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Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts på distans åt Worldnet AB, ett företag som 
levererar Internetrelaterade tjänster, till exempel webbhotell, Internetaccess och 
e-post. Företaget finns i Umeå och har 5 anställda. 
 
Ett problem som företaget upplever när de levererar en Internetaccesstjänst 
eller en e-posttjänst är att många kunder ringer upp och frågar hur de ska skapa 
dessa. På företaget upplever man att kunderna får information om hur de ska gå 
tillväga. Syftet med detta examensarbete är att undersöka samt ge 
rekommendationer för hur ett supportstöd, i form av en hjälp till självhjälp, bör 
utformas för att reducera antalet påringningar till supporten på Worldnet. De 
två tjänster som studerades var Internetaccess och e-post. 
 
För att kunna ge relevanta rekommendationer till företaget studerades först 
teorier kring ämnet. Vidare så utfördes intervjuer och ett studiebesök på 
Worldnet för att författaren till denna rapport skulle få en så klar bild som 
möjligt av de två tjänsterna till vilka supportstödet skulle utformas. För att 
identifiera kundernas behov vid skapandet av de ovan nämnda tjänsterna 
användes en elektronisk enkät. Med hjälp av kundcentrerad planering eller 
QFD (Quality Function Deployment) och andra kvalitetsverktyg identifierades 
sedan viktiga egenskaper som supportstödet bör innehålla för att tillfredsställa 
kundernas behov. 
 
Det visade sig att de två tjänsterna liknar varandra vid själva förfarandet att 
skapa tjänsten, både för kunden och för Worldnet. De slutsatser som kunde dras 
av den utförda analysen var att supportstödet bör utformas utifrån en cd-skiva. 
Detta möjliggör att supportstödet kan innehålla ren information i form av 
utbildningsmaterial samtidigt som stödet kan användas för att skapa program 
eller funktioner. Detta skulle underlätta för kunden när denne försöker skapa en 
anslutning eller ett nytt e-postkonto. Användandet av en cd-skiva gör det även 
möjligt att, när kunden har köpt tjänsten, skapa en ny cd för denna kund, med 
kundspecifika uppgifter. Exempel på produktegenskaper som skulle kunna 
finnas med på cd-skivan är: 
 

• En funktion som automatiskt lägger in de uppgifter som krävs för att 
kunden ska kunna använda de två tjänsterna. 

 
• Ett bildspel som visar kunden var och hur de olika uppgifterna ska läggas 

in. 
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Abstract 
This master thesis has been performed by telecommunication with Worldnet 
AB, a company that delivers services related to the Internet. Examples of these 
services are web hosting, Internet access and email. The company is located in 
Umeå and has five employees. 
 
One problem experienced by the employees at the company is when they 
deliver an Internet access or an email, many of the customers are calling asking 
how these services are created. Employees at the company experience that the 
customers get the appropriate information how to proceed. The purpose of this 
thesis is to investigate and give recommendations on how a costumer support 
should be designed so the costumers can help themselves and thereby reduce 
phone calls to the support at Worldnet. The two services studied were internet 
access and email.  
 
In order to give relevant recommendations to the company, theories connected 
to the subject were first studied. Interviews and study visits were conducted to 
give the writer of this thesis an appropriate view of the two services to which 
the costumer support was to be designed. To be able to identify the customers 
needs when creating these services an electronic mail-survey was used. By 
means of QFD, Quality Function Deployment and other quality tools, 
important properties regarding the costumer support were identified. These 
properties could be included in order to meet the customers needs. 
 
The investigation revealed that the two services were similar to each other 
regarding the procedure of creating the services, both for the customer and for 
Worldnet. The conclusions that could be made from the analysis were that the 
costumer support should be designed from a compact disc. This makes it 
possible to create a costumer support that can incorporate pure information in 
the form of material for education. At the same time, it could contain a program 
or a function that facilitates for customers when trying for the first time to 
create a connection to the Internet or a new email account. Using a compact 
disc makes it possible to create a specific compact disc for the costumer after 
having bought the service. Some examples of properties that the compact disc 
could contain are: 
 

• A function, which automatically enters the specifications required for the 
costumer to be able to use the two services.  

 
• A display show that shows the costumer where and how the 

specifications should be entered. 
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1 Inledning 
Detta kapitel inleds med en bakgrund och problemdiskussion till mitt arbete. 
Det mynnar sedan ut i ett syfte. 

1.1 Bakgrund 
Enligt Butscher & Laker (2000), beror företagens problem på att 
produktutvecklingen har utgått ifrån det som teknikerna har utvecklat istället 
för efter det som marknaden efterfrågar. Om kundens åsikter beaktas, händer 
det sent i produktutvecklingsprocessen, och används i så fall endast för att 
finjustera den nästan färdiga produkten. Detta är ett problem, som många 
företag inom tillverkande industri och tjänstesektorn brottas med.  
 
Företagens problem verkar grundas på att de inte har förstått vad kunden vill 
ha, eller att de inte tagit reda på vad kunden efterfrågar. Det sistnämnda kan 
bland annat bero på en teknikdriven kultur, vilket innebär att teknik värderas 
högt när produkter ska utvecklas och att produktutvecklare inte vill lyssna på 
kunderna (Workman, 1993). 
 
Tjänstesektorn i Sverige har under de senaste 40 åren vuxit till den näring som 
sysselsättningsmässigt helt dominerar. Nästan 70 % av alla anställda i Sverige 
arbetar med tjänster av olika slag. Många områden inom denna sektor har 
kunnat expandera utan att det funnits någon större konkurrens vilket medfört att 
produktiviteten och effektiviteten eftersatts (Norling 1993). 
 
Flertalet av Sveriges befolkning har idag tillgång till datorer, både i hemmet 
och på arbetsplatsen. (SCB) Detta gör att det skapas en efterfrågan på tjänster 
som inte fanns för 15 år sedan. Det gäller för företagen att tillvarata den 
efterfrågan som möjliggörs av ny teknik samt att de nya produkterna och 
tjänsterna som produceras uppfyller kundens förväntningar eller helst 
överträffar dessa. 
 
Ekström & Karlsson (2001) menar att betydelsen av att ta reda på vad kunderna 
efterfrågar, har ökat med tiden och en av anledningarna är den ökade 
konkurrensen bland företag. Författarna vill även framhålla att företag måste 
erbjuda produkter som kunder upplever har ett större värde än konkurrenternas 
produkter eller som har unika kvalitéer. Det innebär att det ställs allt högre krav 
på att den vara eller tjänst som produceras uppfyller kundernas behov och 
förväntningar, för att företaget ska kunna överleva på längre sikt.  
 



 
 

En undersökning av hur ett supportstöd bör utformas 

 - 2 -  
 

Av ovanstående resonemang framgår det hur viktigt det är för ett företag att 
undersöka kundernas behov och förväntningar vid skapandet av en ny 
vara/tjänst eller förbättringar av en befintlig. På Worldnet har denna diskussion 
påbörjats. De har upptäckt att det finns ett behov hos kunden att få ett stöd när 
denne ska skapa en ny tjänst som de tillhandahåller eftersom det nuvarande 
stödet inte uppfyller kunderna behov och förväntningar. Ett supportstöd som 
hjälper kunden skulle även minska påringningarna till supporten.  
 
I början av 90-talet var Worldnet bland det först inom många områden kring 
Internetrelaterade tjänster. Worldnet utvecklar och erbjuder Internetlösningar. 
Verksamheten innefattar leverans av Internetaccess1 och bredbandslösningar i 
befintliga nätverk, driftsäker e-posthantering, webbhotell, domänregistreringar, 
serverhostiting, webbradio och andra Internetrelaterade tjänster. Kontoret finns 
i Umeå och har idag har företaget 5 anställda (www.norr.worldnet.se). 
 
Företag ställer idag högre krav än tidigare på driftsäkra datalösningar. 
Worldnets serverhallar i Umeå och Norrtälje dimensioneras och utvecklas 
utifrån företagens krav att klara även framtidens behov (Ibid.). 
 

1.2 Problemdiskussion 
På Worldnet i Umeå upplever personalen att kunderna får tillräckligt med 
information om hur de ska gå tillväga för att ansluta sin dator till Worldnets 
accesstjänst eller skapa ett nytt e-postkonto. I dagsläget ringer dock många 
kunder upp och vill ha hjälp med detta. Orsakerna till att de ringer kan vara 
många. I vissa fall har de inte läst den information som skickats med. En annan 
anledning till varför de ringer är att den information som skickats med eller 
finns utlagd på supporthemsidan inte täcker deras operativsystem. Idag finns ett 
stort antal operativsystem som försvårar en enkel installationsguide. Det som 
Worldnet önskar är att hitta en modell som minskar antalet påringningar från 
kunder som inte lyckas ansluta sig till de olika Internettjänster som erbjuds. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka samt ge rekommendationer för 
hur ett supportstöd vid Worldnet i form av en hjälp till själv hjälp bör utformas. 
Detta för att hjälpa och stödja en användare, när denne för första gången skall  
skapa en anslutning till Internet via bredband eller skapa ett nytt e-postkonto. 
 

                                                 
1 Ett företag som säljer Internetaccess kan jämföras med en telefonoperatör som gör det möjligt att ringa. Telia 
tillhandahåller nätet medan teleoperatören tex Tele2, tillhandahåller ”ring-tjänsten” 
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2 Teori 
I detta kapitel kommer teorier med koppling till arbetet tas upp och förklaras.  

2.1 Kvalitet 
 
Kvalitet är ett ord som idag används på många varor och tjänster. Kvalitet kan 
användas av företag för att locka till sig kunder och utlova hög eller god 
kvalitet utan att egentligen veta vad ordet betyder. Begreppet skiftar i betydelse 
beroende på vem som tillfrågas och detta menar Sörqvist (1998) är något som 
försvårar för företagen när de använder sin definition av kvalitetsbegreppet. Ett 
exempel på detta kan vara att företagets definition av kvalitet baseras på att 
deras produkt uppfyller vissa parametrar som företaget själv har ställt upp. 
Kunden uppfattar dock kvaliteten på en vara som något helt annat när varan 
inte uppfyller de krav som denne förväntat sig av den. Bergman & Klefsjö 
(2001) definierar ordet kvalitet enligt följande: 
 
” Kvalitet på en produkt (vara eller tjänst) är dess förmåga att tillfredsställa,  

eller helst överträffa, kundernas behov och förväntningar.” 
 
Inom denna definition saknas en förklaring av vem kunden är. Juran (1989) 
beskriver en kund som någon som påverkas av en produkt samt att det finns 
interna och externa kunder Med interna kunder menas kunder inom företaget 
och externa är kunder utanför företaget.  
 

2.2 Offensiv kvalitetsutveckling 
Blomqvist och Haeger (1996) beskriver offensiv kvalitetsutveckling som en 
företagsledningsfilosofi som bygger på att systematiskt öka kvalitén i företagets 
produkter och processer genom ständiga förbättringar. Denna filosofi växte 
fram i början av 1990-talet, när allt fler koncernledningar började tala om 
kvalitet och vikten av att ledningen engagerar sig i kvalitetsfrågor. Begreppet 
TQM (Total Quality Management) växte fram i Europa och USA. Bergman & 
Klefsjö (2001) tolkar och översätter TQM till offensiv kvalitetsutveckling. 
Offensiv markerar att det handlar om att aktivt förebygga, förändra och 
förbättra. Kvalitetsutveckling markerar, enligt författarna, att kvalitetsarbetet 
dels är en ständigt pågående process och dels att det handlar om att utveckla de 
människor som är inblandade i dessa processer. 
 
Offensiv kvalitetsutveckling sätter kunden i centrum för alla aktiviteter och 
bygger på engagerade medarbetare. Grunden i offensiv kvalitetsutveckling är 
ledningens engagemang.  
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2.2.1 Kundbegrepp 

Enligt det förslag på definition av begreppet kvalitet som Bergman & Klefsjö 
(2001) ger leder det till att kundbegreppet blir centralt. I allmänhet är kunden 
den person som betalar för produkten och åtnjuter värdet av den. I vissa fall kan 
kundbegreppet vara svårt att tolka, till exempel inom offentlig sektor eftersom 
där det inte behöver vara den som betalar för tjänsten som utnyttjar den. Vidare 
i denna rapport kommer kundbegreppet förklaras enligt följande definition av 
Bergman & Klefsjö (2001): 
 

”de vi vill skapa värde åt kallar vi kunder” 
 

Arbetet med kvalitet och att förbättra den, innebär att på ett systematiskt och 
resurseffektivt sätt ta reda på vilka organisationens kunder är. Därefter handlar 
det om att kartlägga deras behov och förväntningar samt se till att uppfylla, 
eller helst överträffa dessa behov och förväntningar. 
 

2.2.2 Kano-modellen 

Kano-modellen visar tre olika grupperna av kundbehov, enligt Noriaki Kano en 
uppdelning av kvalitetsdimensionerna (Bergman & Klefsjö, 2001). Han har valt 
att gruppera dessa i basbehov, uttalade behov och omedvetna behov. Dessa 
förklaras i Bergman & Klefsjö (2001) enligt följande: 

 
• Basbehov (Nödvändig kvalitet): Uppfylls inte dessa behov blir kunden 

missnöjd. Det går inte heller att åstadkomma nöjda kunder enbart genom 
att uppfylla behoven som är så självklara att kunden inte uppger dem. 

• Uttalade behov (Förväntad kvalitet): Dessa svarar mot vad kunden 
förväntar sig och upplever som viktigt. Genom att uppfylla dessa behov 
erhålls nöjda kunder. 

• Omedvetna behov (Attraktiv kvalitet): Detta är behov som kunden inte 
vet om att han/hon har och kunden upplevt dem. Men om omedvetna 
behov uppfylls får produkten ett attraktivt värde. 

 
I figur 1 nedan illustreras Kano-modellen med de olika dimensionerna på ett 
överskådligt sätt.  
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Figur 1. Kano-modellen 

 

2.3 Tjänstekvalitet 

2.3.1 Varor och tjänster 

Varor och tjänster skiljer sig på en rad punkter. Bergman & Klefsjö (2001) 
nämner några av dessa. Den mest utmärkande skillnaden är att en vara är ett 
fysiskt ting medan tjänsten är immateriell och kan inte uppfattas av människans 
fem sinnen. Eftersom tjänster inte är lika konkreta som varor medför det att de 
kan vara svår att specificera, förklara och mäta. En tjänst kan heller inte lagras 
eller transporteras på grund av att den konsumeras samtidigt som den skapas. 
Vidare så deltar kunden aktivt i skapandet av tjänsten men blir inte ägare av 
något efter det att tjänsten har levererats. Bergman & Klefsjö (2001) menar 
dock att dessa skillnader är glidande. 
 

2.3.2 Tjänst 
 
Enligt ISO 9004-2 så definieras begreppet tjänst på följande sätt: 
 

”Service: the results generated, by activities at the interface between the 
supplier and the customer and by supplier internal activities, 

 to meet customer needs” 
 
Norling (1993) väljer att dela upp och förtydliga definitionen i tre synsätt; 
kundens, företagets och kund/företagssyn. Ur kundens synvinkel är tjänsten 
upplevelsen och resultatet av hela tjänsteprocessen. Kunden gestaltar, upplever 
och meningstolkar tjänsten utifrån sina mål och förväntningar. Företagets 
synvinkel på tjänsten medför att den definieras som en process ut mot kund i 
flera samverkande skikt. Både ur kund och företagets synvinkel kan tjänsten 
specificeras innehållsmässigt i kärntjänst, stödtjänst och tilläggstjänst.  
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Kärntjänsten omfattar baskraven det vill säga den möter det primära behovet. 
Stödtjänsten finns för att underlätta konsumtionen av kärntjänsten. 
Tilläggstjänsten finns för att möjligen höja värdet av kärn- och stödtjänsten för 
att skapa en differentiering gentemot konkurrenter. 
 

2.3.3 Kvalitetsdimensioner på en tjänst 

Kvalitet på en tjänst har flera dimensioner. Figur 2 visar några av dessa 
 
Pålitlighet – avser tjänstens 
jämnhet i resultat, till exempel 
punktlighet och precision, att det 
som utlovas faktiskt utförs. 
 
Trovärdighet – syftar på att en 
leverantör går att lita på. 
 
Tillgänglighet – avser hur lätt det 
är att komma i kontakt med 
leverantören. Exempel på detta 
kan vara öppethållande och 
möjlighet att nå leverantören via 
telefon eller annat. 
 
Tjänstvillighet –viljan att hjälpa 
kunden  
 
Kommunikationsförmåga - det vill 
säga förmåga att kommunicera med 
kunden på ett naturligt sätt så att 
denne förstår. 

Figur 2: Visar de olika kvalitetsdimensionerna. 
Bergman & Klefsjö (2001) 

 
Artighet – avser leverantörens uppförande i form av hövlighet, omtanke och 
vänlighet. 
 
Inlevelseförmåga –förmåga att leva sig in i hur kunden upplever situationen. 
 
Omgivning – den fysiska miljön där tjänsten utförs. 
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2.4 Gap-modellen 
Palmer (2001) beskriver att Gap-modellen var den första, empiriskt baserade, 
kvalitetsmodellen. Den trycker på det faktum att det är svårt att leverera hög 
kvalitet till alla kunder i olika situationer. Mer specifikt identifierar modellen 
fem gap där det kan uppstå ett negativt samband mellan den förväntade 
kvalitetsnivån och det som faktiskt levereras. Modellen påvisar de kritiska 
punkter där gap kan uppstå dels mellan kund och leverantörer samt dels inom 
leverantörens organisation. Zeithaml, Parasuraman, & Berry (1990) nämner 
dessa gap och i figur 3 visas gap-modellen. 
 

• Gap 1: Ett gap mellan det kunden förväntar sig och det företagsledningen 
tror att kunden vill ha. Företaget kan tro sig veta vad kunden vill ha och 
leverera produkten till kunden på ett bra sätt, men i verkligheten vill 
kunden ha något helt annat. 

 
• Gap 2: Ett gap mellan det företaget tror att kunden vill ha och de 

specifikationer som ställs upp för produkten. Det företaget tror att 
kunden vill ha stämmer inte överens med de kvalitetsspecifikationer som 
ställs upp. Alternativt ställs ouppnåeliga specifikationer upp. 

 
• Gap 3: Ett gap mellan de specifikationer som ställs upp och det som 

faktiskt levereras. Oförutsedda problem kan hindra företaget från att nå 
kraven på varan eller tjänsten. Behöver inte bero på maskinella fel utan 
kan även bero på mänskliga fel, t.ex. en oförmåga från företagsledning 
att skapa förutsättningar för framgång. 

 
• Gap 4: Ett gap mellan leveransen av produkten och det som utlovats i 

marknadsföringen. Gapet uppstår på grund av alltför höga förväntningar 
på produkten. Företaget klarar inte att leva upp till förväntningarna. Det 
uppstår endast eftersom företaget inte kan leva upp till de förväntningar 
som de skapat i sin kommunikation med potentiella kunder. 

 
• Gap 5: Ett gap mellan förväntad kvalité och upplevd kvalité. Detta är det 

viktigaste gapet och utgör summan av de fyra tidigare gapen. Om inget 
görs åt dessa gap leder det till dålig kvalitet, negativ ”word-of-mouth”, 
negativ image och förlorade kunder. 
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Figur 3. Gap-modellen, fritt från Zeithhaml et al (1990) 

2.5 Blueprinting 
Norling (1993) skriver att service blueprinting2 är ett möjligt instrument för att 
kunna abstrahera, och på ett pedagogiskt sätt visa tjänsteprocessen. Tekniken 
kommer ursprungligen från systemanalys och flödesschema för dataprogram. 
Bergman & Klefsjö (2001) skriver att ett diagram kan på grund av sin 
detaljrikedom ta länge att konstruera. Vinsten med detta är dock att det skapar 
möjligheten att på ett tidigt stadium spåra och åtgärda framtida 
kvalitetsproblem. 
 
Aktiviteter och arbetsuppgifter markeras med olika typer av symboler och 
placeras i kronologisk ordning inom tjänsteprocessen. Sedan binds symbolerna 
ihop till ett överskådligt mönster där varje steg av händelseförloppet går att 
följa (Norling, 1993). Ofta ritas en gränslinje in mellan det som kunden ser och 
det som utförs i organisationen, vilket är osynligt för kunden (Bergman & 
Klefsjö, 2001). 

                                                 
2 Flödesdiagram kallas ofta för blueprinting på engelska. 
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Norling (1993) sammanfattar fördelarna med service blueprinting med följande 
fyra punkter: 
 

• Det är ett generellt tillämpningsbart hjälpmedel vid tjänstekonstruktion. 
 

• Synliggör de immateriella delarna och gör dem påtagliga samt skapar ett 
gemensamt diskussionsunderlag. 

 
• Visar upp tjänsten som den är, dvs. som en kedja av sammanhängande 

och varandra påverkande händelser. Andra processer än enbart 
kärntjänsten inne i företaget visas. Alla viktiga företeelser längs 
”kundens väg” tas med inklusive sådana som ligger före, efter eller vid 
sidan om tjänsteprocessen inne i företaget. 

 
• Ger en helhetssyn vilket underlättar utbildningsaktiviteter och 

diskussioner om kvalitetsutveckling. 
 

2.6 Quality Function Deployment (QFD)  
QFD (Quality Function Deployment) är en arbetsmetod som är framtagen för 
produktutveckling och produktförbättring inom tillverkningsindustrin. Metoden 
utvecklades i slutet av 1960-talet i Japan. En mängd japanska företag, bland 
andra Toyota började använda QFD 1977. QFD kom till USA 1984, och har 
därefter börjat användas inom tillverkande företag världen över (Andersson, 
1991). Quality Function Deployment är en engelsk översättning på japanskans 
”Hin Shitsu Ki No Ten Kai”. En svensk översättning på detta är” överföring av 
egenskaper och funktioner” Norling (1993). En annan svensk översättning på 
QFD som ofta används, är ”kundcentrerad planering”. Bergman & Klefsjö 
(2001)  
 
Slabey (1990) ger följande definition på kundcentrerad planering: 
 

”Ett system för att översätta kundens önskemål till, för företaget, relevanta 
 specifikationer i varje steg av produktframtagningsprocessen, från marknad 

till 
 utveckling, produktion och försäljning och service.” 

 
Det är en metod som säkrar att den framtagna lösningen tillfredsställer kundens 
behov, samt förbättrar samarbetet mellan företagets funktioner. Målet med 
QFD är att den färdigutvecklade produkten skall uppfylla de krav som kunden  



 
 

En undersökning av hur ett supportstöd bör utformas 

 - 10 -  
 

inledningsvis, direkt eller indirekt, ställer på produkten. I hela 
utvecklingsarbetet skall man sträva efter att inte förlora ”kundens röst”. 
 

2.6.1 Huvudprinciper för QFD  

Andersson (1991) och Gustavsson (1998) beskriver att stommen i arbetet med 
att systematiskt strukturera kundbehov och motsvarande produktspecifikationer  
är ett antal matriser. På grund av sin form kallas QFD-matrisen också 
”kvalitetshuset” (eng. House of Quality), se figur 4. I matrisen finns de mest 
fundamentala idéerna i QFD-konceptet samlade. Det är inte matrisen i sig som 
är det fundamentala utan den information matrisen innehåller och det sätt på 
vilket informationen genereras i tvärfunktionella grupper. Norling (1993) väljer 
att beskriva de olika delarna i matrisen på följande sätt: 
 

• I VAD-kolumnen, se figur 4, görs en förteckning, med kundernas egna 
ord, över vad kunden önskar; nytta, värde, vad som skall åstadkommas. 
Den ger även nyckelord som i sin tur utvecklas i bilagd text. Även andra 
intressenters krav, såsom juridiska krav och branschkrav, kan läggas in 
här.  

 
• I matrisens tak markeras hur olika produktkarakteristika hänger samman 

och påverkar varandra. Påverkan kan vara både positivt och negativt. 
 
• HUR-raden i figur 4 ger grunden för de tekniska kraven på produkten, 

det vill säga kundkrav översätts till för företaget användbara 
specifikationer. HUR ger även underlag för utformandet av mått och 
kontrollpunkter så att företaget kan försäkra sig om att kundkraven i 
VAD - kolumnen uppfylls.  

 
• De samband och dess styrka som finns mellan kundkrav och 

produktkarakteristik markeras inne i sambandsmatrisen med antingen 
siffror eller symboler. 

 
• Utifrån HUR-delens specifikationer anges olika målvärden, dessa 

redovisas i matrisens golv. 
 

• En sammanfattning av analyser och tolkningar av bland annat viktning 
utifrån VAD – specifikationerna för kundgrupper och konkurrenter går 
att återfinna till höger i matrisen. Här kan det till exempel framgå 
viktningar för olika kundsegment och hur de olika produktegenskaperna 
klarar sig i konkurrensen med andra företag. 
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Figur 4. Exempel på ett kvalitetshus. Andersson (1991) s. 9. 

 

2.6.2 Ett system i fyra steg  

Bergman & Klefsjö (2001) visar på hur kundcentrerad planering, QFD, är ett 
system som består av fyra principiellt olika steg, där det ovan beskrivna 
kvalitetshuset är det första. I figur 5 visas principen för kundcentrerad planering 
som ett system i fyra steg. 

 
Figur 5. Kundcentrerad planering. Bergman & Klefsjö (2001), s. 127 
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1. Första steget är att identifiera kundernas behov och förväntningar, 
med andra ord kundkraven, för att översätta dessa till 
produktegenskaper.  

2. I steg två väljs det bästa konstruktionskonceptet utifrån de målvärden 
so satts på produktegenskaperna samt identifiera kritiska 
komponenter.  

3. Det tredje steget utgörs av processutformning. Då väljs den process 
som bäst tillverkar den aktuella produkten.  

4. I fjärde och sista fasen görs produktionsplaneringen. Utdata från 
produktionsplaneringssteget utgörs av aktuella arbetsinstruktioner. 
Vidare identifieras behov av personal-/operatörsutbildning med mera.  

QFD-matriserna översätter kundkraven på ett systematiskt sätt, först till 
kundkrav, sedan till komponent krav, därefter till produktionskrav och slutligen 
till enskilda arbetsinstruktioner och kontrollkrav. Styrkan med QFD är att 
företaget alltid har kundkraven med i arbetet, ända ner till enskilda 
arbetsinstruktioner. Tack vara detta möjliggör QFD en koncentration på 
faktorer som är kritiska för framgång i tillverkningskedjan. 
 
Edvardsson och Thomasson gör bedömningen att kundcentrerad planering efter 
vissa modifikationer med gott resultat kan användas som underlag för 
tjänstekonstruktion. Norling (1993) visar på en rad svårigheter med att använda 
QFD som ett verktyg för tjänstekonstruktion.  
 
En tjänst är, enligt tidigare nämnd definition, en process mellan kund och 
företag där tjänsten finns som en kedja av händelser. Detta gör att tjänsten inte 
kan byggas upp utifrån ett antal steg där de olika tekniska delarna och fysiska 
egenskaperna bestäms. Problem uppstår vid HUR-delen. Det blir därför 
problem med att tillämpa de fyra olika stegen i produktplaneringen. 
 
Den tjänst som uppkommer beror mycket på kundens önskemål och agerande 
för dagen vilket skapar variation från typfallet. Denna variation orsakas bland 
annat av tid och situation. Variationen gör att det blir problem med VAD-delen 
i matrisen och även viktningen av VAD. 
 
Viktningen av sambanden mellan VAD och HUR inne i matrisen varierar 
mellan olika kunder och även hos samma kund över tiden. Detta medför att det 
blir problem med preciseringen av samband i matrisen och matrisens tak. 



 
 

En undersökning av hur ett supportstöd bör utformas 

 - 13 -  
 

 
Vidare skriver Norling (1991) att trots dessa invändningar finns det fördelar 
med att använda QFD för tjänsteutveckling och tjänstekonstruktion. Orsaken 
till detta är att det är ett bra instrument för att beskriva strukturen av tjänsten. 
Han väljer att kalla omvandlingen av HUR till VAD för en möjlighetsstruktur. 
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3 Metod 
Detta kapitel behandlar metodfrågeställningar som är kopplade till den 
forskning som utförts. Det finns ett antal forskningsmetoder att tillgå och de 
ansatser och metoder som valts kommer att motiveras.  

3.1 Forskningsansats 
Vid vetenskaplig forskning finns det bland annat två olika sätt att angripa det 
problem som ska studeras, induktiv eller deduktiv. Detta brukar även kallas den 
vetenskapliga delen av ansatsen. Den andra delen kallas den metodiska delen, 
och denna kan vara kvalitativ eller kvantitativ (Descombe, 1998). 
 

3.1.1 Vetenskaplig ansats, induktiv eller deduktiv? 

Induktiv eller deduktiv ansats är två olika sätt att angripa ett forskningsproblem 
(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997). Ett induktivt angreppssätt innebär att 
forskaren försöker förvärva generaliserbar data, utifrån observationer i 
verkligheten, och att med hjälp av dessa data skapa relevanta teorier. Vid en 
deduktiv ansats utgår forskaren från befintliga teorier och jämför hur väl dessa 
stämmer överens med de hypoteser som hämtas från verkligheten (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1997). 
 
I denna studie utgick jag från en deduktiv forskaransats eftersom det finns 
relevanta teorier och modeller kring ämnet att utgå ifrån. 
 

3.1.2 Metodansats, kvalitativ eller kvantitativ metod? 

Vid valet av metodisk forskningsansats finns det två olika angreppssätt att 
tillgå, kvalitativt respektive kvantitativt. Holme & Solvang (1991) skriver att 
med ett kvalitativt angreppssätt söker forskaren en djupare förståelse av det 
ämne som denne valt att studera. De menar också att ett kvantitativt 
angreppssätt syftar till att ge en omfångsrikare bild av det forskarområde som 
studeras. Detta angreppssätt kännetecknas av en insamling av datamaterial, 
primärdata eller sekundär, som är kvantifierbara och möjliga att behandla 
statistiskt.  
 
Syftet med rapporten var att undersöka samt ge rekommendationer för hur ett 
supportstöd bör utformas, vilket gjorde att jag valde att använda ett kvantitativt 
angreppssätt. Detta val gjordes eftersom en insamling av primärdata från 
Worldnets kunder ger en bra bild över vad just dessa kunder önskar av ett 
supportstöd. Genom att sedan komplettera detta med sekundärdata anser jag 
mig kunna dra relativt säkra slutsatser om de kundbehov som finns angående 
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ett supportstöd. Ett kvantitativt angreppssätt innebär att ett stort antal av 
kunderna undersöks vilket ger en bättre bild över helheten än vad ett kvalitativt 
gör. Vissa av frågorna i enkäten var dock kvalitativa, vilket medför att denna 
undersökning även till viss del var kvalitativ. 
 

3.2 Undersökningsstrategi 
Undersökningsstrategi syftar till att ge forskaren en så bra utgångspunkt som 
möjligt för att kunna erhålla ett korrekt forskningsresultat. Valet av strategi 
leder till en rad antaganden om det som undersöks. Det finns ett antal strategier 
att välja mellan, nämligen fallstudie, surveyundersökning, experiment, 
aktionsforskning och etnografi (Denscombe, 1998). 
 
Med en surveyundersökning menas att forskaren ska ha en bred och omfattande 
täckning av det område som undersöks eller som Denscombe (1998) skriver: 
 
” Det engelska ordet survey avser i en bemärkelse att göra en uttömmande och  

detaljerad granskning. I en annan bemärkelse hänvisar det direkt till 
 aktiviteten att skaffa fram data till en kartläggning”. 

 
Genom att välja att göra en surveyundersökning kommer aktuell data att kunna 
inhämtas vilket möjliggör en kartläggning av hur kunden önskar att ett 
supportstöd bör vara uppbyggt. Den form som valdes var en 
surveyundersökning per e-post vilket i princip fungerar som en postenkät. 
Orsaken till valet av en e-postenkät var att den är kostnadseffektiv, genom att 
många kunder kan nås utan någon egentlig kostnad, och att den snabbt ger 
datoriserad primärdata. Undersökningsstrategin med en surveyundersökning 
via e-post valdes framför till exempel djupintervjuer, eftersom en enkät via e-
post ger en mera generell bild av den population som ska undersökas samt 
uppfyller syftet på ett bättre sätt. 
  

3.3 Datakällor 
Den rad av källor som undersökaren kan använda sig av i en undersökning 
brukar delas in i primär- och sekundärdata. 
 

3.3.1 Primärdata 

Primära källor är när den som genomför ett forskningsarbete själv samlar in 
något för att få fram ny information. Det kan göras via t.ex. 
marknadsundersökningar, enkäter, observationer, fältstudier eller intervjuer av 
olika slag. Fördelar med primärdata är att den insamlade informationen är 
aktuell, tillförlitlig samt anpassad till undersökningsproblemet. Nackdelar med 
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primärdata är att den medför stora kostnader, är tidskrävande och kräver en viss 
kompetens av insamlaren Christensen (2001). 

3.3.2 Sekundärdata 

Christensen (2001) skriver att sekundära källor innebär att insamlaren tar del av 
redan befintlig information och kunskap inom området. Det kan finnas i olika 
former som till exempel dokument i form av artiklar, böcker, databaser, 
Internet, undersökningar, årsredovisningar och så vidare Fördelen med 
sekundärdata är att den är kostnads- och tidseffektiv, nackdelen är att data kan 
vara inaktuell. 
 
I denna rapport har dessa två former av datakällor använts. Den primära i form 
av den egna enkäten och den sekundära i form av redan befintlig litteratur och 
forskningsrapporter. 
 

3.4 Tillvägagångssätt 

3.4.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie genomfördes för att få en god grund av och en förståelse 
kring kundrelationer med fokus på kvalitet, kundundersökningar via Internet 
samt supportsystem. För att erhålla relevant litteratur och artiklar kring ämnet 
användes det nationella biblioteksdatasystemet Libris, Luleå 
universitetsbiblioteks databas Lucia och sökmotorer på Internet som till 
exempel Google. De sökord som användes för detta ändamål var 
kundundersökning, kundtillfredsställelse, elektroniska enkäter, mail survey, 
QFD, kvalitetshus, tjänstekonstruktion samt enkätteori. 
 

3.4.2 Datainsamling 

För att skapa en bild över de tjänster som skulle undersökas gjordes ett 
studiebesök på företaget. Under studiebesöket användes snöbollsintervju för att 
efterhand skapa en förståelse för de två tjänsterna. Efter studiebesöket skapades 
flödesscheman för respektive tjänst. 
 
Insamlingen av primärdata utfördes i form av en webbaserad enkät. (se bilaga 
1) Utifrån den erhållna kunskapen om hur tjänsterna skapas utformades 
enkäten. Avsikten med denna enkät var att få en överblick av företagets kunder, 
bland annat se vilka som är företagskunder respektive privatkunder, se deras 
datavana samt vilken programvara de använder. Fokus lades dock på att 
enkätsvaren skulle visa vilka slags problem som uppstått när de olika kunderna 
försökt skapa en ny anslutning eller ett nytt e-postkonto, vilket primärt svarade 
mot syftet med rapporten. Enkätfrågorna utformades utifrån rapportens syfte, 
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erhållen kunskap av tjänsterna samt en sammanställning från företaget i fyra 
punkter. (se bilaga 2) Denna sammanställning togs fram av supportpersonal och 
visar de vanligaste problemen som kunden frågar om när denne försöker 
aktivera tjänsterna. 
 

3.4.3 Urval 

Företagets kunder kan ha både e-post och Internetaccess eller någon av de två 
tjänsterna. Enkäten koncentrerade sig till kunder som hade e-post och 
Internetaccess för att minska antalet utskick. Det visade sig att sådana kunder 
enbart fanns i Umeåområdet. Vidare begränsades utskicket till kunder som 
hade tillkommit under det senaste halvåret. Orsaken till detta var att de borde 
ha större chans att minnas hur de upplevde situationen när de skulle skapa ny 
anslutning till Internet och ett nytt e-postkonto. Totala antalet kunder med 
Internetaccess och e-post uppgick till drygt 4000. Genom att avgränsa dessa till 
enbart kunder som tillkommit det senaste halvåret blev 600 personer. Enkäten 
skickades ut till dessa respondenter. Detta medförde att ett selektivt urval 
gjordes.  

3.4.4 Analys och tolkning av insamlad data 

Det material som erhållits vid studiebesök och öppna intervjuer skrevs ner och 
skickades till intervju objekt för att kontrollerat att svaren hade uppfattats på ett 
riktigt sätt. Därefter kunde den färdiga enkäten skickas ut till respondenterna. 
Efter stoppdatumet för mottagande av enkätsvar sammanställdes inkomna e-
postsvar med hjälp av programmet perseus servey solutions XP och 
analyserades sedan i Excel. De problem som framkom från enkäten 
strukturerades med hjälp av två av de sju ledningsverktygen, släktskapsdiagram 
och träddiagram. Sedan användes QFD för att ta fram förslag på hur ett 
supportstöd bör utformas. 
 

3.4.5 Arbetsgång QFD 

Arbetsgången för arbetet med detta examensarbete har i stora delar hämtats ur 
Andersson (1991). Där redovisas ett förslag på hur arbetet med QFD kan 
genomföras. Den första fasen i förslaget är produktplanering. Detta är det 
viktigaste stadiet av QFD eftersom det är vid denna fas som produktens 
egenskaper bestäms utifrån kundens krav. 
 

3.5 Enkätteori 
Enligt bland annat Mangione (1995) och Christensen, Andersson, Carlsson & 
Haglund (2001) har en elektronisk enkätundersökning en rad fördelar. Bland 
dessa fördelar kan nämnas följande:  
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• Den är relativt billig. 
• Den tillåter en kartläggning av ett stort antal respondenter på en relativt 

kort tid 
• Enkel bearbetning av data 
• Hög kvalitet i öppna svar 

 
Det krävs att alla respondenter uppfattar frågorna på samma sätt för att en enkät 
ska vara användbar (Ejlertsson, 1996). Vid utformandet av enkäten kan det vara 
svårt att veta hur frågorna tolkas av respondenterna. Därför är det viktigt att 
undersöka hur enkäten upplevs. Ett sätt att göra detta är med hjälp av en 
pilotstudie. Ejlertsson (1996) väljer att förklara en pilotstudie på följande sätt: 
 

”Syftet med en pilotstudie är att få reda på om de svarande tolkar 
frågor och svar på samma sätt som frågekonstruktören, eller om 
de lägger en annan innebörd i dem. Dessutom kan man få reda på 
om något svarsalternativ saknas i någon fråga, så att frågan blir 
omöjlig att besvara för vissa deltagare.”  
 

Analysera data 
Öppna svar kan enligt Andersson (1995) innehållsanalyseras, brytas ner i olika 
kategorier och kvantifieras. 
 
Urval 
Det finns enligt Holme & Solvang (1991) två huvudsakliga former av urval. 
Urval som inte baseras på slumpmässighet, icke-sannolikhetsurval och urval 
som baseras på slumpmässighet, sannolikhetsurval 
 
Ejlertsson (1996) har följande definition på en population: 
 

”Den grupp av individer som är målet för en enkätundersökning brukar 
benämnas population, eller mål population” 

 
Ejlertsson (1996) menar att vid en enkätundersökning är det vanligast att 
använda sig av en urvalsmetod som drar stickprov från populationen. Vid en 
korrekt utförd undersökning kommer stickprovet att vara en avbild i miniatyr 
av populationen. Det gäller då att stickprovet är representativt för populationen. 
Detta erhålls genom att stickproven dras slumpmässigt. Om de inte väljs ut 
korrekt finns det risk för bias det vill säga ett systematiskt fel i resultatet.  
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Bortfall 
Det finns några olika typer av bortfall. Externt bortfall är benämningen på det 
bortfall som uppstår när en person i urvalet vägrar att, eller inte har möjlighet 
att, delta i den avsedda undersökningen. En annan typ av bortfall är när  
 
enkätformuläret förekommer. Detta bortfall kan dock ersättas om bortfallet  
ligger utanför undersökningens frågeställningar. Vid ett stort bortfall blir 
tolkningen av resultatet mycket osäker. Ju större bortfallet är desto större är 
risken att felaktiga generaliseringar på populationen dras. Eilertsson (1996)  
 
Eilertsson (1996) nämner några punkter som kan vidtas för att minimera 
effekterna av ett bortfall. 
 

• Ett väl genomarbetat frågeformulär med tillhörande följebrev 
 

• Att skicka två påminnelser vilket brukar betraktas som tämligen optimalt 
vid postenkäter. 

 
• Försöka övertala personen som vägrar svara genom att ringa. 

 

3.6 Validitet 
Validitet innebär att man endast mäter det som är av intresse för den aktuella 
problemformuleringen och att inget utomstående får påverka resultatet. Wallén 
(1993) definierar begreppet som ”frihet från systematiska fel”, men begreppet 
är svårt att definiera och det finns en mängd olika tolkningar av det. 
 
För att forskningsresultatet ska vara giltigt måste det visa en sanningsenlig bild 
av verkligheten. Dessutom måste forskaren använda sig av passande 
mätmetoder för att försäkra sig om att verkligen få fram relevant information 
om det som studeras. (Merriam, 1994) 
 
Valet att använda en surveyundersökning med e-postenkät gav en bra 
information av kundernas problem vid skapandet av en ny anslutning till 
Internet eller ett nytt e-postkonto. För att öka validiteten i rapporten skickades 
flödesscheman och annat material till handledare på företaget. Detta för att 
denne skulle kunna granska och kontrollera materialets relevans samt komma 
med kompletterande synpunkter. 
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3.7 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär att den empiriska delen ska ge pålitliga värden och att man 
ska kunna göra om undersökningen med samma slutresultat. Wallén (1993) 
definierar reliabilitet som ”frihet från slumpmässiga fel”, men liksom validitet 
är reliabilitet svårt att definiera. 
 
Svårigheterna med reliabilitetsbegreppet hänger samman med att det är svårt att 
erhålla likvärdiga resultat vid upprepade undersökningar, eftersom verkligheten 
och människans beteende och åsikter förändras över tiden. (Merriam, 1994) 
 
För att öka reliabiliteten utfördes en pilotstudie på den färdiga enkäten för att 
undersöka hur respondenterna upplevde enkäten. Studien visade på några 
brister som åtgärdades och därefter kunde enkäten skickas ut. För att minska 
risken för bortfall skickades ett missivbrev ut tillsammans med enkäten. Se 
bilaga 3. 
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4 Resultat och analys 
I detta kapitel kommer den data som samlats ifrån enkäten att redovisas och 
analyseras. 

4.1 Kartläggning av tjänster med blueprinting 
De tjänster, vars supportstöd jag skulle förbättra var:  
 

• E-posttjänst 
 

• Internetaccess via bredband. 
 
Genom att använda mig av blueprinting kunde jag skapa mig en bild över hur 
dessa tjänster tillhandahålls av Worldnet. Det resultat som erhölls genom 
användningen av blueprinting visas i bilagorna 4 och 5. Det visade sig att det 
inte var så stora skillnader mellan de två olika tjänsterna vad gäller själva 
handhavandet för kund eller för Worldnet. Den största skillnaden var att 
felavhjälpningen var mer omfattande i anslutningsfallet. Resultatet av 
blueprintingen beskrivs även i textform nedan. 
 

4.1.1 E-posttjänst 

Det börjar med att en kund gör en anmälan om ett intresse av att öppna en e-
posttjänst. Denna anmälan kan komma in via Internet, en telefonbeställning 
eller  en skriftlig anmälan. Därefter skapas ett administrativt konto för kunden 
och samtidigt registreras ett kundnummer hos Worldnet. Det administrativa 
kontot innebär att kunden får ett första användarnamn och lösen. Uppgifterna 
skrivs ut i ett välkomstbrev som skickas till kunden. I detta brev finns även kort 
beskrivning om hur kunden ska skapa en egen e-postadress samt information 
om mailserver (se bilaga 6).  
 
När kunden sedan loggar in på den sida som finns hänvisad i följebrevet, kan 
denne skapa sin egen e-post adress, vilket i sin tur genererar ett nytt 
användarnamn och lösen för varje e-postadress som skapas. Dessa nya 
uppgifter ska sedan kunden själv lägga in i ett e-postprogram tillsammans med 
uppgifterna om serverinformationen från välkomstbrevet, för att kunna skapa 
ett e-postkonto. Lyckas kunden med detta har denne en fungerande e-post. 
 
Får kunden problem finns det några sätt att lösa det på t.ex. genom att läsa 
medföljande instruktioner på följebrevet. Kunden kan skicka e-post eller ringa 
supporten för att få felet avhjälpt. Väljer kunden att ringa eller skicka e-post 
försöker supportpersonalen få kunden att precisera vad det är som inte fungerar. 
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Detta görs i ett antal steg, vilket i de allra flesta fall leder till att kundens 
problem blir löst. 

4.1.2 Internetaccess via bredband. 

Det finns några delar som skiljer anslutningsfallet från e-postfallet. Den 
anmälan som kommer är ett kontrakt som kunden har undertecknat. Därefter 
registreras kunden och det skapas ett nytt IP-nummer3 som skickas ut i ett 
välkomstbrev (se bilaga 7). Kunden skriver sedan i dessa uppgifter, enligt 
medföljande instruktion. 
 
För att tjänsten ska aktiveras, det vill säga att kunden kommer ut på nätet, krävs 
att denne registrerar sitt ip-nummer för den dator som han/hon använder. Detta 
är en säkerhetsåtgärd som medför att ip-numret knyts till kundens dator. Detta 
medför att ingen obehörig kan ”låna” ip-numret och utge sig för att vara 
kunden i fråga. Om det inte lyckas är förfarandet för avhjälpningen i princip 
likadant som för e-post med skillnaden att det krävs en mer omfattande 
felsökning.  
 
Utifrån det ovan nämnda kunde slutsatsen dras att supportstödet borde kunna 
utformas på ett liknande sätt för de två tjänsterna, eftersom det för kundens del 
gäller att knappa in ett antal uppgifter på en bestämd plats. Rapportens syfte 
begränsade sig till att försöka utforma ett supportstöd som underlättar för 
kunden när denne för första gången ska skapa en anslutning eller ett e-
postkonto. För att ytterligare undersöka möjligheten att utforma ett liknande 
supportstöd för de båda tjänsterna analyserades enkätsvaren. 
 
De fördelar som Norling (1993) framhöll med blueprinting, med bland annat att 
andra processer än enbart kärntjänsten inne i företaget visas och att det ger en 
helhetssyn, visade sig stämma. Uppdelningen av tjänster i kärn-, stöd-, och 
tilläggstjänst gav att själva accesstjänsten och e-posttjänsten är kärntjänster, 
medan supporten är en stödtjänst. Ett supportstöd skulle kunna ses om ett stöd 
och tilläggstjänst eftersom det rätt utformat skulle kunna skapa en 
differentiering gentemot konkurrenterna.  

                                                 
3 Ett IP-nummer är en unik adress för varje dator. Det kan förklaras på samma sätt som att ett telefonnummer är 
unikt för varje hushåll.  
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4.2 Kartläggning av kundbehov 

Enkäten 

På den elektroniska enkät som skickades ut svarade 128 personer. Av dessa 
respondenter var 81 män och 47 kvinnor. Åldern på dem som svarade var 
mellan 19 år och 77 år med en median på 50 år. 33 stycken av respondenterna 
var företagskunder, 90  var privatkunder och 5 visste inte om de var privat- 
eller företagskunder. 

Anslutning/e-post 
På fråga 11 svarade 54 % eller 15 av respondenterna som upplevt problem med 
att skapa en anslutning, att de skulle vara mest hjälpta av telefonsupport när de 
stött på problem. 29 % eller 8 ansåg att en användarmanual skulle vara till 
störst hjälp. I annat-kategorin återfanns 18 % eller 5 svar. Dessa var: 
”automatik”, ”Vill gärna ha hjälp här hemma”, ”En kort beskrivning av hela 
processen”, ”se svar fråga 10” och ”Vet ej”. En sammanställning av samtliga 
svar finns i figur 6. 
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Figur 6. Visar kundbehov av support vid problem med att skapa en anslutning. 

 
På fråga 15 i enkäten svarade 63 % eller 39 av de kunder som upplevt problem 
med e-posten att de skulle vara mest hjälpt av telefonsupport när de inte lyckas 
skapa ett fungerande e-postkonto. Användarmanual valdes av 6 % eller 4st, 3 
% eller 2st lämnade inte något svar. Interaktiv cd-skiva valdes av 5 % eller 3st 
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och 6 % eller 4st valde Webbaserad support. Svaren inom annat-kategorin 16 
% eller 10st tar hjälp av någon annan än supporten på Worldnet. Det kan vara 
en vän eller granne, med bättre datakunskaper som rycker i och hjälper till.  
 
En företagskund som får problem kan bli avhjälpta genom att kontakta den 
egen datasupport som finns på företaget. En del kunder valde att gå in på 
supportsidan och kan där läsa sig till hur felet ska åtgärdas. En samanställning 
av samtliga svar finns i figur 7. 
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Figur 7. Visar vad kunderna ansåg skulle vara till mest hjälp när de fick problem med e-posten. 

 
Det intressanta med svaren från dessa frågor visar att de flesta kunderna vill ha 
en telefonsupport som stöd när de får problem med e-posten och anslutningen. 
De tycker även att det är viktigt eller mycket viktigt att det finns kvar även i 
fortsättningen. Dessa måste enligt kano-modellen uppfyllas för att kunden ska 
bli nöjda. Många kunder verkar även vara nöjda med den support de får av 
Worldnet. Syftet med rapporten var att fånga upp kundernas önskemål och ge 
rekommendationer till ett supportstöd utifrån dessa. Samtidigt vill företaget 
minska antalet påringningar. För att kunna lösa den ekvationen krävs något 
annat tankesätt än att enbart titta på kundens önskemål. 
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Det gäller att reducera möjligheterna att det kan uppstå fel för kunden när 
denna skapar ett nytt e-postkonto eller en ny anslutning. Genom att titta på de 
problem som kunderna haft och sedan omformulera dessa till kundbehov kan 
detta möjliggöras. Supportstödet uppfyller då syftet att reducera problemen för 
kunderna vid skapandet av ny anslutning eller nytt e-postkonto. 
 

4.2.1 E-posttjänst 

Vid denna omformulering av de problem som kunden stött på vid skapandet av 
ett nytt e-postkonto användes följande tillvägagångssätt. De problem som 
kunden hade upplevt ordnades med hjälp av ett ledningsverktyg, att skapa 
släktskapsdiagram.  
 
De svar som erhållits från fråga 12 i enkäten skrevs ut och lades i en hög i 
mitten på ett bord. Tillsammans med två personer placerades författaren av 
rapporten lappar som betydde ungefär samma sak i en hög. Dessa högar fick 
sedan varsin rubrik som sammanfattade betydelsen av lapparna i varje hög. De 
nya rubrikerna placerades än en gång på bordet och gruppen försökte skapa nya 
grupperingar. Några svar var svårtolkade och hamnade därför under en egen 
rubrik som valde att kallas ”annat”. De färdiga grupperingarna skrevs in i 
Excel. (se bilaga 8) 
 
På detta sätt framgick det på ett mer översiktligt vad som kunden hade problem 
med eftersom varje rubrik i diagrammet sammanfattar ett stort antal problem 
som var nära besläktade med varandra. Dessa rubriker var Problem med att 
skicka/ta emot, Information, Okunskap, Tillförlitlighet, Flera konton, 
Felskrivning och Annat. Rubriken Problem med att skicka/ta emot fick fem 
underrubriker; Skicka, Ta emot, Olevererad e-post, Försvunnen post och Annat. 
Pga. svårigheter att tyda eller liknande lades vissa av kundernas problem i de 
båda kategorierna Annat. Det gick dock bestämma att de tillhörde en viss 
underrubrik. 
 
Det visade sig att de problem som uppstått när kunderna försökt skapa ett e-
postkonto var väldigt många. Vidare så är dessa problem väldigt svåra att 
kategorisera då det finns flera saker som orsakar dem. Exempelvis kan de 
kunder som haft problem med att skicka e-post saknat en fungerande 
anslutning, vilket gör att de inte får tillgång till e-postservern. Orsaken till att 
inte anslutningen fungerar kan även den vara många till exempel att kundens 
dator saknar ett nätverkskort eller att det inte fungerar. Andra orsaker till att e-
posten inte fungerar kan vara att en brandvägg eller ett antivirusprogram 
hindrar e-posten från att skickas. Detsamma gäller för problem med att ta emot. 
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Denna myriad av orsaker till problemen med e-posten gör det svårt att översätta 
kundproblemen till kundbehov. Det angreppssätt som användes blev därför att 
plocka ut vissa delar av problemen som kunde översättas till kundbehov. Dessa 
valdes utifrån att ingen annan än Worldnet eller kunden själv kunnat orsaka 
dem. 
 
Ovan nämnda resonemang gav dessa fyra problem: Information, Okunskap, 
Flera konton och Felskrivning. Översättningen till kundbehov utfördes med 
hjälp av brainstorming och gav följande behov: Kunden behöver tydlig 
information när något måste ändras, kunden behöver kunskap om 
tillvägagångssättet att skapa ett e-postkonto och hur flera konton handhas samt 
att kunden behöver hjälpa med att undvika felskrivningar. 
 
Här framkom ett gap mellan kundens förväntningar kring den information som 
gått ut från företaget. Orsaken till detta gap är viktigt att lokalisera för att 
Worldnet ska kunna fortsätta tillfredsställa kunderna behov och förväntningar. 
Zeithaml et al (1990) väljer att beskriva det som ett gap mellan förväntad 
kvalité och upplevd kvalité. Genom att titta på Bergman & Klefsjö (2001) olika 
kvalitetsdimensionerna för en tjänst kunde detta gap identifieras. Det handlar 
om företagets förmåga att på ett naturligt sätt förklara för kunden vad 
informationen gäller. Detta faller dock utanför rapportens syfte, vilket gör att 
det enbart nämns för att någon annan ska kunna följa upp det.  
 
Ett gap som däremot faller inom syftet är att vissa kunder saknar kunskap om 
hur ett e-postkonto skapas på kundens dator. Detta problem kan dock inte 
enbart härledas till Worldnet utan även till programtillverkarna. Det är trots allt 
programmen som inte kunden behärskar. Ett supportstöd kan dock utformas så 
att det hjälper kunden med detta och minskar gapet. Gapet kommer nog med 
tiden att reduceras eftersom kundernas kunskaper och datavana ökar med tiden. 
 

4.2.2 Internetaccess via bredband  

Omformulering av de problem som kunden stött på vid skapandet av ett nytt e-
postkonto utfördes på följande sätt. De problem som kunden hade upplevt 
ordnades med hjälp av ett ledningsverktyg, att skapa släktskapsdiagram. Svaren 
från fråga 10 strukturerades på samma sätt som e-posten. På detta sätt framgick 
det på ett mer översiktligt vad kunden hade problem med eftersom varje rubrik 
i diagrammet sammanfattar ett stort antal problem som var nära besläktade med 
varandra. Dessa rubriker var ”Kompetens”, ”Glömt”, ”Hitta var de olika 
uppgifterna ska skrivas in” och ”Annat”. Rubriken ”Kompetens” hade två  
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underrubriker, ”Fick hjälp” och ”Okunskap”. På grund av svårigheter att tyda 
eller liknande lades vissa av kundernas problem i de båda kategorierna 
”Annat”. Det färdiga släktskapsdiagrammet återfinns i bilaga 9.  
 
När grupperingen var klar översattes rubrikerna till kundbehov genom 
brainstorming. Följande behov framkom: ”Kunden behöver kunskap om hur 
tillvägagångssättet vid skapandet av en ny Internetanslutning”, ”Kunden 
behöver ha kvar något för att kunna gå tillbaka och titta hur man gjorde” och 
”Kunden behöver hjälp med att hitta var uppgifterna ska skrivas in”. Innan 
kundbehoven kan utgöra indata till produktplaneringen måste de bearbetas. Det 
kan innebära att vissa kundbehov på en hög nivå bryts ner till mer hanterbar 
nivå genom till exempel ett träddiagram Andersson (1991). Resultatet av 
brainstormingen, med de tolkade kundbehoven tillsammans med kundbehoven 
från fråga 9 presenteras i bearbetad form i träddiagrammet nedan (se figur 8). 
 

 
Figur 8. Visar kundbehoven vid skapandet av en ny anslutning till Internet. 
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4.3 Sammanslagning av kundbehoven 
Många av kundbehoven, både för att skapa en anslutning och att skapa ett e-
postkonto, bottnar i en okunskap. Därför bör ett verktyg skapas som både 
underlättar och utbildar kunden. Även kartläggningen av de båda tjänsterna 
påvisade en klar likhet i förfaringssätt. Detta medförde att jag valde att 
sammanföra kundbehoven för de båda tjänsterna i ett nytt träddiagram.  
 
Kundbehovet, ”Information när något måste ändras”, togs inte med i detta 
träddiagram eftersom det ligger utanför syftet med rapporten. Vidare så 
undersöktes om det fanns några lagkrav eller andra viktiga krav som skulle ingå 
i supportstödet. Detta kunde dock inte hittas. Denna sammanslagning av 
kundbehoven visas i figur 9. 
 

 
Figur 9. Visar de sammanslagna kundbehoven vid skapandet av en ny anslutning till Internet och 
skapandet av ett nytt e-postkonto 
 
Dessa kundbehov överfördes sedan till i kvalitetshusets VAD-kolumn (se 
bilaga 10). 
 

4.3.1 Viktning av kundbehov 

För att kunna prioritera det fortsatta arbetet med produktutvecklingen är det 
avgörande att skaffa kännedom om de olika kundbehovens relativa vikt. Detta  
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för att kunna lägga ner resurser på de kundbehov som uppfattas som viktigast 
för kunden (Andersson, 1991). På grund av tidsbegränsningen kunde jag inte 
skicka ut ännu en enkät där kunden fick rangordna eller vikta de olika 
kundbehoven som framkommit i den första enkäten. Syftet med enkäten som 
skickades ut var att fånga upp vilka problem kunderna upplevt när de skulle 
skapa en anslutning eller ett nytt e-postkonto. Istället uppskattades de olika 
kundbehovens vikt godtyckligt utifrån enkätsvaren. 
 
Det ovan nämnda resonemanget gav att de kundbehov som viktades högst och 
fick fem på en skala ett till fem var: ”Vill inte leta var inställningarna ska 
göras” och ”Välja själv var och vilka inställningar som ska göras”. Resten av 
resultatet av viktningen återfinns i bilaga 10. 

4.4 Produktegenskaper 
 
Efter att kundbehoven identifierats och strukturerats bestämdes de 
produktegenskaper som skulle möta behoven. Detta gjordes genom en 
brainstorming som gav följande resultat.  
 
För att en kund inte ska behöva leta var uppgifterna ska fyllas i underlättas 
detta genom en funktion som tar fram den platsen. Om en kund inte vill göra 
några inställningar alls kan detta lösas genom att det sker automatiskt. Med ett 
sådant förfaringssätt slipper även kunder bekanta sig med nya krångliga 
ord/begrepp. För att tillgodose kundbehovet att något ska finnas kvar efter att 
tjänsten skapats måste någon fysisk produkt finnas med i supportstödet. 
 
Ett bildspel över hur en anslutning eller ett e-postkonto skapas tillfredsställer 
behovet av en beskrivning av förloppet. Att låta kunder manuellt lägga in 
uppgifterna ger dem en kontroll över vad som händer alternativt visas 
bildspelet under tiden som ”installationen” sker. Med en manuell inmatning får 
även kunden välja var och vilka inställningar som ska göras. Om uppgifterna 
finns i digitaliserad form kan de antingen läggas in automatiskt eller så kan 
kunden kopiera och klistra in dessa för att undvika skrivfel. Andra 
produktegenskaper som framkom vid denna brainstorming var att det skulle 
finnas någon information eller en ”tipsbank” om vad som kan orsaka olika fel. 
Ett exempel på det kan vara att om inte anslutningen fungerar, bör kunden 
undersöka om nätverkskabeln är insatt i kontakten. Dessa produktegenskaper 
sattes in i kvalitetshusets HUR-del. 
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Det supportstöd som utvecklas med dessa produktegenskaper skulle uppfylla 
kundens basbehov och även de uttalade behoven i Kano-modellen. Till dessa 
kan till exempel kravet om att ha kontroll över vad som händer vid skapandet 
av en av tjänsterna. Många av kundbehoven är dock outtalade behov vilket gör 
att det supportstöd som skapas får ett attraktivt värde för kunden. Detta orsakas 
bland annat av att många kunder inte har kunskaper om den programvara som 
denne använder.  
 

4.5 Konkurrentjämförelse 
För att undersöka det tänkta supportsstödets konkurrenskraft kartlades några av 
Worldnets konkurrenter på den lokala marknaden. Dessa var enligt handledare 
på Worldnet: Telia, Bostream, T3 och Skycom. Kartläggningen utfördes genom 
granskning av företagens hemsidor. Telia var det företag som verkade arbeta 
mest med att ge kunden ett supportstöd. De har något som de kallar Automatisk 
Support och den innehåller tre tjänster:  
 

• Supportassistent är tillgänglig dygnet runt och hjälper kunden att hitta 
och rätta till eventuella problem. Supportassistenten kan till exempel 
göra felanalys, föreslå åtgärder och sedan automatiskt verkställa de 
ändringar som kunden godkänner. Supportassistenten skickas med på en 
cd i det startpaket som kunden erhåller vid köp av tjänsten och den kan 
även laddas ner på Telias hemsida. 

 
• Installationshjälp hjälper kunden med installationen av bredbandet. Den 

aktiverar kundens abonnemang och hjälper kunden att konfigurera både 
e-posten och webbläsaren. Installationshjälpen finns även den på cd:n i 
startpaketet.  

 
• Systemcheck kommer att lanseras inom kort och den undersöker om 

kundens dator uppfyller kraven för den tjänst som denne vill använda. 
Om datorn inte uppfyller kraven får kunden förslag på hur denne kan 
komplettera sin utrustning.  

 
Detta visar att Telia tar kundernas behov på allvar. De andra tre företagen 
verkade inte alls eller i lite utsträckning fokusera på att underlätta för kunden 
innan problem uppstår. Detta medför att Worldnet kan skapa ett försprång 
gentemot dessa konkurrenter genom att utveckla ett supportstöd som uppfyller 
och helst överträffar kundbehoven. Resultatet från denna jämförelse redovisas i 
figur 10 samt i kvalitetshuset (se bilaga 10). 
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Figur 10. Visar en jämförelse av uppfyllelsenivån på kundbehoven av supportstödet mellan 

 Worldnet och deras konkurrenter. 
 
Jämförelsen visar att det nya supportstödet står sig väl i konkurrensen. Telia är 
dock den konkurrent som har ett supportstöd som möter upp mot det nya 
supportstödet. Det finns tre punkter där det nya supportstödet skulle vara 
överlägsna de andra. Genom funktionen att stödet automatiskt tar fram var 
uppgifterna ska skrivas in behöver inte kunden söka. Med en automatisk 
installation av anslutning och e-post slipper de kunder som inte vill göra några 
inställningar detta. Om kundens uppgifter finns inlagda på en cd och dessa 
läggs in automatiskt minskar risken för felskrivningar. 

4.6 Sambandsmatris 
 
För att ta reda på samband mellan kundbehoven och produktegenskaperna 
skapades en sambandsmatris. Styrkan på sambanden beskrevs med en numerisk 
skala på 9, 3, 1 och inget samband alls. Dessa siffror sattes sedan in i matrisen i 
kvalitetshuset. Se bilaga 10 

4.6.1 Samband 

De starkaste sambanden som beskrivs med en 9: a återfanns mellan behovet 
”vill inte leta var inställningen ska göras” och produktegenskaperna ”tar fram 
var uppgifterna ska fyllas i” samt ”lägger in uppgifterna automatiskt”. Även 
behovet ”vill inte göra inställningar” hade starkt samband med ”lägger in 
uppgifterna automatiskt”. Kundbehovet att något finns kvar till nästa gång hade 
starkt samband med ett fysiskt supportstöd. Det starka sambandet återfanns 
även mellan behovet ”beskriva förloppet vid skapandet av en ny 
anslutning/konto” och ”bildspel”. Även behovet ”välja själv var och vilka 
inställningar som ska  
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göras” hade starkt samband med ”kunna välja mellan automatiskt eller 
manuellt”. Det starka sambandet återfanns även mellan kundbehovet ”undvika 
skrivfel vid införande av uppgifter” mellan de båda produktegenskaperna 
”lägger in uppgifterna automatiskt” samt ” uppgifterna finns i digital form”. 
 
Det medelstarka sambandet som beskrivs med en 3:a hittades mellan 
kundbehovet ”underlätta skapandet av flera e-postkonton” och 
produktegenskapen ”loop vid val att registrera flera konton”. Det återfanns 
även mellan behovet ” veta vad som händer när en ny anslutning eller ett nytt e-
postkonto skapas” och de två produktegenskaperna ”bildspel” samt ”tipsbank”. 
 
Det svaga sambandet som beskrivs med en 1: a återfanns mellan ”vill inte leta 
var inställningen ska göras” och ”bildspel” samt mellan ”slippa krångliga 
ord/begrepp” och ”lägger in uppgifterna automatiskt”. Vidare så hittades 
sambandet mellan behovet ”underlätta skapandet av flera e-postkonton” och 
”tar fram var uppgifterna ska fyllas i”. Det svaga sambandet återfanns även 
mellan kundbehovet ”beskriva förloppet vid skapandet av ny anslutning/konto” 
och ”tar fram var uppgifterna ska fyllas i”. Det sista sambandet som hittades 
var mellan ”finnas kvar till nästa gång ” och ”uppgifterna finns i digitaliserad 
form”. 
 
Det visade sig att det även fanns negativa samband mellan några kundbehov 
och produktegenskaper. Mellan ”veta vad som händer när en ny anslutning eller 
ett nytt e-postkonto skapas” och ”lägger in uppgifterna automatiskt” hittades ett 
medelstarkt negativt samband. Mellan kundbehovet ”välja själv var och vilka 
inställningar som ska göras” och ”lägger in uppgifterna automatiskt” återfanns 
ett starkt negativt samband. Dessa två samband sattes dock inom parentes 
eftersom de undviks genom att skapa en möjlighet för kunden att välja mellan 
en automatisk eller manuell installation.  
 

4.6.2 Analys av sambandsmatrisen 

Sambandsmatrisen innehåller mycket information och är enligt Andersson 
(1991) ett mycket kraftfullt planeringsverktyg. Detta visade sig stämma 
eftersom det framkom en hel del vid analysen av matrisen. 
 
Först undersöktes matrisen för att hitta tomma rader eller rader med endast 
svaga samband. Om det finns sådana rader innebär det att kundbehovet inte 
kommer att uppfyllas. En rad påvisade detta. Det var kundbehovet ”slippa nya 
krångliga ord/begrepp”. Eftersom vikten för detta kundönskemål var väldigt 
lågt togs ingen hänsyn till det fyndet. 
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Vidare kontrollerades om det fanns tomma kolumner eller kolumner med svaga 
samband vilket visar att den produktegenskapen inte är relevant för att uppfylla 
kundbehoven och behöver därför inte ingå i produkten. Två kolumner med 
endast ett medelstarkt samband återfanns. Dessa var ”loop vid val av att 
registrera flera konton” och ”tipsbank”. Produktegenskaperna fick dock vara 
kvar eftersom de ändå bidrar till en ökad kundtillfredsställelse. En annan orsak 
till varför ”tipsbanken” får vara kvar är att den kan minska antalet påringningar 
till supporten genom att den kan hjälpa kunden med att hitta orsaken till 
problemet. 
 
Motsättningar mellan produktegenskaper och kundbehov identifierades. Vissa 
kunder vill själva kunna välja vilka inställningar som ska göras. De hindras att 
göra detta om installationen sker automatiskt. Problemet går att lösa genom att 
göra det möjligt för kunden att välja om denne vill ha en automatisk eller 
manuell installation. 
 
På tre punkter visade konkurrentjämförelsen att det nya supportstödet skulle ge 
Worldnet en så kallad ”sales point” gentemot de andra företagen. Dessa var 
”Vill inte leta var inställningarna ska göras”, ”Vill inte göra inställningar” och 
”Undvika skrivfel vid införandet av uppgifter”. 
 

4.7 Prioritera det fortsatta arbetet 
För att få en fingervisning av vilka produktegenskaper som var viktiga att ta 
med i supportstödet viktades varje egenskap. Detta utfördes på följande sätt. 
Viktningen av kundbehovet multiplicerades med styrkan på sambandet mellan 
behovet och produktegenskapen. Resultatet redovisas i raden ”Egenskapsvikt” i 
nedre delen av sambandsmatrisen i kvalitetshuset (se bilaga 10). De 
produktegenskaper som visade sig vara viktiga var ”Lägger in uppgifter 
automatiskt” med en vikt på 91. Som nummer två kom ”Tar fram var 
uppgifterna ska fyllas i” med 49 i viktning. Med 45 kom produktegenskapen 
”Välja mellan automatiskt och manuell”. Som nummer fyra i viktningen kom 
”Fysisk produkt som kunden erhåller” med vikten 36. Med vikten 32 kom 
sedan produktegenskapen ”Bildspel”. Övriga egenskapers vikt återfinns i 
bilaga 10.  
 
Eftersom detta arbete syftar till att ta fram rekommendationer för hur ett 
supportstöd bör utformas används endast det första steget i kundcentrerad 
planering som Bergman & Klefsjö (2001) beskriver. Norling (1993) stöder ett 
sådant angreppssätt. Orsaken till detta är att han anser att det första steget i  
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kundcentrerad planering utgör en möjlighetsstruktur för hur tjänsten ska 
utformas. För en vidareutveckling och en implementering av dessa 
rekommendationer verkar det förefalla rimligt att använda de tre senare stegen. 
Kontentan av detta resultat är att supportstödet som ska utformas bör först och 
främst fokusera på ovan nämnda produktegenskaper. 
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5 Slutsatser 
Det som framkom i föregående kapitel visar på att det supportstöd som skall 
utformas bör uppfylla olika kundbehov. Det denna studie kommit fram till är 
att stödet bör innehålla information i form av utbildningsmaterial som till 
exempel visar kunden ett bildspel över tillvägagångssättet att skapa ett nytt e-
postkonto eller en ny anslutning. Detta utbildningsmaterial bör även innehålla 
en slags tipsbank med information om de vanligaste problemen som uppstår 
och hur kunderna själva kan lösa dessa. Stödet bör även vara en plattform för 
att kunna skapa program som underlättar för kunden när denne för första 
gången aktiverar någon av de två tjänsterna. Det innebär att supportstödet 
måste innehålla generell information men även kundspecifika uppgifter som till 
exempel användarnamn och lösenord i digital form. Den automatiska 
funktionen skall dock vara valbar. Det innebär att kunder som vill lägga in 
uppgifterna själva ska kunna göra detta.  
 

5.1 Rekommendationer 
Supportstödet bör utformas utifrån en cd-skiva för de båda tjänsterna eftersom 
förfarandet vid skapandet av de båda tjänsterna är mycket likartat. Genom att 
använda en cd-skiva som plattform för supportstödet kan den innehålla både 
funktioner och utbildningsmaterial. På detta sätt erhåller även kunden en fysisk 
produkt som finns kvar efter det att kunden köpt tjänsten. Vidare så kan en 
individuell cd-skiva skapas till varje kund, det vill säga när en kund har gjort 
sin beställning skapas en unik cd, med kundspecifika uppgifter. Det krävs dock 
vissa modifikationer för de olika tjänsterna. 

5.1.1 Skapa nytt e-postkonto 

Den viktigaste produktegenskapen för supportstödet är en funktion som lägger 
in uppgifterna automatiskt eftersom det finns ett kundbehov av detta. Därför är 
det viktigt att företaget lägger tid och resurser på för att få fram en sådan 
funktion eftersom det ger en så kallad ”sales point” gentemot konkurrenterna 
samtidigt som det borde reducera påringningarna till supporten. Det är dock 
viktigt att det fortfarande finns möjlighet för de kunder som vill ha kontroll 
över installationsförloppet, att kunna välja att manuellt föra in de uppgifter som 
krävs.  
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Det finns dock vissa problem med en automatisk inläggning av uppgifter som 
det ser ut idag när Worldnet skapar tjänsten. En automatisering innebär att 
processen för när ett nytt e-postkonto skapas måste ses över av Worldnet och 
förändras för att möjliggöra detta. Ett första steg i utvecklingen mot ett 
automatiserat supportstöd skulle kunna vara att skapa en funktion som enbart  
plockar fram var uppgifterna ska skrivas in. På så sätt förbättras supportstödet 
utan att det görs något ingrepp i kundens dator. 
 

5.1.2 Skapa ny Internetanslutning 

Supportstödet för att skapa en ny Internetanslutning kan innehålla samtliga 
produktegenskaper utan att det krävs några förändringar av processen. 
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6 Diskussion 
I detta kapitel kommer en diskussion att föras kring det som framkommit vid 
arbetet att ta fram rekommendationer till ett supportstöd. 

6.1 Enkäten 
Valet av att använda en webbaserad enkät för att kunna kartlägga kundernas 
behov och förväntningar underlättade mycket av arbetet med datainsamlingen. 
All data kunde på ett enkelt sätt samlas via e-post och sparas i en databas 
tackvare programmet Perseus servey solutions XP. Vissa problem uppstod 
dock. 
 

6.1.1 Bortfallsanalys 

Svarsfrekvensen på 22 % var inte så hög som den borde ha varit. Från början 
var planerna att enkätsvaren skulle sparas ner på en server men eftersom 
Worldnet hade problem med att ordna detta var jag tillslut tvungen att välja ett 
annat alternativ. Bortfallet kan ha flera orsaker. En av dessa orsaker är att 
enkäten är tekniskt uppbyggd på att den skickas in av det e-postprogram som 
respondenten har installerat på sin dator. Det kan vara så att vissa respondenter 
inte har ett sådant installerat utan använder sig bara av en webbaserad mail.  
 
Andra orsaker kan vara det meddelande från Windows operativsystem, som 
kommer på efter respondenten tryckt på ”skicka-knappen”. En del kan ha blivit 
skrämda av att det står något om ett eventuellt virus och därför svarat nej, vilket 
inneburit att enkäten inte skickats. Jag försökte reducera detta bortfall genom 
att skriva in i enkäten, innan ”skicka-knappen” att ett meddelande kunde 
komma upp och att det inte var någon fara. Det visade sig även att många hade 
svarat på enkäten men svaren kom aldrig fram till mig. Ett fyrtiotal 
respondenter svarade via e-post att de besvarat enkäten och skickat iväg den. 
Än idag vet jag inte säkert anledningen till dessa mystiska försvinnanden. En 
möjlig orsak kan vara att enkätsvaret hamnade i ut-korgen men raderades av 
någon anledning innan den skickades iväg. 
 
Det visade sig även att ännu en enkät, från en annan som gjorde ett arbete på 
företaget, skickades ut en vecka efter mitt första utskick. Vissa av kunderna 
fick alltså två olika enkäter. Den andra enkäten visade sig även innehålla frågor 
som liknade mina vilket gjorde att vissa respondenter inte såg skillnad på dessa 
utan svarade bara på den ena. Även detta är något som kan ha bidragit till att 
svarsfrekvensen blev så låg. 
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Valet av en webbaserad enkät kan även ha bidragit till att de, som sedan 
tidigare inte är så insatta i tekniken kring datorer, skrämts eller inte kunnat 
svara på enkäten. Detta bortfall är olyckligt eftersom det är dessa kunders 
behov och förväntningar som skulle kunna vara till god hjälp vid utformningen 
av ett enklare och mer begripligt supportstöd. 
Jag valde även att göra ett utskick till ett mindre antal personer som inte svarat 
på enkäten för att kontrollera bortfallet. Antalet respondenter som ingick i 
bortfallsanalysen var 60 personer. På detta utskick erhölls en ännu lägre 
svarsfrekvens än den från enkäten. Två svarade på detta utskick vilket gjorde 
att det inte kunde dras några säkra slutsatser om likheter med resten av urvalet.  
 

6.2 Supportstödet 
 
Valet att använda QFD för att utforma ett supportstöd visade sig vara lyckat. 
Det gick att få fram produktegenskaper som bör möta kundernas behov och till 
viss del överträffa dessa. Själva arbetsgången som Andersson (1991) föreslår 
följdes inte i varje punkt på grund av den tidsbegränsning som detta arbete hade 
och att det i vissa fall inte gick att genomföra. Ett exempel på en punkt som inte 
användes var den tekniska konkurrentjämförelsen. Ingen av Worldnets 
konkurrenter hade ett liknande supportstöd vilket omöjliggör en jämförelse. 
 
En funktion eller ett program som automatiskt lägger in uppgifterna för kunden 
är den viktigaste produktegenskapen som supportstödet bör innehålla. Att 
utveckla ett sådant är dock resurskrävande och för att det ska vara 
företagsekonomiskt bör detta arbete inte bli alltför omfattande. Ett sätt att 
reducera utvecklingskostnaderna kan vara en djupare analys av Telias support 
och deras program.  
 
En aspekt som är viktig att ta hänsyn till vid en vidareutveckling av ett 
automatiserat supportstöd som lägger in uppgifterna, är att denna funktion kan 
orsaka skada på kundens dator. Det medför att kunden med största sannolikhet 
kommer att kräva att Worldnet avhjälper problemet, vilket kan orsaka mycket 
stora kostnader.  
 
Det är viktigt att Worldnet fortsätter att arbeta med att förbättra och utveckla 
supportstödet. Om företaget följer de rekommendationer som detta arbete 
mynnat ut i och utvecklar ett supportstöd som bygger på dessa 
rekommendationer är det mycket troligt att antalet telefonsamtal till supporten 
kommer att minska. Genom att följa upp detta, kan företaget få en bild av hur 
mycket supportstödet underlättat för kunderna, när de ska skapa en ny Internet 
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anslutning eller ett nytt e-postkonto och därmed minskat antalet påringningar 
till supporten.  
 
Det uppstår dock problem med att använda en helt automatisk funktion när det 
gäller att skapa ett nytt e-postkonto. Kunden skapar sin nya e-postadress genom 
att först använda de uppgifter som skickas med i det nya supportstödet och 
logga in på det administrativa kontot. Därefter skapar kunden sin nya e-
postadress och erhåller då nya uppgifter som måste knappas in i kundens e-
postprogram. Detta gör att finessen med att ha kundens uppgifter i 
supportstödet tappas. Den automatiska funktionen var dock så viktig för 
kunderna att Worldnet bör lägga mycket kraft på att försöka lösa detta. Ett sätt 
kan vara att se över den nuvarande processen vid skapandet av tjänsten att 
tillhandahålla e-postkonton. Om kunden skulle ges möjlighet att välja sin e-post 
eller sina e-postadresser i intresseanmälan via nätet skulle ett automatiserat 
supportstöd kunna användas. 
 
En automatisering av att skapa en ny Internet-anslutning är betydligt enklare än 
att automatiskt skapa ett nytt e-postkonto. Detta beror på att processen är att 
skapa en ny Internet-anslutning är något enklare och mera anpassad för just 
detta. 
 

6.3 Validitet och reliabilitet 
Valet att använda en surveyundersökningen med e-postenkät gav en bra 
information av kundernas problem vid skapandet av en ny anslutning till 
Internet eller ett nytt e-postkonto. Validiteten i rapporten ökades genom att 
flödesscheman och annat material skickades till handledare på företaget. Detta 
förfaringssätt möjliggjorde att denne kunde granska och kontrollera materialets 
relevans samt komma med kompletterande synpunkter. 
 
För att öka reliabiliteten utfördes en pilotstudie på den färdiga enkäten för att 
undersöka hur respondenterna upplevde enkäten. Studien visade på några 
brister som åtgärdades och därefter kunde enkäten skickas ut. För att minska 
risken för bortfall skickades ett missivbrev ut tillsammans med enkäten. 
Bortfallet blev dock större än väntat vilket gör att de slutsatser som dragits inte 
blir så tillförlitliga som de kunde ha varit. 



 
 

En undersökning av hur ett supportstöd bör utformas 

 - 40 -  
 

6.4 Fortsatta studier 
Under arbetets gång framkom nya frågeställningar som skulle vara intressanta 
att titta närmare på. En sådan är förhållandet i supportfrågan mellan 
programtillverkare och de som levererar tjänster, där kunderna använder 
mjukvaran från programtillverkarna för att kunna utnyttja dessa tjänster. 
En uppföljning som kartlägger hur mycket ett supportstöd, som utformats 
utifrån denna rapports rekommendation, reducerat antalet påringningar till 
supporten skulle även vara av intresse. 
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Bilaga 1, Supportenkät från Worldnet 
 
1. Är du...?  

man 

kvinna 
 
2. Hur gammal är du? 

 år 

 
3. Vilken är din bostadsort?  

 
 
4. Är du företagskund eller privatkund hos Worldnet?  

Privatkund 

Företagskund 

Vet ej 
 
5. Vilken anslutning till Internet har du?  

ADSL 

Modem 

Bredband 

Vet ej 
 
6. Hur ofta använder du dig av en dator? 

Dagligen 

Flera gånger i veckan 

Någon gång i veckan 

Någon gång i månaden 

Några gånger per år 
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7. Vilket operativsystem använde du dig av när du för första gången anslöt din dator till 
Internet med hjälp av Worldnets tjänst?  

Windows 95/98/Me 

Windows NT/2000 

Windows XP 

Linux 

Mac 

Vet ej 

Annat  
 
8. Om du fick välja mellan att installera manuellt, dvs. själv anpassa installationen, genom 
att bland annat skriva in ip-adress, eller låta ett installationsprogram sköta det 
automatiskt. Vad skulle du välja?  

Manuellt 

Automatiskt 

Annat  
 
 
9. Vilken/vilka var orsakerna till ditt svar på den föregående frågan? (fråga 8)  

 
 
10. Upplevde du några problem när du skulle skapa en anslutning till Internet, till 
exempel att hitta var ip-nummret skulle skrivas in?  

Nej Om du svarat nej, gå till fråga 12 

Ja 
 
Om du svarat ja, vad var det som du hade problem med?  

 



 
 

En undersökning av hur ett supportstöd bör utformas 

 

 
11. Vad skulle du ha varit mest hjälpt av när problemet på fråga 10 uppstod?  

Telefonsupport 

Användarmanual 

Interaktiv användarmanual på cd-skiva 

Annat  
 
Hur viktigt är det att du får just denna hjälp i fortsättningen?  

Mycket viktigt 

Viktigt 

Mindre viktigt 

Oviktigt 
 
12. Har du haft problem med att få e-posten att fungera?  

Nej Om du svarat nej, gå till fråga 16. 

Ja 
 
Om du svarat ja, vad var det som du hade problem med?  

 
 
13. Vilket av följande antivirusprogram hade du installerat på din dator när du för första gången 
skapade ett e-postkonto hos Worldnet?  

Norton Antivirus 

Panda 

F-secure 

McAfee 

Saknar antivirusprogram 

Annat  



 
 

En undersökning av hur ett supportstöd bör utformas 

 

 
14. Vad tog du till för hjälp för att lösa problemet?  

Ringde till Worldnets telefonsupport. 

Gick in på supportsidan, www.nordiq.net. 

Läste medföljande manual 

Annat  
 
15. Vad skulle du ha varit mest hjälpt av när du stötte på detta problem?  

Telefonsupport 

Användarmanual 

Interaktiv cd-skiva 

Webbaserad support 

Annat  
 
 
Hur viktigt är det att du får just denna hjälp i fortsättningen?  

Mycket viktigt 

Viktigt 

Mindre viktigt 

Oviktigt 
 
16. Vad tycker du är en rimlig omfattning för att kunna få personlig support?  

Dygnet runt, alla dagar 

Kontorstid och vardagskvällar 

Kontorstid 

Vardagskvällar 

Annat  
 
 
Hur viktigt är det att du kan få personlig support i den omfattningen?  

Mycket viktigt 

Viktigt 

Mindre viktigt 

Oviktigt 



 
 

En undersökning av hur ett supportstöd bör utformas 

 

17. Upplever du att personalen på Worldnet har en tillräcklig kompetens för att ge en 
support som motsvarar dina krav?  

Nej 

Ja 

Vet ej 
Kommentar  

 
 
Hur viktig är denna fråga för dig?  

Mycket viktig 

Viktig 

Mindre viktig 

Oviktig 
 
18. Har du någon gång upplevt att det dröjt för länge innan personalen på Worldnet 
återkommit med ett svar på en fråga som du ställt? 

Nej 

Ja 

Jag har aldrig ställt någon fråga. 
 
Hur viktig är denna fråga för dig?  

Mycket viktig 

Viktig 

Mindre viktig 

Oviktig 
 
19. Övriga synpunkter  

 
Tack för din medverkan! 
När du klickar på "Skicka iväg enkäten” kommer ditt e-postprogram att aktiveras och, 
om du tillåter detta, kommer enkäten att skickas. 




