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Sammanfattning 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete inom Industriell Produktion vid KTH, 

utfört vid Avalon PLM AB. Syftet har varit att grundligt utreda vad som krävs för att sätta 

upp en ”first line”-support för användare till Siemens Industry Softwares produktportfölj. 

Målet med examensarbetet var att ta fram en kravspecifikation för det system som ska 

hantera kundernas supportärenden, samt hitta och utvärdera ett befintligt system som 

lever upp till kraven. Vidare togs också en support- och ärendehanteringsprocess fram, 

vilken beskriver hur ärenden ska skötas. 

Inledande frågeställningar för examensarbetet var frågor som; Hur hanteras ett ärende? 

Hur många ärenden kommer supporten hantera per dag? Hur kan supportingenjören få 

hjälp om ärendena är för avancerade? Är kundsupport bara en kostnad för företaget 

eller vilka bieffekter kan det medföra? 

En litteraturstudie gjordes för att få grundläggande förståelse för olika typer av 

supportkällor, CRM, kunskapsförmedling, syftet med kundsupport och 

supportingenjörens roll. Intervjuer genomfördes med personal på Siemens Industry 

Software AB, i Kista för att se hur de arbetar och få en djupare insikt i supporthantering 

av deras produkter. Studier av tillgänglig dokumentation och supportföreskrifter från 

Siemens Industry Software gjordes och avtal mellan involverade parter analyserades för 

att skapa underlag till kravspecifikationen.  

Litteraturstudien visade att kundsupporten ofta är ett företags ansikte utåt och att det 

därför är viktigt att ge kunden tillräcklig uppmärksamhet och en positiv upplevelse för 

att uppnå kundnöjdhet. Syftet med kundsupport är att hjälpa kunderna att maximera 

värdet av sina tjänster och produkter. Kunderna ställer idag allt högre krav på 

tillgänglighet och lätt åtkomst till service, och de företag som inte lever upp till 

kundernas förväntningar och behov riskerar att tappa kunder, har studierna visat. En 

effektiv kundsupport grundas på tydliga processer och hög kompetens på 

supportpersonalen, där IT-verktyg skapar effektivitet för att tillgodose kundens behov 

snabbt och felfritt.  

Examensarbetet resulterade i en utvärdering av fem IT-verktyg för ärendehantering, 

varav ett utsågs som mest lämpat för Avalon PLM AB:s supporttjänst. Två av systemen 

var supportmoduler med CRM-integrering, Sales Force Service Cloud 2 och Zoho Support, 

de resterande tre systemen var rena ärendehanteringssystem, Sysaid CSS, Xamine och 

Tangix. Zoho  
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Abstract  

This report is a Master’s Thesis Project in Production Engineering at the Royal Institute 

of Technology in Stockholm (KTH), based on a project undertaken for Avalon PLM AB. 

The aim has been to thoroughly investigate what it takes to set up a ”first-line” support 

for end users of Siemens Industry Software's product portfolio. The goal of the Master’s 

thesis project was to develop a set of requirements for a system to handle customer 

support cases and to find and evaluate an existing system that meets these 

requirements. Furthermore, a support and case management process was developed 

with a description on how cases should be handled.  

Preliminary questions to answer in the thesis were matters such as; How to deal with a 

case? How many cases will the support department handle per day? How can the 

support engineer get help if the incidents are too advanced? Is customer support only a 

cost to the company or might positive side effects occur? 

A literature review was undertaken to gain basic understanding of different types of 

support sources, Customer Relationship Management, knowledge sharing, the purpose 

of customer support and the support engineer's role. Interviews were conducted with 

staff at Siemens Industry Software AB in Kista, Stockholm, to see how they work and to 

gain a deeper insight into the support management of their products. A study of 

available documentation and support requirements from Siemens Industry Software was 

undertaken and agreements between the parties involved have been analyzed to create 

a basis for the set of requirements. 

According to the literature study, the customer support is often the company's public 

face and it is therefore important to provide the customers with enough attention and a 

positive experience for achieving customer satisfaction. The purpose of customer 

support is to help customers to maximize the value of their services and products. 

Customers nowadays have increasingly higher demands on availability and easy access 

to service. Studies have shown that those who do not live up to high customer 

expectations, risk losing their customers. 

Effective customer support is based on clear processes and well-qualified support staff 

where an IT tool creates efficiency to meet customer needs quickly and flawlessly. 

This report resulted in the evaluation of five IT tools for case management, one of which 

was designated as the most suitable for Avalon PLM AB's support services. Two of the 

systems were support modules with CRM integration, Salesforce Service Cloud 2 and 

Zoho Support. The remaining three systems were pure case management system, SysAid 

CSS, Xamine and Tangix. 
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Förord 

Den här akademiska rapporten redogör för mitt examensarbete som genomfördes 

mellan juli och december 2010, vid Avalon PLM AB i Stockholm, som ingår i koncernen 

Avalon Innovation AB. Examensarbetet motsvarar 30 högskolepoäng och utgör det 

avslutande momentet i min utbildning på civilingenjörsprogrammet Maskinteknik med 

inriktningen Integrerad Produktutveckling, från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i 

Stockholm. 

Examinator är universitetslektor Lasse Wingård vid institutionen för Industriell 

Produktion, KTH. Handledare har varit Erik Andersson från Avalon PLM AB och Lasse 

Wingård från KTH.  

Jag vill med detta tacka mina två handledare, som har kommit med konstruktiva 

kommentarer och analytiska diskussioner. Utöver dessa vill jag särskilt passa på att 

tacka Ulf Eriksson, supportingenjör på Siemens Industry Software AB, som bidragit till 

examensarbetets empiriska del, för ett trevligt och positivt bemötande och för att han 

alltid varit tillgänglig för mina frågor. 

Jag vill också rikta ett stort tack till resterande personal på Avalon Innovation AB för 

trevligt mottagande, god frukost och intressanta och givande kontorsmöten.  

Avslutningsvis kan sägas att detta examensarbete har varit mycket inspirerande och 

intressant men också mycket lärorikt där nya förutsättningar under vägens gång har 

ändrat den inledande uppdragsbeskrivningen och vidgat perspektivet. 

Stockholm den 3 december 2010 

 

 

 

Johan Lindström  



IV 
 

Innehåll 

1 Inledning ................................................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND .................................................................................................................. 1 

1.2 PROBLEMBESKRIVNING ............................................................................................... 1 

1.3 MÅL .............................................................................................................................. 2 

1.4 KÄLLKRITIK ................................................................................................................... 2 

1.5 DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR ........................................................................ 3 

2 Metod ....................................................................................................................... 4 

3 Teoretisk referensram ............................................................................................... 5 

3.1 VAD ÄR SUPPORT? ....................................................................................................... 5 

3.1.1 Varför support? .................................................................................................... 5 

3.2 SUPPORTKÄLLOR ......................................................................................................... 6 

3.2.1 Informationscenter .............................................................................................. 6 

3.2.2 Lokal IT-personal .................................................................................................. 7 

3.2.3 Support från kollegor ........................................................................................... 7 

3.3 ITIL ................................................................................................................................ 8 

3.4 CRM – CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT .................................................... 8 

3.5 KNOWLEDGE MANAGEMENT .................................................................................... 10 

3.5.1 Stängningskoder för ärenden ............................................................................. 11 

3.6 ATT SÄTTA UPP EN ANVÄNDARSUPPORT ................................................................. 11 

3.6.1 Kompetens, beteende och process .................................................................... 11 

3.6.2 Processer för incident- och problemhantering .................................................. 12 

3.6.3 Prioritering av ärenden ...................................................................................... 14 

3.6.4 Information i ett ärende ..................................................................................... 15 

3.6.5 Parametrar för uppsättning av supporttjänst .................................................... 16 

4 Empiri – Så hanteras supporten idag ........................................................................ 17 

4.1 HANTERING AV ÄRENDEN PÅ Siemens Ind. Software IDAG ...................................... 17 

4.1.1 Olika typer av ärenden och hur de behandlas ................................................... 18 

4.1.2 Att logga ett ärende hos SISW............................................................................ 18 

4.1.3 Kategorisering och stängningskoder .................................................................. 19 

4.1.4 Rapportering ...................................................................................................... 20 



V 
 

4.2 SUPPORTINGENJÖRENS ROLL .................................................................................... 20 

4.2.1 Support kontra utbildning .................................................................................. 21 

4.2.2 Prioritering av ärenden ...................................................................................... 21 

4.2.3 Kunskapshantering på Siemens Industry Software ............................................ 22 

5 Analys – Vad krävs för Avalon PLM:s supportfunktion? ............................................ 23 

5.1 HUR SER AVALONS ÅTAGANDE UT? .......................................................................... 23 

5.2 KRAV PÅ AVALON SUPPORT CENTER ......................................................................... 24 

5.3 KRAVSPECIFIKATION PÅ SYSTEM FÖR ÄRENDEHANTERING ..................................... 24 

5.3.1 MUST HAVE – Systemet skall ha denna funktionalitet ...................................... 24 

5.3.2 NICE TO HAVE – Övrig funktionalitet systemet bör ha ...................................... 25 

5.3.3 Varför behövs dessa funktioner? ....................................................................... 25 

5.4 UTVÄRDERADE ÄRENDEHANTERINGSSYTEM ............................................................ 25 

5.4.1 UTVÄRDERADE SYSTEM ..................................................................................... 26 

5.4.2 BEDÖMNING AV DE UTVÄRDERADE SYSTEMEN ................................................ 27 

6 Resultat och Diskussion ........................................................................................... 34 

6.1 FRÅN UTVÄRDERING TILL BESLUTSFATTANDE .......................................................... 34 

6.2 AVALON PLMs ÄRENDEPROCESS ............................................................................... 37 

6.3 KONTAKT VIA WEBB .................................................................................................. 37 

6.4 KONTAKT VIA TELEFON .............................................................................................. 38 

6.5 UPPLADDADE FILER ................................................................................................... 38 

6.6 SUPPORTINSTRUKTIONER ......................................................................................... 38 

6.7 ÖNSKEMÅL PÅ AVALONS KUNDER ............................................................................ 38 

6.7.1 Primär supportkontakt, ”super user” ................................................................. 38 

6.7.2 Sätta prioritet på ett ärende .............................................................................. 39 

6.7.3 Supportens potentiella spin off-effekter ........................................................... 39 

7 Slutsats ................................................................................................................... 41 

7.1 FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE ................................................................................ 42 

8 Referenser .............................................................................................................. 43 

Bilaga 1 – Webbformulär och attribut ............................................................................... 1 

Bilaga 2 - Hur får jag kontakt med support? ....................................................................... 1 

Bilaga 3 – Varför behövs dessa funktioner? ....................................................................... 3 

Bilaga 4 - Företagspresentationer ...................................................................................... 8 



VI 
 

 

Figurer  

Figur 1 Ramverk för CRM-system  .............................................................................................. 9 

Figur 2 Ärendeprocess för användarsupport ........................................................................... 13 

Figur 3 Incidenthanteringsprocessen (grafisk omarbetning) ................................................... 13 

Figur 5 Prioriteringsmatris  ....................................................................................................... 14 

Figur 4 Exempel för kategorisering för mjukvara ..................................................................... 14 

Figur 6 Figuren visar hur ett kundärende hanteras i Siemens supportorganisation ............... 17 

Figur 7 SalesForce användargränssnitt. ................................................................................... 28 

Figur 8 Zoho Supports användargränssnitt .............................................................................. 29 

Figur 9 Sysaid CSS änvändargränssnitt ..................................................................................... 31 

Figur 10 Xamine´s användargränssnitt ..................................................................................... 32 

Figur 11 Tangix användargränssnitt ......................................................................................... 33 

Figur 12 Figuren visar kostnadskalkyl för respektive system ................................................... 35 

Figur 13 Processkarta för ärendehantering på Avalon PLM Support ...................................... 37 

file:///C:/Users/Johan/Desktop/EXAMENSARBETE%20-%20offentlig.docx%23_Toc324081052


1 
 

1 Inledning  
Inledningskapitlet i detta examensarbete presenterar uppsatsens bakgrund, syfte, 

frågeställningar, mål och metod. Först ges en allmän bakgrund till problemområdet för att 

sedan koppla vidare till studiens syfte och frågeställningar. Fortsättningsvis introduceras 

läsaren till definitioner och förkortningar, som är viktiga för uppsatsen och kapitlet 

avslutas med vilka och begränsningar som satts för examensarbetet. 

1.1 BAKGRUND 
Examensarbetet har utförts för Avalon PLM AB och syftet har varit att utreda hur en 

supporttjänst ska byggas upp för att möta kundernas behov och samtidigt se till 

programvaru-utvecklaren, Siemens Industry Softwares, krav. Avalon PLM AB blev våren 

2010 återförsäljare för Siemens Industry Software, med produkter som Teamcenter, NX 

och Solid Edge med flera. I samband med detta partnerskap har Avalon PLM AB övertagit 

ett antal mindre och mellanstora kunder i både Sverige och Danmark. Det nya 

partnerskapet för också med sig att Avalon PLM AB ska tillhandahålla en supporttjänst 

för dessa kunder. 

1.2 PROBLEMBESKRIVNING 
Dagens programvaror blir allt mer avancerade med fler funktioner och ökad 

komplexitet. Syftet med en supportfunktion är enligt Smith, A. i (Stamfjord & Thunell, 

2009) att man ska hjälpa sina kunder att få ut så mycket som möjligt av tjänster och 

produkter. En kundsupport är ofta ett företags ”ansikte” och kontakt utåt och det är 

viktigt att alla i företaget har en gemensam bild av kunden så att denne får en positiv 

upplevelse och den uppmärksamhet som krävs för att skapa goda relationer.  

Den typ av supporttjänst, som Avalon PLM AB ska tillhandahålla, är en så kallad ”first 

line”-support, vilket innebär att företaget sitter som första aktör i ledet att bistå 

användarna vid problem och frågor. Det primära i en kundsupport, som den Avalon ska 

tillhandahålla, är att ge snabba svar och lösningar på kundernas problem för att uppnå 

effektivitet och hög kundnöjdhet (Stamfjord, N. Thunell, M., 2009) men frågorna och 

oklarheterna, om hur supporten ska hanteras är många när detta examensarbete inleds: 

Hur hanteras ett ärende? Hur många ärenden kommer supporten hantera per dag? Hur 

många supportingenjörer behövs för att hantera alla ärenden? Hur kontaktar kunderna 

supporten? Hur kan supportingenjören få hjälp om ärendena är för avancerade? Hur 

arbetar en effektiv kundsupport? Vad är en effektiv kundsupport? Vilka effekter kan 

kundsupporten ha på bolaget? 
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”Företag behöver processer, policys och teknologier för att kunna 

tillhandahålla en personlig och engagerad kundsupport. Ett 

supporthanteringssystem kan vara svårt att imitera och företag behöver 

därför strategier för hur systemet ska implementeras och hanteras för att 

kunna utnyttja det till en differentierande konkurrensfördel.” 

 (Smith, A. 2006 i Stamfjord & Thunell, 2009) 

Problemformuleringen för examensarbetet är tvådelad;  

1. Vad krävs av Avalon PLM AB för att kunna bistå kunderna vid problem med 

programvara? 

2. Vilket IT-verktyg kan effektivt stödja Avalon PLM AB:s ärendehanteringsprocess? 

1.3 MÅL 
Med detta examensarbete som grund ska Avalon PLM AB skapa en supportorganisation 

för sina kunder med produkter från Siemens Industry Software. Arbetet syftar till att 

utröna Avalon PLM AB:s åtagandens samt till att ta fram en kravspecifikation för ett 

ärendehanteringssystem och en ärendeprocess för hur företaget ska hantera ett 

supportärende. Arbetet ska också utreda vad som krävs för att vid behov lämna vidare 

ärenden till Siemens Industry Software ”second line”-support. Samtidigt syftar 

examensarbetet till att undersöka hur ett informationsutbyte mellan supportingenjören 

och säljavdelning kan se ut. Detta för att ta reda på om supporttjänsten kan skapa 

mervärde för företaget och bidra till merförsäljning. Examensarbetet ämnar inte 

utvärdera Siemens Industry Softwares arbetsmetoder och inte heller analysera riskbilden 

av att köpa in mjukvara som en ”molntjänst”, Software as a Service, och att lägga 

väsentlig företagsinformation i sådan tjänst. 

1.4 KÄLLKRITIK 
Rapportens teoriavsnitt bygger på information från artiklar och vetenskapliga 

avhandlingar som hittats på Internet via Google Scholar med tillgänglighet via KTH-

biblioteket. Trovärdigheten anses hög eftersom de artiklar som använts är publicerade i 

etablerade tidsskrifter eller vid vetenskapliga institutioner. Material från intervjuer och 

samtal kan få en personlig prägel, men har tagits med, då informationen bygger på 

erfarenheter som ansetts användbara och korrekta samt att en del informationen 

kunnat verifieras genom annan dokumentation, från Siemens Industry Software.  
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1.5 DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR  
CAx – Samlingsnamn för datorbaserade verktyg som används i olika stadier av 

produktutvecklings-processen såsom; Computer-Aided Design (CAD), Computer-Aided 

Manufacturing (CAM), Computer-Aided Engineering (CAE) 

PLM (Siemens Industry Software, 2010) – Datorbaserat verktyg som hjälper företag att, 

med effektiva metoder, hantera information om en produkts hela livscykel med allt från 

idéstadiet, konstruktion, projektledning och tillverkning till underhåll och kassering. 

CAx, Product Data Management (PDM) and Manufacturing Process Management (MPM) 

är andra verktyg som knyts samman i ett PLM-system. 

CRM  – Customer Relationship Management 

IT  – Informationsteknologi 

IS  – Informationssystem  

ITIL  – Information Technology Infrastructure Library 

FAQ  – Frequently Asked Question 

UGS  – Gamla UniGraphics – Numera Siemens Industry Software  

SaaS – Software as a Service. Dagens teknik och utbredningen av höghastighetsinternet 

möjliggör systemlösningar som inte tidigare varit möjliga. På senare år har tekniken 

medfört helt nya metoder att leverera programvaror till användare. Från att tidigare 

levererats via exempelvis CD-ROM, till att nu ges åtkomst till via Internet som ett slags 

hyresavtal. Ingen programvara installeras lokalt på datorn förutom en webbläsare. 

Begrepp som ”Cloud Computing” och ”molntjänster” har blivit vanliga, men är synonyma 

termer för att hyra programvara över Internet, med tillgång via lösenordskydd. En 

populär tjänst kan nämnas Hotmail, som gratis erbjuder e-post i webbläsaren och som 

fått många användare för sin användarvänlighet och lättillgänglighet. 
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2 Metod 
Denna akademiska studie har utgått ifrån befintliga teorier och principer där arbetet 

började med en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar, som berör ämnet 

supportfunktioner och ärendehantering och ligger till grund för teorikapitlet i denna 

rapport. En granskning gjordes också av juridiskt material (avtal), som kom att stå som 

grund för problemformuleringen samt att klargöra vilka krav som finns.  

Intervjuer och samtal har vid flera tillfällen förts med supportingenjörer på Siemens 

Industry Software i Kista, Stockholm. Samtalen har inte utgått från någon intervjumall 

utan mer varit fria diskussioner med utgångspunkt från mina frågeställningar där den 

intervjuade svarat och förklarat. Ett studiebesök genomfördes också på Kungliga 

Tekniska Högskolans IT-SupportCenter, 2010-10-14, där en intervju och diskussion 

hölls med Zlatko Mitrovic, för att studera deras supporthantering. Under intervjun 

kunde jag också ställa frågor som jag hade. Det som framkom under intervjun var 

intressant men inget sensationellt och bekräftade mest att min bild av supporthantering 

var på rätt väg. 

I utvärderingsprocessen arbetade jag i utvärderingslicenser för varje system. Jag kunde 

då bekanta mig med programmet några dagar, för att sedan boka in en demonstration av 

utvecklaren. Dessa demonstrationer hölls via internetsessioner, för att jag skulle få en 

förevisning av systemet och se den fulla potentialen. Jag kunde då ställa frågor som 

uppkommit när jag själv undersökte systemet.  

Utvärderingsunderlaget härstammar från den framtagna kravspecifikationen men 

systemet har också utvärderats med ingenjörsmässig känsla utifrån min bild av hur 

supportärenden bör hanteras.  

Ett IT-verktyg för supportverksamhet involverar flera aktörer, som alla har sina behov 

och som kräver olika funktioner. För att kunna se på systemet ur flera perspektiv intogs 

därför olika roller som grundades i hur systemet skall användas och vilka som ska 

använda det.  

Nedan presenteras rollerna och i korta drag vad som varit de viktigaste aspekterna: 

 Slutanvändare Kundperspektivet; De som ska supporteras med hjälp av 

systemet – hur interagerar man med dessa och vad blir deras bild av Avalon PLM 

AB:s supporttjänst på grund av systemets funktioner och gränssnitt?  

 Supportingenjör Personalperspektivet; Den ur supportstaben som arbetar i 

systemet dagligen – verkar supportingenjören kunna arbeta effektivt och med 

kontroll över alla ärenden? 

 Supportchef Administrationsperspektivet; Vilken överblick och kontroll 

har chefen över verksamheten? Kan systemet rapportera och visa statistik över 

verksamheten? Hur mycket tid läggs ner på ärenden? 
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3 Teoretisk referensram  
Kapitlet teoretisk referensram behandlar ett antal teorier som anses vara 

relevanta för problemområdet och rapportens syfte. Referensramen presenterar läsaren 

inledningsvis i varför support behövs och hur det kan te sig. Vidare granskas vad 

litteraturen anser behövs i en support och läsaren presenteras sedan för ITIL, en samling 

”best practicies” för support för att sedan introducera CRM.  

3.1 VAD ÄR SUPPORT? 
Supportfunktionens syfte är enligt Smith, A. i (Stamfjord & Thunell, 2009) att hjälpa 

användare att maximera värdet av sitt inköp av tjänster eller produkter. 

Användarsupporten kan också kallas produktsupport, eftersäljservice, teknisk support 

eller end-user support. Supportverksamheten är en resurs som ska finnas till hjälp för 

användaren när ett problem, en incident, uppstår vid användningen av ett system. 

(Haverblad, A., 2007) menar att en supportorganisation ska ha service- kund- och 

tjänstefokus.  

3.1.1 Varför support? 

Användarsupport definieras av (Forsman, 1998) som: 

”End-user support (EUS) consists of all those services, reactive and proactive, 

needed to train and assist the end-users (EU) to perform their computing duties.” 

(Munkvold, 2003) definierar användarsupport på följande sätt: 

”All sorts of help that an end-user receives or uses in his work to solve arising 

problems or acquire expertise and skills with IS-use, so they easier can achieve 

organizational use”. 

Användarsupport innefattar enligt (Loomba, 1998), all den verksamhet som säkerställer 

att en produkt är disponibel med problemfri användning för användarna, under sin 

brukbara livslängd.  

Enligt (Goffin, K. New, C, 2001) inbegriper vanliga uppgifter för supporten installation, 

dokumentation, underhåll och reparationsservice. Kundsupport ska ses som en källa för 

långsiktiga kundrelationer och en förutsättning för att uppnå kundnöjdhet och i hög 

grad bidra till att förstärka företagets rykte och skapa långsiktiga affärsrelationer. Ofta 

är produktsupporten en mer inkomstbringande del, än inkomsten från försäljningen av 

produkten (Stamfjord, N. Thunell, M., 2009). Supportens utformning har de senaste 15 

åren förändrats i och med den tekniska utvecklingen, som lett till mer tillförlitliga 

programvaror. Tidigare var en supports huvudsyfte att komma fram med en snabb och 

pålitlig reparation, ”fix”, för att numera, då programvarorna ökat i komplexitet, 

tillhandahålla användarträning och ”on-line”-support (Goffin, K. New, C, 2001). Dagens 

användarsupport ska också informera kunden om nya tjänster och uppdateringar samt 

planerade driftstopp (Haverblad A. , 2004).  
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Nedan listas sju viktiga element som support innefattar. (Goffin, K. New, C, 2001) 

- Installation För många produkter är första kontakten med produktsupport en 

installation och kundanpassning av systemet i direkt samband med inköpet. 

Komplexa produkter eller där säkerhetsföreskrifter ska följas, utförs ofta 

installationen av utvecklaren eller deras partners.  

- Användarträning Hög komplexitet för viss utrustning innebär att leverantören 

måste tillhandahålla utbildning för användarna. Många produkter har funktioner 

som ska hjälpa användaren arbeta effektivt och sådan träning kan innebära allt 

ifrån enkla hjälpfunktioner till kompletta utbildningspaket för datorträning. 

- Dokumentation De flesta produkter kräver någon form av dokumentation, såsom 

manualer i handhavandet av utrustningen med installations-, underhålls- och 

reparationshandböcker. Bra produktdokumentation kan reducera support-

kostnader radikalt. 

- Underhåll och reparation Historiskt sett har detta element alltid varit en viktig del 

i support. Underhåll, såsom rengöring, renovering och utbyte av slitna eller 

utgångna delar, görs för att undvika fel och avbrott i verksamheten, vilket kan 

vara mycket kostsamt. Stilleståndskostnaden kan vara motsvarande mellan 10 

och 1000 gånger så högt som för vad reservdel- eller servicekostnaden hade varit 

(Knecht et al (1993) i Goffin, K et al, 2001). 

- On-line support Telefonrådgivning kring produkter är viktigt i många branscher. 

Här ger produktexperter on-line-råd för att vägleda kunderna att använda 

produkten effektivt eller för att spåra orsaker till felen. 

- Garanti Genom garantier kan tillverkarna sänka den ekonomiska risken för 

köparen. Supportkostnaden under en produkts hela livslängd kan vara hög, så 

många utvecklare erbjuder sina kunder att köpa till förlängd garanti. 

- Uppgraderingar Kunder kan erbjudas att utöka den befintliga produktens 

prestanda för att förlänga produktens livslängd. 

3.2 SUPPORTKÄLLOR 

Support kan komma från olika källor och ta sig olika uttryck men gemensamt är att 

hjälpa och stödja användare av programvaror. Litteraturstudien anger tre vanliga 

former av support, Informationscenter (IC), Lokal IT-personal och Informell support 

(Mitrusevska, L & Pettersson, B, 2005). 

3.2.1 Informationscenter 

Informationscenter, IC, är det traditionella konceptet för support och går ofta under 

namn som service desk, support desk, contact center eller call center. I grund och botten 

är dessa likvärdiga och syftet detsamma, att vara en centraliserad och formell källa där 

supportpersonalen ska stödja användarna att hjälpa sig själva och med incident- och 

problemhantering (Mitrusevska, L & Pettersson, B, 2005).  
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Call Center skiljer sig från de ovan nämnda källorna, då denna endast tar emot ärenden 

via telefon, medan service desk och support center också använder andra 

kommunikationskanaler såsom e-post, Internetkanaler, sms, wap och chatt. Användarna 

kommer dock alltid att kräva möjligheten att ringa till supporten även om möjligheten 

finns att utnyttja andra kommunikationskanaler, anser Payne i Stamfjord & Thunell, 

(2009).  

”En studie visar att 80 % av kundens kontakt med ett företag sker via kundsupporten 

och att 92 % av kunderna bedömer företaget utifrån bemötandet i supporten” 

(Stamfjord, N. Thunell, M., 2009). Ett informationscenter är ofta organiserat i olika 

supportnivåer, first-, second- och third-line support. ”First Line” kan ses som 

”frontlinjen” och hit anmäler kunderna sina incidenter varvid många enklare problem 

och frågor kan lösas direkt. Då inte first line-supporten klarar av kundens problem, ska 

ärendet skickas vidare, eskaleras, till nästa nivå; second-line, som bemannas av experter 

med djupare kunskap i ämnet. Vidare kan incidenter, som inte löses på denna nivå, 

eskaleras vidare till third-line, som ofta bemannas av specialister och utvecklare hos 

tillverkaren. Syftet med eskalering är att incidenter inte ska bli liggande utan lösning. 

Därför är det också viktigt att ha en tydlig eskaleringsprocess, där eskaleringen alltid 

görs till en grupp och inte till en individ (Haverblad A. , 2004). Second-line-nivån 

återkopplar till first-line som återkopplar och uppdaterar kunden med status i ärendet 

(Stamfjord, N. Thunell, M., 2009). Genom att uppdatera kunden i sitt ärende ökar 

kundtillfredsställelsen (Kumbakara i Stamfjord et al, 2009). 

Litteraturen som har granskats i denna studie, tar upp ytterligare en supportnivå, en 

noll-nivå. Denna nivå syftar till det stadiet där användaren, innan first line-support 

kontaktas, själv försöker finna lösning på sitt problem genom att söka i befintlig 

dokumentation eller genom forum på internet.  

3.2.2 Lokal IT-personal 

En annan källa till support är lokalt placerad IT-personal och detta klassas som ett 

halvformellt och decentraliserat tillvägagångssätt att hantera IT-relaterade frågor.  

Lokal IT-personal har som funktion att hjälpa programanvändare på en specifik 

avdelning och de sitter i direkt anslutning till avdelningen och nära användarna som de 

ska stödja.  

Lokal IT-personal kombineras ofta med IC, vars ansvar ligger på att ta hand om säkerhet, 

backup, utbildning och kommunikationsteknik, medan den lokala IT-personalen 

ansvarar för specifika supportfrågor knutna till avdelningen.  (Govindarajulu, C., Reithel, 

B.J., Sethi, V., 2000) 

3.2.3 Support från kollegor 

En tredje källa av support är då användarna tar hjälp av kollegor, vänner och andra 

användare, antingen på arbetsplatsen eller i andra forum och klassas som en 

decentraliserad, informell form av support.  
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Användarna hittar ofta sin lösning antingen genom att lösa sitt problem själva eller 

genom diskussion med kollegor och ökar på så sätt sin erfarenhet och kunskap 

(Govindarajulu, C., Reithel, B.J., Sethi, V., 2000). I denna slags supportkälla, är nätverk 

den viktigaste supportkällan där användarna underhåller nätverket efter sina behov 

(Brancheau et al, 1985 i Mitrusevska et al, 2005). Däremot menar Haverblad (2007) att 

informell support är en dold kostnad för företagen då kollegorna blir avbrutna i de 

egentliga arbetsuppgifterna på företaget.  

3.3 ITIL 
(OGC Official Site, 2010) – ITIL är en akronym för Information Technology Infrastructure 

Library vilket är en samling best practices och standarder framtagen av det brittiska 

finansministeriet, Office of Government Commerce, OGC. Enligt OGC är deras uppgift att 

stödja den offentliga sektorn så att de kan bedriva en kostnadseffektiv verksamhet vid 

upphandlingar och IT-hantering. ITIL innefattar vägledande IT-processer för support, 

drift och förvaltning, vilket ska ge ett processorienterat tillvägagångssätt för att leverera 

IT-tjänster (IT-Service Management) effektivt, genom att nyttja resurserna optimalt och 

samtidigt möjliggöra kontroll och uppföljning. OGC menar att ITIL är det mest 

accepterade förhållningssättet till IT Service Management, i världen. ITIL ska ge en 

sammanhängande uppsättning av best practices, vilka är framarbetade utifrån 

erfarenheter tagna från både den offentliga och privata sektorn (Haverblad A. , 2004). 

En processorienterad verksamhet är ett medel – inte målet. Stamfjord et al (2009) 

menar att det finns ett samband mellan ITIL, kundnöjdhet och verksamhetens 

prestation.  

ITIL ska alltid anpassas efter den egna verksamheten och bör ses som en idébank för hur 

man kan göra – inte hur man ska eller måste.   

Fördelarna för ett företag som implementerar ITIL, är enligt OGC: 

 Förbättrad leverans av tjänster från tredje part. 

 Bättre integration av affärsprocesser och IT-värde. 

 Förbättrad användning av kompetens och erfarenhet - minskade kostnader. 

 Förbättrad användarupplevelse och kundnöjdhet med IT. 

 Förbättrad organisation och arbetsmetodik inom företaget 

 Förbättrad nytta av IT-investeringar, ökad Return of Investment, ROI. 

 Ökad kundtillfredsställelse genom en mer professionell syn på leverans av 

tjänster. 

3.4 CRM – CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 
Värdet av bra kundrelationer påverkar företagens försäljningsstrategier då 

teknikutveckling och globalisering gett nya marknadsförutsättningar. Det har blivit allt 

viktigare att stärka de befintliga relationerna och fokus har därför flyttats över från 

produkten till kunden (Vasic, 2004).  



9 
 

Den starka utvecklingen av informationssystem de senaste 15-20 åren, har skapat helt 

nya möjligheter att samla in, lagra och behandla information om kunder och deras 

vanor, för att öka kundkännedomen och att rikta marknadsföringen till specifika kunder. 

Detta arbetssätt benämns CRM – Customer Relationship Management och är en strategi 

som fokuserar på kunderna och att svara på deras särskilda behov, för att nå långsiktig 

lönsamhet och vinst för båda parter. CRM är den underliggande strategin där IT är 

verktyget som möjliggör en effektiv hantering av kunddata. I ett CRM-system kan all 

interaktion med kunden göras tillgänglig för alla inom ett företag, så att kundens behov 

och förväntningar på sitt system tillgodoses snabbt och effektivt (Brown 2000, i 

Stamfjord & Thunell, 2009).  

IT-verktyg är en grundförutsättning för att kunna bedriva en effektiv användarsupport. 

Med ett kundhanteringssystem, CRM-system kan all information och kommunikation 

med kunden samlas på ett ställe och företaget får en detaljerad och gemensam bild över 

kunden (Stamfjord, et al 2009). Med IT-verktyg finns stora möjligheter att skapa tydliga 

gemensamma rutiner och processer, så kallade ”workflows”. Flera definitioner på CRM 

har stötts på men gemensamt är att CRM-systemen hjälper företagen att förstå sina 

kunder för att stödja långsiktiga relationer och god kommunikation. Parvatiyar, A. & 

Sheth, J.N. (2001) menar att CRM är en övergripande strategi för att förvärva, behålla, 

och samarbeta med kunder och för att skapa betydande värde för företaget och dess 

kunder. Strategin möjliggör integration av avdelningar från marknadsföring, försäljning 

och kundsupport så att man tillsammans med leverantörer i organisationen kan uppnå 

högre effektivitet i att leverera kundvärde för alla parter. En annan definition är att 

”CRM ett sätt att förbättra kundlojaliteten, kundlönsamheten, samt att behålla och 

införskaffa nya kunder genom god kommunikation genom hela livscykeln”. CRM ska 

integreras i allt företaget gör och alla inblandade parter ska involveras, se Figur 1. I 

grund och botten handlar CRM om goda relationer och god kommunikation menar 

Payne, (2006) i Stamfjord et al (2009). 

 
Figur 1 Ramverk för CRM-system (Ngai, 2005) 

En del kritik över CRM-strategier har framkommit i litteraturen, där man menar att 

företagen har en viss överdriven optimism vid införande av CRM-system och att det 

automatiskt ska ge bättre kundrelationer, vilket Crosby (2002) i Stamfjord et al (2009) 

menar inte alltid är självklart.  
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Crosby (2002) menar att det krävs en tydlig CRM-strategi, som måste anpassas till 

företagets omständigheter och hans forskning har visat att de anställda kan få svårt att 

ta fram relevanta data bland all information som de får presenterad. En felaktig 

uppfattning är enligt Crosby (2002) att mycket kunddata är en förutsättning för bättre 

relationer. Fördelarna med CRM-system anses också av Crainer, S. & Dearlove, D. (2004) 

i Stamfjord et al (2009), som överdrivna då företagen riskerar att bli missnöjda över 

resultatet av införandet. Rigby D.K., Reichheld F., Dawson C, (2003) poängterar att CRM 

kan vara ett kraftfullt verktyg för dem som vet hur det ska användas men det kan slå 

tillbaka om det används felaktigt och utan insikt.  

3.5 KNOWLEDGE MANAGEMENT 
Stamfjord et al (2009) skriver att kunskap och kompetens är viktigt för organisationens 

överlevnad och samtidigt en källa till att kunna skapa konkurrensfördelar. Det är viktigt 

att existerande kunskap görs tillgänglig för de personer som behöver den.  

Litteraturen som studerats delar upp kunskap i två typer; explicit och implicit kunskap 

(eng. tacit knowledge). Explicit kunskap avser sådan kunskap som man kan formulera i 

ord och kommunicera med andra och denna typ kallas också för teoretisk kunskap eller 

påståendekunskap. Det kan gälla faktiska förhållanden men också procedurer i form av 

regler och normer (Nilsen, 2008). Implicit kunskap är outtalad, underförstådd och 

personlig kunskap som är svår att formulera och artikulera i språklig form för att dela 

med andra. Implicit kunskap benämns ibland ”tyst” kunskap och kan kommuniceras 

genom att ställa frågor och diskutera. Sveiby (1995) i Nilsen, P. (2008) anser att ”tyst” 

kunskap är sådan kunskap som faktiskt används för att uträtta ett arbete utan att den 

officiellt efterfrågas eller erkänns av arbetsgivaren. 

KUNSKAPSDATABAS 

För en effektiv ärendehanteringsprocess förutsätts tillgången till IT-system och i det har 

en databas en centrall roll för dokumentationshantering. I en databas ska all information 

om incidenter och lösningar lagras för att kunna återanvändas vid framtida behov. Varje 

ärende ska ges en utförlig dokumentation vid stängning och det är viktigt att detta blir 

noggrant utfört med en tydlig beskrivning av problemet och en utförlig beskrivning av 

lösningen. Databasen ska ses som en kunskapskälla där hela organisationen ska kunna 

ta tillvara och dela med sig av kollegornas kunskap. Det är då viktigt att databasen har 

en funktion för att söka bland tidigare incidenter och kända lösningar (Stamfjord, N. 

Thunell, M., 2009). En sådan databas minskar också risken att värdefull kunskap kan gå 

förlorad om medarbetare slutar och försvinner från avdelningen.  

Gemensamma rutiner och en kunskapsdatabas är också förutsättningen för att 

supporten ska kunna ge olika kunder med samma frågor också samma svar (Stamfjord, 

N. Thunell, M., 2009). En lösningsbeskrivning ska alltid efterbearbetas för att 

terminologi och formuleringar ska hålla en enhetlig struktur och vara bra formulerade, 

innan de publiceras i kunskapsdatabasen som sökbara (Haverblad, A., 2007).  
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Det är för att supportingenjörer ofta kan använda olika terminologi för samma sak, 

exempelvis ”reboota”, ”restarta”, ”boota om” eller ”IPL:a” som alla är synonymt med att 

starta om datorn. Utan denna granskning av lösningarna kan det i sämsta fall resultera i 

att en lösning inte hittas och arbete kommer att läggas ner i onödan.  

3.5.1 Stängningskoder för ärenden 

När ett ärende har utretts sätts en stängningskod för att kunna ta vara på erfarenheten, 

för att använda den vid lösning av framtida liknande incidenter (Haverblad, A., 2007). 

Stängningskoden får inte bara vara ”fixat” eller ”ok”, eftersom det då inte finns någon 

information om hur ärendet löstes. Stängningskoder kan vara ändringsarbete, 

problemärende alternativt tillfällig lösning, handhavandefel eller går ej att verifiera 

lösning.  

3.6 ATT SÄTTA UPP EN ANVÄNDARSUPPORT 
För att strukturera en effektiv och rätt dimensionerad användarsupport är det flera 

viktiga punkter som ska tas med i planeringen. Supportorganisationen kan vara lokal, 

central eller virtuell, där den sistnämnda har fördelen att kunna förflyttas till olika 

globala platser för att täcka upp flera av dygnets alla timmar om användarna eller 

konsumenterna sitter i andra tidszoner, men fortfarande verka som en enhet 

(Haverblad, A., 2007).  

3.6.1 Kompetens, beteende och process 

Litteraturen som har studerats lyfter fram tre faktorer; Kompetens, Beteende och Process 

som mycket viktiga grundpelare för en lyckad support med hög nöjdhetsgrad bland 

kunderna och användarna (Haverblad, A., 2007) (Mitrusevska, L & Pettersson, B, 2005) 

(Stamfjord, N. Thunell, M., 2009) 

Supportpersonalens kompetens och beteende anses vara de viktigaste egenskaperna för 

en supporttjänst och här avses både den tekniska kompetensen och den sociala, där rätt 

attityd, snabbhet och god kommunikationsförmåga betonas som viktigast. Beteendet har 

stark koppling till individens motivation för uppgiften. Enligt Palviainen, M. & Poposki, 

V. (2008) har de anställdas motivation, ”nöjdhetsgrad”, för arbetet stor inverkan på 

relationerna till företagets kunder och de menar samtidigt att motiverad personal är en 

betydande faktor för att företaget ska kunna leverera högkvalitativa tjänster och 

produkter. Grunden till en nöjd personalstyrka är att ha hög intern kvalité på företagets 

arbetsmiljö och att personal som arbetar i supportges möjlighet till avancemang inom 

företaget, såväl som att bli sedda som involverade i den övriga organisationen. Det krävs 

att företaget ständigt arbetar med supportpersonalens motivation, tillfredsställelse och 

entusiasm för arbetet. Det ska dock poängteras att personalen själv måste ha en egen 

vilja att utföra arbetet för att kunna lyckas bra med supporten, påpekar Palviainen et al 

(2008).  
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Den sociala kompetensen är viktig för att supportpersonalen ska bemöta kunden 

professionellt och kunna lyssna på kundens behov. Språkkunskaperna är viktiga för att 

kunna uttrycka sig väl och vägleda kunden till en fungerande lösning. För att kunna 

bemöta utländska användares behov av hjälp bör supportingenjören även kunna 

hantera flera språk.  

Företag som tillhandahåller supporttjänster behöver ha en väl strukturerad 

ärendehanteringsprocess för att öka kontrollen och effektiviteten i supporten 

(Stamfjord, N. Thunell, M., 2009). Enligt Haverblad (2007) ska användarsupporten vara 

den enda kontaktkanalen in till IT-avdelningen för kunderna, det som på engelska 

benämns Single Point of Contact (SPOC). Det ska bara vara ett telefonnummer och en e-

mailadress till supporten. Det blir enligt Haverblad (2007) lättare både för kunderna att 

minnas och för företaget att administrera.  Det är sedan supportens arbete att se till att 

ärendena når rätt person med rätt kompetens för att komma fram till lösning.  

3.6.2 Processer för incident- och problemhantering 

Stamfjord et al (2009) presenterar en modell, se Figur 2, av Jäntti & Pylkkänen (2008) 

för hur supporthantering i ett IT-företag bör se ut. Modellen särskiljer kundernas 

ärenden i incidenter och problem och visar hur de bör hanteras. En liknande modell 

återfinns också i Haverblad, A. (2007). Syftet med incidenthantering är att lösa kundens 

problem så fort som möjligt och minimera felets påverkan på kundens verksamhet, 

medan syftet med problemhantering är att reducera antalet incidenter genom att 

identifiera källan till problemet och hitta en permanent lösning (Haverblad A. , 2004) 

(Stamfjord et al 2009).  

En incident uppkommer då kunden ställs inför ett problem varvid denne kontaktar 

supporten som skapar ett ärende. Det kan till exempel vara en serviceförfrågan, en 

allmän fråga eller en rapportering av antingen ett bekräftat fel eller ett misstänkt fel på 

en tjänst. Efter att en incidentanalys genomförts kan i de flesta fall en lösning till 

kundens problem hittas, även om det innebär en tillfällig lösning för att kringgå 

incidentens påverkan. Den tillfälliga lösningen kommer att användas på ärenden som 

inkommer på grund av samma problem, tills dess att  man i problemhanterings-

processen kommit fram till en lösning som gör att problemet inte uppkommer igen. 

Problemhanteringsprocessen börjar när incidentanalysen visat på återkommande 

incidenter med samma problem eller om incidenten är avgörande för kundens 

verksamhet (Stamfjord, N. Thunell, M., 2009). Lösningen införs i en uppdatering där 

roten till problemet har åtgärdats och incidenten inte ska kunna uppkomma igen. Flera 

uppdateringar kan paketeras och släppas i ett ”service pack” (Haverblad, A., 2007).  
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Figur 2 Ärendeprocess för användarsupport (Stamfjord, N. Thunell, M., 2009) 

Incidenthanteringsprocessen består av sex steg: (Haverblad A. , 2004) 

1. Incidenten registreras som ett incidentärende och får ett ärendenummer. 

2. Ärendet tilldelas en kategori och en prioritering. 

3. En diagnos av incidenten genomförs. 

4. En lösning implementeras och meddelas kunden. 

5. Lösningen verifieras och skrivs in i incidentärendet. 

6. Ärendet kan stängas.  

 

 
Figur 3 Incidenthanteringsprocessen (grafisk omarbetning) från Haverblad, A. (2007) 
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Kategorisering av ärendet görs för att specificera vilket servicenivåavtal som gäller och 

vilken prioritering som ärendet ska tilldelas samt även vilken IT-tjänst eller 

konfigurationsenhet som ärendet kan tänkas härstamma ifrån (Haverblad, A., 2007). 

Kategoriseringen byggs upp hierarkiskt, exempelvis av de fyra nivåerna system, 

komponent, enhet och modul, som förkortas SCIM från engelskans System, Component, 

Item och Module. Figur 4 exemplifierar den hierarkiska kategoriseringen. 

3.6.3 Prioritering av ärenden 

En prioriteringsklassificering ska sättas på varje ärende för att lyfta fram de kritiska 

incidenter som har hög inverkan på kundens kärnverksamhet skriver Haverblad (2007) 

och menar samtidigt att prioritering också kan sättas utifrån vem som initierar 

supportärendet, storlek på IT-system eller efter personalens förmåga att lösa incidenten. 

Figur 5 visar en matris för hur ärenden ska prioriteras, enligt (Haverblad, A., 2007). 

Tydliga och väl definierade prioriteringsnivåer underlättar för supporten att tilldela rätt 

prioriteringsnivå och att all personal förstår innebörden av respektive prioriteringsnivå 

och hur dessa ska behandlas. Incident med högst prioritet har således Prioritet 1. 

 

Figur 5 Prioriteringsmatris (Haverblad (2007)) 
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Figur 4 Exempel för kategorisering för mjukvara Haverblad (2007) 
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Haverblad (2007) exemplifierar kriterier för prioriteringsnivåer med skala 1 till 4; 

PRIORITERING 1 

 Varaktiga och tillfälliga incidenter som innebär att systemet är otillgängligt. 

 Förlust av ett kritiskt system eller funktion. 

 Förlust av en kritisk applikation. 

 Total förlust av en IT-tjänst för användare. 

PRIORITERING 2 

 Reducering av ett kritiskt system eller en kritisk applikation 

PRIORITERING 3 

 Reducering av en kritisk funktion. 

 Reducering av en icke-kritisk applikation. 

 Förlust av en icke-kritisk funktion. 

 En incident som reducerar men inte förhindrar åtkomst eller användning av en 

IT-tjänst. 

PRIORITERING 4 

 Incidenten har ingen eller liten påverkan på kärnverksamheten. 

 Reducerad funktionalitet för icke-kritisk IT-tjänst. 

3.6.4 Information i ett ärende 

Vilken information som ska ingå i ett incidentärende måste vara tydligt definierat och 

den ska samtidigt fylla ett syfte för att inte enbart bli ”bra att ha”-information, vilket 

bara tar tid att fylla i, enligt Haverblad (2007). Viss information fylls i när ärendet 

registreras medan annan information fylls i under utredningsarbetets gång. På samma 

sätt ska det definieras vilken information som måste lämnas vid till exempel 

ärenderegistrering och också vid stängning av ett ärende. Sådana fält kan sättas som 

obligatoriska. 

I Haverblad (2007) ges exempel på vilken information ett incidentärende bör innehålla: 

- Ärendenummer, datum och tid 

- Beskrivning, status och ägare av ärende 

- IT-tjänst, kategori och feltyp 

- Prioritering 

- Lösningsbeskrivning och stängningskod 

- Nerlagd tid och servicenivåer 

 

Bra frågor som supporttekniker kan ställa vid kontakt med användare för att få fram så 

mycket information som möjligt är enligt Haverblad (2007):  

- Vad, varför, hur, av vem och när det fungerade senast. 



16 
 

3.6.5 Parametrar för uppsättning av supporttjänst 

De aktiviteter som användarsupporten ska ansvara för ska preciseras för att 

omfattningen på supporten ska kunna uppskattas. Nedan presenteras några viktiga 

parametrar för att dimensionera en användarsupport (Haverblad, A., 2007). 

 Servicenivåavtal – Ett servicenivåavtal, Service Level Agreement, SLA, ska tas 

fram för att tydliggöra vad supporten ska leverera och med vilken kvalitet. Ett 

SLA ska vara realistiskt, mätbart, förankrat och överenskommet mellan kund och 

leverantör och det ska alltid finnas en konsekvens om avtalet inte uppfylls.  

SLA ska innehålla:    

o Tillgänglighet, Servicetid - Supportens öppettider. 

o Svarstid – Anger hur lång tid kunden får vänta innan första kontakt med 

användarsupporten. Kan sättas olika för olika kommunikationskanaler. 

Kortare för telefon än för exempelvis e-mail och webbförfrågan. 

o Samtalsregistrering – Anger hur många procent av samtalen som måste 

registreras.  

o Antal ärenden lösta vid första samtal. 

o Åtgärdstid – Anger den maximala lösningstiden för olika typer av ärenden 

och prioriteringar. 

 Antal samtal per månad – Denna siffra får uppskattas för att kunna dimensionera 

supporten rätt. 

 Nivå på support – Anger hur många procent av ärendena som de respektive 

supportnivåerna ska klara av innan ärenden eskaleras. 

 Användarnas kompetens – En viktig faktor som påverkar supportens belastning är 

användarnas datorkompetens. 
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4 Empiri – Så hanteras supporten idag 

4.1 HANTERING AV ÄRENDEN PÅ Siemens Ind. Software IDAG 

I detta avsnitt studeras ärendehanteringsprocessen hos Siemens Industry Software AB, 

samt vilka verktyg som används och hur de används idag. Avsnittet bygger på 

dokumentation, intervjuer och e-postskonversationer med personal på Siemens Industry 

Software i Kista, Stockholm. 

ORDFÖRKLARINGAR: 

 TAC – Technical Access Center – en databas som används för att samla ärenden. 

 GTAC – Global TAC - http://support.ugs.com - Informationscenter 

 LOG-IR – ärendets unika ID-nummer i TAC-systemet 

 QTAC – Query TAC. En databas med loggade supportärenden  

 UGSolutions – en ”städad” databas i QTAC över vanliga felsymptom och lösningar. 

Denna är sökbar för användare med Webkey. 

Siemens Industry Software, SISW, har återförsäljare utspridda över hela världen och 

mångårig erfarenhet av support för koncernens omfattande produktportfölj. Figur 6 

visar hur ett ärende kan ta olika vägar i organisationen som finns uppbyggd kring 

supporthantering. Då kunden behöver hjälp av något slag kontaktar denne sin tilldelade 

”first line”-supportavdelning, vilket ofta är återförsäljaren, som distribuerat produkten. 

Om inte återförsäljaren tillhandahåller ”first line”-support kontaktar kunden SISW i 

Kista, som tar hand om ärenden från de nordiska kunderna. Om återförsäljaren 

tillhandahåller support, har denne i sin tur all kontakt vidare med SISW, som är en 

second line-support.  

 

Figur 6 Figuren visar hur ett kundärende hanteras i Siemens supportorganisation 

http://support.ugs.com/
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4.1.1 Olika typer av ärenden och hur de behandlas 

All kontakt med SISW, kring en incident, hanteras som ett ärende. Inledningsvis loggas 

det alltid som en incidentrapport, ”Incident Report” (IR) och ges ett unikt nummer, Log-

IR, vilket blir ärendets identitetsnummer i en databas, kallad TAC. SISW-supporten kan 

ta emot supportärenden via telefon, e-mail eller via ett webbformulär från den 

lösenordsskyddade webbsidan GTAC. Då en kund ringer supporten med flera frågor 

eller incidenter ska en IR skapas för varje fråga, så att dessa ges ett eget specifikt LOG-

IR-nummer. Ärenden har sedan olika karaktär vilket ger olika grad av utredningsarbete 

och kommer ta olika lång tid. Vissa ärenden är av enklare slag och kan lösas och stängas 

snabbt, ofta redan vid första kontakten. I mer avancerade ärenden kan det krävas att 

kunden laddar upp filer, såsom CAD-filer, bilder eller loggfiler från sitt system, för att ge 

supportingenjören en tydlig bild med så mycket information som är möjligt för att lösa 

problemet. Supportingenjören har också möjligheten att konsultera kollegor i andra 

supportorgan i SISW-organisation för att hitta en lösning.  

Den supportingenjör, som sitter i ”first-line” supporten, ska alltid undersöka ärendet och 

söka en lösning genom att använda sig av tillgängliga resurser såsom manualer, online-

material eller andra publicerade dokument från SISW, så kallade Software Field 

Bulletins (SFB). SFB kan liknas vid ett nyhetsbrev som samlar tekniska tips och 

uppdateringar samt kända problem och lösningar. Nya och äldre SFB´s kommer man åt 

via GTAC och via e-postprenumeration. GTAC, Global Technical Access Center är ett 

webbaserat informationscenter som ska stödja användarna av Siemens mjukvaror. På 

GTAC finns en sökbar kunskapsdatabas, UGSolutions, med lösningar på kända problem 

samt annan dokumentation rörande SISW:s programvaror. Här kan användaren också 

ladda upp filer till Siemens-supporten. Sidan kräver inloggning med ett så kallat Webkey 

vilket är en personlig nyckel användaren får tillgång till vid köp av programvara från 

SISW. (Siemens Industry Software, 2010) 

4.1.2 Att logga ett ärende hos SISW 

Informationen som Siemens kräver av slutanvändare för att logga ett ärende i TAC: 

Customer name:  (Kundnamn (Företagets namn)) 
Customer Sold To-ID: (Kundens Sold To-ID) 
Customer contact person: (Kontaktperson) 
Customer e-mail address: (Kontaktens e-mailadress) 
Customer phone no: (Kontaktens telefonnummer) 
Software: (Mjukvara) 
Release and update: (Version och uppdateringsinformation) 
Operating system: (Operativ system) 
Urgency (Hi/Norm): (Brådskandegrad) 
Short description: (Kort beskrivning av problemet) 
Detailed description: (Utförlig beskrivning av problemet) 

SISW rekommenderar sina kunder att skriva på engelska (för att de ska komma ifrån 

översättningsmomentet) vilket gör ärendeprocessen snabbare, då all dokumentering 

görs på engelska i slutänden.  
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Ju mer bakgrundsinformation kunden lämnar (såsom version av programvaran, 

operativsystem, loggfiler, steg-för-steg- beskrivningar av hur problemet kan återskapas 

etc.), desto lättare är det för supportingenjören att förstå problemet och kan börja 

arbeta för att hitta en lösning. Ofta kan det vara bra att även bifoga filer, till exempel 

skärmdumpar, loggfiler eller CAD-modeller för att illustrera problemet. SISWs kunder 

kan även ladda upp ”zippade” (komprimerade) filer till en server och det är då viktigt att 

användaren lägger till LOG-IR numret i filnamnet, så att supportingenjörerna lätt hittar 

rätt fil. 

4.1.3 Kategorisering och stängningskoder 

SISW-supporten inleder arbetet med att kategorisera ärendet för att se vad det handlar 

om och kunna hitta rätt kompetens. När ett ärende är analyserat och utrett stänger 

supportingenjören det och sätter en stängningskod, vilket är helt förenligt med vad 

Haverblad (2007) uttryckte i teorikapitlet att det ska göras vid stängningsförfarandet. 

SISW har i nuläget 36 stängningskoder av olika dignitet, där de mest frekventa är TQ, PR, 

ER, FN, IU samt IT. Nedan beskrivs de vanligaste stängningskoderna och orsaken till 

ärendet. 

Technical Question, TQ- teknisk fråga 

Ett ärende som klassificeras som en teknisk fråga har olika grad av komplexitet. Det kan 

vara allt från frågor rörande hur man utför olika moment till att handla om ”kraschade”, 

fallerade installationer. Ett ärende av teknisk karaktär skall hållas på en enkel nivå, en så 

kallad block-cylinder-nivå och i en out-of-the-box-miljö (OOTB) för att säkerställa att 

problemet inte ligger i kundens datorkonfiguration och installation. TQ ska inte 

användas som stängningskod då lösningen finns i manualer eller genom utbildning. 

(Siemens Industry Software, 2004) 

Problem Report, PR – rapportering om misstänkt programvarufel  

Då en incidentrapport klassificeras som en Problem Report avser ärendet rena 

programvarufel, buggar, vilket kan handla om att programmet ger felaktigt svar, ”hänger 

sig” eller inte beter sig som förväntat. Vid ett sådant ärende ska supportingenjören alltid, 

innan kontakt med ”second-line”-support, försöka att duplicera problemet först och 

främst i samma programversion som kunden använder, exempelvis 6.0.2, innan denne 

provar i den senaste tillgängliga versionen i huvudutgåvan, exempelvis 6.0.4 för att se 

om problemet kvarstår. Skulle problemet kvarstå även efter denna procedur ska 

problemet verifieras i den senaste tillgängliga programversionen, exempelvis 7.0.0.  

Då ett programvarufel verifierats i ”second line”-support sänds det vidare till GTAC. Det 

är sedan GTAC som efter ytterligare verifikation beslutar om en Problem Report ska 

lämnas till utvecklingsavdelningen, som får ta fram en långsiktig lösning. (Siemens 

Industry Software, 2004)  

Enhancement Request, ER - förfrågan och önskemål om nya funktioner  

En del ärenden som kommer till supportavdelningen kan vara förslag på förbättringar 

och önskemål om nya funktioner. Dessa önskemål skickas alltid till SISW, som förmedlar 

önskemålet i en ER till GTAC.  



20 
 

Mellan utvecklings- och marknadsavdelningen förs sedan diskussioner rörande 

förfrågan och om det kan vara fler som har fördel av funktionen eller om det är en 

kundspecifik funktion. Samtidigt analyseras om funktionen kan bidra till att SISWs 

produkter får ett ökat mervärde, som kan resultera i nya affärer och beslut tas om 

önskemålet ska utvecklas och implementeras eller inte. (Siemens Industry Software, 

2004). Ulf Eriksson vid Siemens Industry Software i Kista förklarar att de söker hitta 

liknande ER i databasen för att kunna koppla det nya önskemålet till det befintliga, för 

att på så sätt förstärka behovet av funktionen. Hittas inga ER med samma önskemål så 

skapas ett nytt. 

Fixed Next Release – FN 

Denna stängningskod används då ett problem är löst med en nyare version. 

Supportingenjören ska ha lyckats duplicera problemet och alla steg i motsvarande miljö 

som kunden har men där samma steg inte återger något fel i en nyare utgåva av 

programmet. Information om att problemet eventuellt är åtgärdat i nyare version kan 

också ha hittats i SISW databas, UGSolutions, där loggade ärenden sparas. Hittas en 

lösning där, ska även stängningskoden AN (UGAnswer Provided Solution) adderas som 

sekundär stängningskod.  

Install/Upgrade Assist - IU 

Här har användaren bett om hjälp för att installera och uppgradera en Siemens Industry 

Software-produkt eller rapporterat problem till följd av att inte ha installerat eller 

uppgraderat till nödvändig (befintlig) mjukvaruuppdatering. 

Insufficient Training – IT 

Här har användaren gjort ett fel som ett direkt resultat av att inte inneha tillräcklig 

kunskap om programmet. Användaren har rekommenderats utbildning. 

4.1.4 Rapportering 

Det är viktigt att en Enhancement Request och Problem Report rapporteras vidare till 

SISW (2nd level support), som kan göra en djupare utredning och ta ställning för vidare 

åtgärder. Ärendet behåller dock sitt LOG-IR även då det ändrar status från IR till någon 

annan status. Rapportering till SISW sker via GTAC och ska innehålla ärendeinformation 

enligt 4.1.2. 

4.2 SUPPORTINGENJÖRENS ROLL 
De programvaror som återfinns i SISWs produktportfölj har idag en mycket hög teknisk 

nivå. Personal som idag arbetar i supporten på SISW har ofta ingenjörsutbildning och 

ska vara serviceinriktad och kundfokuserad, för att ständigt sträva mot att bemöta 

kunden på ett professionellt sätt. En supportekniker ska enligt SISW vara flexibel, 

ansvarsfull, noggrann, stresstålig och trivas i rollen med att prata med människor. 

Arbetsuppgifterna varierar, då supportingenjören hanterar alla typer av ärenden, 

beroende på vilken applikation eller IT-plattform kunden har. Användarnas 

datorkunskaper kan variera stort och det är ofta svårt att tala på samma nivå som 

kunden och förklara vad man menar så att kunden förstår, berättar en supportingenjör 
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från SISW i Kista. Den intervjuade förklarar att det ibland kan vara mycket invecklat och 

tidskrävande för att få användaren att förstå lösningens alla steg men det är viktigt att 

behålla lugnet och man kan behöva omformulera beskrivningen och förklara på flera 

sätt. Ett hjälpmedel som ibland kan behöva användas, är att koppla upp sig mot 

användarens dator, med hjälp av ett fjärrsessionsverktyg. Supportingenjören styr då 

användarens dator, via sin egen, för att själv utföra kommandon eller för att felsöka och 

lösa ärendet direkt. Detta är ett verktyg som bör användas sparsamt, endast i ”nödfall” 

men det är alltid en balansgång för att inte ”skämma bort” användarna med funktionen. 

Det kan lätt bli vanebildande och medföra att kunderna kontaktar supporten för att få 

supporten att ”koppla upp sig” till dem och utföra svårare procedurer vilket inte är 

tanken, förklarar den intervjuade på SISW i Kista. 

4.2.1 Support kontra utbildning 

Tanken med supportfunktionen är att användarna ska få ut så mycket som möjligt av 

programmet men det innebär inte att supporten ska hjälpa användarna med alltför 

triviala moment. Svårigheten här är att supportingenjören måste kunna skilja på 

utbildning och vad som verkligen är supportärenden, vilket kan vara väldigt svårt och 

man får göra det övervägandet i varje situation för att bibehålla en bra kundrelation 

men med möjlighet att skapa affärer, förklarar den intervjuade vid SISW i Kista. 

Generellt är det så, att det som står dokumenterat i manualer eller tutorials 

(självstudieövningar i programmet) kan klassas som utbildningsfrågor, men det 

supportingenjören gör då är att vägleda användaren till rätt hjälpavsnitt, så att kunden 

kan studera och hjälpa sig själv, menar supportingenjören.  

4.2.2 Prioritering av ärenden 

Vilket ärende ska hanteras i första hand och måste få företräde; är en fråga som 

supportingenjören ofta står inför. En lösning kan vara att låta användaren själv sätta en 

prioritetsnivå ur en fördefinierad lista, när denne registrerar via webbformuläret. Detta 

tillvägagångssätt är något som är vanligt på företag med supporttjänster, har jag sett. 

Det finns olika varianter på dessa prioritetsnivåer men vanligast är Låg, Mellan och Hög. 

En annan variant på skala som har stötts på benämns Severity eller Urgency med 

fördefinierade val som Allmän fråga – Mellan – Hög - Kritisk för verksamheten och 

Verksamheten ligger nere. Urgency, engelska för brådskandegrad, severity, engelska för 

allvarsgrad och med dessa fält ges användaren möjlighet att ange hur allvarlig 

incidenten är för sin verksamhet ur sitt eget perspektiv. 

SISW benämner det prioritetsfält, som användarna kan styra över, för ”Urgency” där de 

får avgöra hur brådskande frågan/incidenten är för deras verksamhet. Det är också upp 

till användaren att förklara och beskriva hur angelägen incidenten är för verksamheten i 

problembeskrivningen och med utgångspunkt i den och ”Urgency”, sätter sedan 

supportingenjören på Siemens en prioritet att arbeta utifrån.  

Den supportingenjör som jag pratat med i Kista menar att användarna annars skulle 

sätta högre prioritet än nödvändigt för incidenten men menar att generellt så går äldst 

ärende först om det inte är Urgent-flaggat eller om externa faktorer gett en eskalering. 
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Möjligheten att sätta Urgent-flaggning skall bara användas i yttersta nödfall, exempelvis 

vid produktionsstopp och liknande.  

Då Siemenssupporten skickar incidenter vidare till GTAC i USA, använder GTAC en 

omfattande prioritetsmatris, som baserat på vissa kriterier ger ärendet en 

prioritetsordning för vidare utvärdering och utveckling.  

4.2.3 Kunskapshantering på Siemens Industry Software 

En av supportverksamhetens både starka och svaga punkter är den kunskap som 

supportingenjören ”sitter på”, den inneboende kunskap som teknikern bygger upp i sin 

yrkesprofessionella roll i det dagliga arbetet och i det ständiga informationsutbytet med 

användarna av programmen. Den kunskapen, den tacita, är mycket viktig att den inte 

försvinner eller blir otillgänglig, vilket kan inträffa om personal slutar eller byter 

arbetsplats men också vid sjukfrånvaro eller semester. Detta medför att ärenden och 

frågeställningar som supportingenjören ställs inför ska dokumenteras på sådant sätt att 

kollegorna kan ta över eller fortsätta ge professionell assistans. 

Idag dokumenterar SISW alla incidenter med tillhörande information från e-mail och 

telefonkorrespondens i en databas som alla supportingenjörer inom SISW kommer åt. 

Här samlas felsymptomsbeskrivningar med tillhörande förslag på lösning. 

Supportingenjören i Kista förklarar att det finns två olika databaser, varav den ena bara 

är till internt bruk för supportingenjörerna inom SISW och inte tillänglig för 

supportingenjörer i återförsäljarledet, så kallade VAR, Value Added Reseller. Den interna 

databasen är en ”ostädad” ärendedatabas med öppna formuleringar och olösta ärenden 

utan klara incidentåtgärder. Den andra databasen, som också VAR-support kommer åt, 

är en ”städad” kunskapsdatabas innehållande verifierade och stängda ärenden med 

granskade lösningar. Det är den supportingenjör, som avslutat ärendet, som ansvarar 

för att efterbearbeta och publicera informationen till databasen så att den fylls på och 

bibehåller hög kvalitet. Den städade databasen, UGSolutions, är också något som 

slutanvändare med giltigt supportavtal kan söka i.  

Supportingenjören som jag intervjuade förklarar att SISW också använder ett ”support-

wiki” för att sprida erfarenheter till kollegor, ett forum som inte blir lika formellt där 

teknikerna kan utbyta erfarenheter och dela med sig av sin tacita kunskap till sina 

kollegor. Nyfikenhet, engagemang och ”stora öron” i fikarummet är bra för att ta in 

kollegornas erfarenheter, menar den intervjuade.  
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5 Analys – Vad krävs för Avalon PLM:s supportfunktion? 

5.1 HUR SER AVALONS ÅTAGANDE UT? 
Under våren 2010 undertecknades ett partnerskap mellan Avalon PLM AB (Avalon) och 

Siemens Industry Software AB och Avalon blev då återförsäljare, VAR, för deras 

programvaruportfölj, på den svenska marknaden. Partnerskapet innebär också att 

Avalon PLM ska tillhandahålla ”first line”-support för ett antal små och mellanstora 

kunder i denna region. Under sensommaren 2010 expanderade Avalons kundstock till 

att även gälla kunder med säte i Danmark.  

Inledningsvis var det oklart vad denna supporttjänst skulle innebära i detalj för Avalon 

och det blev en av examensarbetets första uppgifter att reda ut och jag började därför 

med att studera avtalen mellan Siemens Industry Software AB och Avalon PLM AB och där 

framkom att Siemens Industry Software egentligen inte ställer några större krav på 

Avalons supporttjänst. Det var dock väl formulerat hur Avalon ska hantera 

förundersökningsarbetet innan ärenden eskaleras till ”second line”-support.  

Det Avalon åtagit sig är att ge användare av programvara från Siemens Industry 

Software: 

1. Stöd vid frågor och problem med programvaran, via telefon på kontorstid, 

måndag-fredag, med undantag för nationella helgdagar. 

2. Möjlighet att via Internet kunna logga förfrågningar om programvarusupport och 

därigenom ska kunden också kunna rapportera misstänkta fel samt kunna 

övervaka utvecklingen på de registrerade ärendena.  

3. Via Internet tillhandahålla ”programvaru-fixar” och lösningar samt ges tillgång 

till uppdateringsinformation och annan programvaruinformation.  

Vidare finns det beskrivet hur återförsäljare, VAR, ska undersöka kundärenden och vilka 

krav som finns innan ett ärende får eskaleras till ”second line”-support.  

Vidare visade granskad statistik från SISW att 75 % av ärendena avser SolidEdge, 18 % 

avser NX och resterande gäller övriga programvaror. Av ärendena som gällde SolidEdge 

var dessa till större delen Technical Question (64 %), Install/Upgrade Assist (13 %), 

Enhancement Request (8 %) och Problem Report (6 %). Resten av ärenden var av andra 

kategorier och utgjorde var och en <1%.  
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5.2 KRAV PÅ AVALON SUPPORT CENTER 
För att Avalon ska klara av att hantera ärenden från sina kunder måste flera aspekter 

och kringfunktioner tas med i struktureringen av tjänsten.  

 Var finns information om hur supporten kontaktas? 

 Vilken information ska finnas var? 

 Vilket IT-verktyg ska supporten använda för att effektivisera ärendehanteringen? 

 Telefoni – Hur kontaktar kunderna oss? 

 Var ska supporten sitta? – eget rum… 

 FTP – server för att ladda upp filer vid behov 

 Fjärrsessionsverktyg 

5.3 KRAVSPECIFIKATION PÅ SYSTEM FÖR ÄRENDEHANTERING 
Examensarbetet har resulterat i en kravspecifikation som ska ligga till grund för att 

utvärdera ett system som skall användas för ärendehantering i supporten. 

Kravuppställningen har arbetats fram utifrån samtal med en supportingenjör från SISW 

samt studier av dokument, avtal och vad litteraturstudien visat är viktig information och 

best practice i hantering av supportärenden. 

Kravspecifikationen är uppdelad i en del med funktionalitet som systemet måste ha, 

must have (5.3.1) och en del, nice to have (5.3.2), med funktionalitet som skapar 

mervärde men som inte nödvändigtvis behövs för supportens verksamhet. Under nice to 

have-delen av kravspecifikationen ligger funktioner, som är krav på funktioner och 

tjänster supporten måste kunna tillhandahålla men som inte absolut måste hanteras i 

ärendehanteringssystemet, utan kan åstadkommas med kringsystem. 

Kravspecifikationen ställer generellt inget krav på hur funktionerna fungerar, utan mer 

att funktionen finns eller kan uppnås.  

SYSTEM FÖR ÄRENDEHANTERING I AVALON PLM SUPPORT  

5.3.1 MUST HAVE – Systemet skall ha denna funktionalitet 

 Generera nytt unikt ID för varje ärende som hanteras i systemet.   

 Erbjudas som SaaS-tjänst. 

 Garantera drifttid under supportens öppettider. 

 Hantera information om kundens Sold To-ID för varje ärende. 

 Slutkunden ska kunna ges information om status i sina ärenden i webbportal. 

 Systemet ska tillhandahålla en kundportal som hanterar tidigare ärenden. 

 Möjliggöra för supportingenjören att kunna skapa ett ärende snabbt, direkt i 

gränssnittet.  

Snabbt innebär max tre klick för att få fram formuläret. 

 Visa information om vilken datorkonfiguration och programvara som incidenten 

uppstått i. 

 Generera ett webbformulär för användare att anmäla supportbehov   

 Automatiskt visa webbformuläret i systemet när ärendet hanteras 
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 Tillhandahålla ett anpassningsbart webbformulär för egna attribut. 

 Ge supportingenjören möjlighet att sätta arbetsstatus på ett ärende.  

 Koppla e-mail-konversation mellan supportingenjör/användare till ärendet. 

 Visa historik av alla steg och åtgärder som utförts för att hitta lösning. 

 Ha en påminnelsefunktion för oavslutade ärenden. 

 Ha en kontrollfunktion för att bara ge supportåtkomst till kunder med 

supportavtal.  

 Hantera dokumentation/lösningar direkt i interfacet, sökbar kunskapsdatabas. 

5.3.2 NICE TO HAVE – Övrig funktionalitet systemet bör ha 

 Visa kundföretagets kontaktuppgifter och information om tidigare ärenden. 

 Kunna visa historik med tidigare ärenden från samma kund. 

 Koppla upp sig mot kund direkt i interfacet. 

 Sätta stängningskod när ärendet avslutas. 

 Kunna ta emot och hantera filer som uppladdats av kund till server. 

 Möjliggöra eskalering av ärenden till second line support. Hela ärendehistoriken 

bör kunna skickas vidare till SISW tillsammans med uppladdade filer.  

 Skapa en kunskapsdatabas med lösningar. 

 Kunna skapa en FAQ över vanliga frågor. 

 Ha en funktion där en supportingenjör enkelt kan ”tipsa” säljare – ge leads. 

 Kunna dela samma kunddatabas med övriga organisationen (Avalon). 

 Möjliggöra för supportingenjören att addera filer till ärendet. 

 Tillåta säljare att  titta på supportens kontakt med företaget. 

5.3.3 Varför behövs dessa funktioner? 

I Bilaga 3 återfinns utläggning och tydligare beskrivning för respektive krav och 

funktion. 

5.4 UTVÄRDERADE ÄRENDEHANTERINGSSYTEM 
Efter att kravspecifikationen arbetats fram började arbetet med att söka efter 

ärendehanteringssystem på marknaden, som sedan skulle utvärderas. Då den teoretiska 

förstudien visat, att det är stor fördel att koppla företagets supporttjänst till företagets 

CRM-system, började jag där. Efter lite undersökning visade det sig att företagets CRM-

system, SuperOffice CRM hade funktionalitet för att hantera ärenden i en integrerad 

supportmodul. Enligt information på SuperOffice CRM´s webbsida framgick det att 

många funktioner som ställts som krav, skulle kunde vi kunna utföra i systemet men en 

ytterligare utvärdering skulle givetvis behövas. Mycket längre än så gick jag inte med 

SuperOffice då det snabbt framkom att Avalon skulle överge det CRM-systemet för ett 

annat system och idén att fortsätta utvärdera supportmodulen i SuperOffice CRM 

skrinlades.  

Det som till en början såg ut att kunna gå snabbt och enkelt; allt verkade ju så bra med 

SuperOffice ur ett supportperspektiv, kom istället att bli en mer utdragen utvärderings- 

och inköpsprocess än jag då kunde ana. Nu kom ju också behoven och systemkraven 
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från Avalons säljkår att behöva vägas in i valet av system och det skulle visa sig att dessa 

behov inte var lika konkreta och utarbetade som behoven för användarsupporten var. 

Säljkårens huvudkrav var att systemet skulle vara lätt att arbeta i, för annars så skulle 

det inte användas, precis som det blivit med SuperOffice CRM. De absolut viktigaste 

funktionerna som eftersöktes var en bra e-mailkoppling och att kalendern skulle kunna 

synkas med systemet. Vad som egentligen menades med bra e-mailkoppling 

formulerades aldrig, utan säljkåren verkade mer gå på omdöme, erfarenhet och 

”magkänsla” för att prova sig fram till ett acceptabelt system.  

5.4.1 UTVÄRDERADE SYSTEM 

Säljkårens grupp, som skulle utse ett nytt CRM-system, började titta på SalesForce, ett av 

marknadens större CRM-system. Nu visade det sig, efter min första undersökning, att 

även SalesForce hade en integrerad supportmodul och det fanns mycket information på 

deras webbsida att tillgå och även videor som visade förträffligheten med systemet. Likt 

SuperOffice CRM så blev känslan, vid första anblicken, att detta var ett system som såg ut 

att klara våra krav. I SalesForce fall verkade det finnas funktioner och möjligheter, långt 

utöver mina krav för att hantera supportens ärenden. SalesForce hade till exempel chat-

funktion, SmartPhone-applikation, community-integration med Google Docs, Twitter 

och Facebook, för att maximera värdet av en molnet-tjänst och ”dammsuga” Internet på 

information och underlätta arbetet för supportingenjören. Det gick att skapa egna 

informationsfält för formulären, något som är viktigt för att kunna få den information 

Avalon behöver av användaren.  

En ärendeprocess arbetades fram för att ta fram vägledande material för hur ett ärende 

skulle kunna hanteras. Syftet med detta var också att jag skulle få en bild hur supporten 

skulle kunna arbeta, enligt vad teorin beskrev är effektiv metodik. Samtidigt som arbetet 

började med att studera och utvärdera SalesForce, växte ärendehanteringsprocessen 

fram tydligare. Den processen, som beskriver hur supportingenjören ska arbeta med 

ärenden, skulle i SalesForce kunna följa processbilden som Haverblad, (2007) och 

Stamfjord et al (2009) påvisat i litteraturen hur incidenthantering bör skötas. 

Ärendeprocessen i Avalons användarsupport behövde dock adderas med ytterligare 

moment innan ett ärende kunde stängas.  

Dock visade det sig snart att säljkårens arbetsgrupp inte varit nöjda med SalesForce e-

mail- och kalendersynkning med Google Apps, som är företagets e-mailklient. De hade 

därför börjat undersöka CRM-systemet Zoho CRM, som skulle ha bra integration med 

Google Apps och även en integrerad ärendehanteringsmodul. Efter en tids 

undersökningar fann jag dock brister med det systemet där jag saknade flera bra 

funktioner, som skulle göra ärendehanteringen smidig för supportingenjören.  

Bristerna medförde att jag började söka på Internet efter renodlade 

ärendehanteringssystem och fann då Xamine och Sysaid CSS, som enligt respektive 

systemleverantörs webbsida skulle kunna vara intressanta. Sysaid CSS är också ett 

program som supporten i Danmark använder sig av men samtal med dem visar att de 

inte gillar att arbeta i systemet och använder det knapphändigt. Ett system som inte 
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används är inget bra verktyg, anser jag. Trots Danmark-supportens missnöje så ville jag 

ge Sysaid CSS en rättvis bedömning och skapa mig en egen bild av systemet.  

Xamine var det enda program som påstods bygga på ramverket ITIL men det skulle visa 

sig reducera anpassningsbarheten till våra krav, något som jag ansåg mycket negativt 

och begränsande. Till exempel kunde vi inte anpassa egna informationsfält i det 

formulär som Avalons kunder ska fylla i för att ansöka om supportstöd och inte heller 

namnge obligatoriska fält som jag ville. Utifrån en webb-demonstration som hölls av en 

tekniker från Xamine, framstod systemet som väldigt bra trots anpassnings-

begränsningarna. Teknikern förklarade att ramverket ITIL begränsar anpassning av fält 

till just så som Xamine´s formulär var designat men påstod att våra behov till egna fält 

skulle kunna lösas genom att knyta informationen till någon annat fält, även om det inte 

blivit en optimal lösning, ansåg jag. 

Ytterligare ett system, Tangix, kom att utvärderas och det kom in sent i processen. 

Tangix, är ett ärendehanteringssystem som används hos en av Avalon PLMs större 

konkurrenter och borde undersökas. En analysmatris upprättades för att få en 

överskådlig bild av systemen men presenteras inte i denna rapport (företagssekretess). 

5.4.2 BEDÖMNING AV DE UTVÄRDERADE SYSTEMEN 

Inget av systemen föll bort på grund av otillräcklig funktionalitet, med utgångspunkt 

ifrån kravspecifikationen. Alla system hade de funktioner som preciserats i ”Must Have”-

kraven eller så skulle det gå att lösa med någon form av ”work-around” i systemet för att 

komma runt avsaknaden av en viss funktion. Jag ansåg att en funktionsnedsättning 

kunde godkännas om det var en funktion av mindre betydelse för ärendehanteringen i 

övrigt. Alla system hade någon form av kundportal som användarna loggar in på, för att 

anmäla supportbehov, söka i kunskapsdatabasen och sina tidigare ärenden.  

De största skillnaderna i systemen låg i hur effektivt supportingenjören såg ut att kunna 

arbeta med ärendehanteringen samt prissättningen av systemen skiljde sig avsevärt, 

skulle det visa sig.  

Nedan presenteras det underlag som legat till grund för beslut och är en del av det 

material som presenterats löpande för beslutsfattare på Avalon. 

SALESFORCE SERVICE CLOUD, (SalesForce SC) är ett kompetent CRM-system med 

enorm funktionalitet, men för att få ut fullt värde och utnyttja fördelarna med ett CRM-

system optimalt, bör också hela företaget använda det. Det jag menar med det är att vi 

då delar kundinformationen i hela organisationen och inte blir sittande med flera 

kunddatabaser som ska underhållas. SalesForce SC har långt fler funktioner än vad 

Avalon egentligen behöver för supporttjänsten och dessa bör därför kunna släckas ner 

för att begränsa funktionaliteten till behoven. Detta kan göras på två sätt, antingen 

genom att köpa konsulttid av SalesForce eller att göra det själva, med risk att det inte 

blir lika bra. Vad som än väljs uppskattas det till en relativt stor kostnad men det är 

också en engångskostnad initialt. Det ska nämnas att SalesForce SC:s funktioner inte 

nödvändigtvis behöver skalas ner, men annars innebär det att på supportingenjörens 
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arbetsyta syns onödiga flikar och knappar, vilket kan skapa oreda och sänka 

effektiviteten.  

I Figur 7 nedan visas SalesForce SC användargränssnitt och detta system är det som 

hanterar lösnings-processen absolut smidigast av systemen anser jag. Här går det att 

koppla en befintlig lösning till ett ärende med bara några få klick. En bra bieffekt av 

detta är, att ju fler ärenden en lösning kopplas till, desto högre relevans får lösningen, 

vilket innebär att lösningen visas ”högre upp” i kunskapsdatabasen (eftersom den har 

visats tillämpbar på många incidenter). Denna funktion har bara SalesForce SC 

numrerar lösningarna liknande ett ärendes numrering. I detta system var det också 

möjligt att komplettera ärendet med stängningsinformation, såsom koder, vilket är bra 

enligt Haverblad (2007).  

SalesForce SC kan schemalägga rapporter över supportens ärendehantering. 

Rapporterna kan också skapas utifrån egna krav och till och med utifrån de egna 

skapade informationsfälten. Nedlagd tid på ärenden hanteras automatiskt och verkar 

inte gå att justera om det skulle behövas. Eftersom SalesForce SC har CRM-koppling kan 

supporten mycket enkelt skapa leads och skicka till vederbörande säljare. Maximalt 5 

mb storlek för ett ärendes bifogade filer, är dock för lite för vår verksamhet, men detta 

är något som skulle gå att utöka (för ett högre pris), enligt säljare på SalesForce.  

 

Figur 7 SalesForce användargränssnitt. 

Sammanfattning: SalesForce SC är ett mycket kompetent system som kan hjälpa 

supporten hantera ärenden med full kontroll, mycket effektivt. SalesForce ger en lösning 

där Support kan interagera med säljkåren och skapa leads för merförsäljning.  
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ZOHO SUPPORT är en ärendehanteringsmodul i Zoho CRM som är relativt nyutvecklad 

(anm; lanserades oktober 2010). Zoho ger inte en lika tydlig ärendeprocess som 

SalesForce och saknar en bra struktur för lösningar i lösningsdatabasen. Lösningarna 

presenteras i datumordning, utifrån när de skapads. Zoho saknar en funktion för att 

koppla lösningar till ett ärende vilket medför att supportingenjören behöver ”klippa & 

klistra” lösningsbeskrivningen ur kunskapsdatabasen om det redan finns en lösning där. 

Tidsloggningen är manuell i Zoho och supportingenjören anger alltså själv hur mycket 

tid som lagts ned i ärendet, vilket är både fördel och nackdel. Det är bra eftersom det då 

går att tidrapportera ett samtal med kund och annan utredningstid, såsom 

fjärrsessionshjälp, som annars kanske inte skulle synas. Nackdelen är att 

tidrapportering lätt kan glömmas bort.  

Zoho Support har en koppling till Zoho CRM, där supportingenjören kan se 

kundinformationen men inte redigera den, vilket jag ser som en nackdel om supporten 

skulle behöva det. Kopplingen till Zoho CRM borde också möjliggöra att skapa enkla 

vägar för informationsutbyte med övriga organisationen anser jag, men denna funktion 

saknas och intressant information, såsom leads måste alltså förmedlas separat 

exempelvis via e-mail. Det ger ett extra moment och blir kanske därför aldrig blir av, 

befarar jag. Maximalt 5 mb storlek för bifogade filer är för lite för Avalons verksamhet 

och det är i nuläget krångligt att skapa egna definierade rapporter men det går och 

sådana kan schemaläggas för att skickas vid angivna datum. Vid system-

demonstrationen efterfrågades specifika funktioner, såsom att lösningar ska kunna 

länkas till ärenden och detta sades vara något som är under utveckling men det fick jag 

aldrig möjlighet att testa. I Figur 8 visas Zoho Supports användargränssnitt. 

 

Figur 8 Zoho Supports användargränssnitt 
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Sammanfattning: Zoho Support är ett godtagbart system för att hantera supportärenden. 

Bra överblick men systemet har en del brister och saknar idag flera funktioner för en 

effektiv support men systemet är under utveckling. Trots att modulen ingår i ett CRM-

system är interaktionen mot övriga organisationen knapphändig vilket kräver andra 

vägar för att utbyta information.  

SYSAID CUSTOMER SERVICE SOFTWARE (Sysaid CSS) är ett ärendehanteringssystem 

som har ett inbjudande grafiskt användargränssnitt med tydliga ikoner, både för 

supportingenjören och för kunden. Det har visat sig vara svårt att anpassa formulär och 

jag har inte heller fått en klar bild över hur ärendeprocessen ska hanteras. Detta beror 

säkerligen på att utvärderingsversionen inte har kunnat konfigureras fullständigt, där 

främst e-mailen inte har kunnat integreras i systemet fullt ut. Just e-mailfunktion är en 

väsentlig funktion men som då inte kunde testas.  

Sysaid CSS kan hantera så kallade fältberoenden, en bra funktion som innebär att val i 

ett fält styr vilka val som visas och kan väljas i ett nästa fält. Sysaid CSS skapar en mycket 

tydlig lösningsdatabas, organiserad som en trädarkitektur vilken blir mycket 

överskådlig i den omfattning som jag testat systemet. När användaren beskriver sitt 

problem så presenteras befintliga lösningsförslag direkt ur lösningsdatabasen, vilket är 

bra men det förutsätter att en lösning finns där. Denna funktion kan bidra till att minska 

antalet ärenden då användaren kan få ett snabbt svar. Jag uppfattar att programmet kan 

lösa vår ärendehantering bra om Avalon får hjälp att konfigurera systemet men jag är 

mycket osäker om organisationen bakom Sysaid CSS kan hjälpa oss med det. Trygghet i 

systemleverantören är en viktig faktor när ett system ska köpas in. Denna osäkerhet 

grundar sig på direktkommunikationen, under en webbdemonstration av systemet, då 

representanter från Sysaid inte alls var villiga att lyssna på Avalons funktionsönskemål 

och behov utan svarade undanglidande på många av frågorna som ställdes. De 

demonstrerade inte vad jag bad om helt enkelt, vilket gjorde mig mycket tvivelaktig. I 

Figur 9 nedan, visas Sysaid CSS´s kontrollpanel och det grafiska gränssnittet är tydligt.  

Maximalt 10 mb för bifogade filer är också det för lite för Avalons verksamhet men det 

finns bra möjligheter att generera rapporter utefter behoven och som också kan 

schemaläggas, för att skapas automatiskt. 
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Figur 9 Sysaid CSS änvändargränssnitt 

Sammanfatting: Sysaid CSS är användarvänligt med stilig grafik, tydliga ikoner och 

troligtvis erbjuda bra ärendehantering efter konfigurering men organisationen bakom 

systemet gör mig osäker utifrån kontakten som varit med bolaget. Saknar möjlighet till 

integrering till övriga Avalon-organisationen. 

XAMINE är ett ärendehanteringssystem som har ett enklare användargränssnitt än 

något av de andra systemen med mindre ”ögongodis” och utan symboler, vilket syns i 

Figur 10. Ärendeprocessen grundar sig på ITIL vilket ska garantera en effektiv 

arbetsmetodik i supporten enligt min litteraturstudie. En stor begränsning är att det inte 

går att anpassa informationsfälten i den utsträckning jag anser behövs. Det medför att 

Avalon får anpassa sig till systemets terminologi som grundar sig i ITIL, vilket inte är 

någon allvarlig brist i sig men det hade dock underlättat om SISWs terminologi hade 

kunnat användas redan vid insamlingen av ärendeinformationen för att använda samma 

termer som dem. Nu blir det istället att supportingenjören måste översätta dessa fält till 

Siemens motsvarande fält vid en ärendeeskalering. Xamine kan arbeta med SLA och 

tidrapporteringen är automatisk – ett urverk tickar under tiden som ärendet är öppet, 

vilket är väldigt smidigt men det går också att justera tiden om supportingenjören 

arbetar med ärendet utanför systemet. Det är oklart hur kunskapsdatabasen används 

men sökfunktion finns och det blir enkelt att före över en befintlig lösning på ett ärende 

genom att klicka på en COPY-knapp. Det går att generera schemalagda rapporter efter 

egna kriterier och dessa kan skickas direkt till supportchefens e-mail-adress. Hur 

eventuella leads kan skapas är oklart för det finns ingen direkt funktion för det. Xamine 

har ingen begränsning i hur stora bifogade filer får vara och det passar Avalons behov 

bra, då filer på 50-100 mb kan behöva föras över. Kundportalen kan anpassas och som 

jag förstår kan Avalon erbjuda specifik kundrelaterad information här.  

Xamine har funktion för att integrera IP-telefoni vilket gör att telefonsamtal kan synas i 

systemet och supportingenjören får upptagetstatus vid pågående samtal, men det 

förutsätter att IP-telefoni används och integreras. Totalt sett blev jag mycket positiv till 
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Xamine och det känns också bra att det är svenskutvecklat. Systemleverantören säljer 

konfigureringshjälp som konsulttid. Kommunikationen med leverantören var riktigt bra, 

de lyssnar på behoven och erbjudit konsulter för hjälp med konfigureringen. 

 
Figur 10 Xamine´s användargränssnitt 

Sammanfattning: Xamine är ett effektivt system som ger supporten bra kontroll över 

ärendehanteringen. Positivt är integrering av IP-telefoni vilket medför bra kontroll över 

samtalslogg men det kräver IP-telefonilösning. Systemet erbjuder ingen integrering med 

övriga organisationen. 

TANGIX är ett ärendehanteringssystem med en bra och tydlig ärendehanteringsprocess. 

Användargränssnittet är stilrent och det är möjligt att sätta färgkoder på ärendes olika 

prioritet och ”urgency”, vilket blir mycket tydligt och överskådligt, visas i Figur 11 

nedan. Anpassningsbarheten är mycket god och systemet är utvecklat för PLM/CAD-

support och detta är tydligt då systemet kan hantera kundernas programvarulicenser på 

ett mycket bra sätt. Programmet används också av en av Avalon PLMs konkurrenter för 

deras supporthantering. Maximala storleken för bifogade filer är 16 mb, vilket är för lite 

för Avalons behov. Lösningsdatabasen är mycket tydlig där lösningarna kan sökas eller 

filtreras efter vilken programvara problemet berör. Tangix har något som kallas 

”departments”, som användas för att begränsa vilka ärenden supportingenjören ska se. 

Ett ”department” kan exempelvis vara en viss programvara och syns alltså bara för den 

supportingenjör som har rätt att hantera dessa ärenden. Funktionen kan exempelvis i 

Avalons fall, användas för att styra de danska kundernas supportärenden till just 

Danmark-supporten på ett mycket effektivt sätt om till exempel ”Danmark” sätts som ett 

”Department”. Supportchefen tilldelar då ärendet ett specifikt ”Department” då ärendet 

gäller ett visst område eller kund och denna arbetsmetodik kan bli mycket effektiv.  

Rapporter kan skapas efter egna. 
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Figur 11 Tangix användargränssnitt 

Sammanfattning: Tangix är ett mycket lättarbetat verktyg för att hantera supportens 

ärenden i. Systemet hanterar också kundernas licenser effektivt och arbetsprocessen 

blir mycket tydlig och överskådlig. Systemet ger ingen integrering till övriga Avalon-

organisationen. Färgkodningsmöjligheten gör överblicken exceptionellt lättåskådlig och 

skapar full kontroll över kritiska ärenden. 
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6 Resultat och Diskussion 

6.1 FRÅN UTVÄRDERING TILL BESLUTSFATTANDE 
Detta examensarbete har under perioden augusti till november 2010, legat till grund för 

ett genomarbetat beslutsfattande vid inköpet av ett system till Avalon PLM:s 

supporttjänst. Med utgångspunkt från denna rapport har centrala moment och aspekter 

lyfts fram för hur användarsupport bör hanteras. Vägen till beslut har dock, med 

anledning av affärstekniska hänseenden, också involverat flera avdelningar inom Avalon 

Innovation AB för att tillmötesgå flera intressenters behov och möjliggöra ett 

kostnadseffektivt systemval. Turerna har varit många och argumenten för och emot 

respektive utvärderat system, har successivt ”vässats” och till viss del omvärderats för 

att lyfta fram rätt system. En viktig målsättning har varit att hitta faktorer för att få en 

effektiv support, integrerad med resten av organisationens verksamhet, så att supporten 

inte får en undanskymd roll. För att möjliggöra detta krävs ett CRM-system som kan 

knyta samman flera centrala funktioner men att hitta detta visade sig vara svårt. De 

renodlade ärendehanteringssystem som utvärderats (Sysaid CSS, Xamine, Tangix) är, i 

olika grad, bra på att hantera ärenden men problemet blir här kraven på integration till 

övriga verksamheter inom organisationen, som dessa system inte lever upp till.  

Det har tagits in kostnadsförslag på alla utvärderade system som sammanställdes till ett 

diagram, se Figur 12. Kostnadskalkylerna grundar sig på ett oförhandlat ”listpris” men 

har spelat en central roll vid beslutet, då det gett en fingervisning om nivån på faktiskt 

pris. Kostnaden för implementering, konfigurering och driftsättning har dock endast 

kunnat uppskattas och därför satts till samma värde för respektive system. Anledningen 

var att det är svårt att i förväg förutse vad konsultkostnaden i slutändan exakt kan 

komma att bli. Detta kan tyckas missvisande men beror på att det kan uppkomma 

oförutsedda och komplicerande omständigheter, som exempelvis med att importera 

databaser till systemet. Det har också att göra med i vilken omfattning Avalon själva kan 

kunna göra systemuppsättning respektive att köpa det som tjänst. Antagandet motiveras 

också utifrån att konsultkostnaden har varit liknande för alla system och legat kring 

900-1250 kr per timme. Då detta är en engångsutgift initialt för att komma igång, i 

storleksordningen 30 tkr uppskattningsvis, har den årliga kostnaden, som belastar 

företaget så länge systemet används, därför varit väsentligare att se till.  

Något som framkom under utvärderingsfasen var att Avalon Innovation AB har som 

företagsstrategi att i största möjliga utsträckning köpa programvaror som tjänster, SaaS 

(Software as a Service), för att minska beroendet av en IT-organisation för service och 

underhåll av IT. En förutsättning för att systemen skulle komma med i 

utvärderingsprocessen är att programvaran kan tillhandahållas som en SaaS-lösning då 

systemet köps som en tjänst och ges tillgång till via Internet med en webbläsare och 

inloggningsuppgifter, det som också kallas ”cloud computing”.  
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Figur 12 Figuren visar kostnadskalkyl för respektive system 

Ett av de utvärderade systemen, Xamine, kunde även tillhandahålla den klassiska drifts-

varianten där systemet köps in på företaget, som installerar och tar hand om driften i 

egen regi, så kallad egen drift. Företaget betalar då en årlig licenskostnad till tillverkaren 

för underhåll och tillgång till uppdateringar. Detta ger en investering med en högre 

initial kostnad men med möjlighet att sänka de kontinuerliga kostnaderna. En lösning 

med egen drift kräver å andra sidan en IT-organisation på företaget, med allt vad det 

medför och därför inte intressant för Avalons del. Detta benämns i Figur 12 som 

”Xamine in house” och där syns tydligt den högre investeringskostnaden men med en 

relativt låg månadskostnad. Trots goda resultat i utvärderingsprocessen och ett gott 

intryck på organisationen bakom Xamine, valdes även ”Xamine Saas”, bort på grund av 

alldeles för hög månadskostnad i relation till vad vi fick. 

Diagrammet visar på en stor spridning i prisbilden. Ärendehanteringssystemet Xamine, 

som var ett mycket bra system, men i jämförelse med vad systemet presterade, var det 

alldeles för dyrt och sorterades därför bort. Ärendehanteringssystemet Sysaid valdes 

även det bort, men inte direkt på grund av priset utan för den stor osäkerhet mot 

systemleverantören och utvecklaren, som upplevts. Det mycket kompetenta CRM-

systemet, SalesForce blev av säljkåren tidigt uteslutet, dels på grund av priset, men 

också för att e-postintegrationen och kalendersynkningen inte var tillfredställande, 

enligt dem själva.  

Själv tror jag inte SalesForce CRM gavs en ”ärlig” chans att visa vad det gick för, då det är 

ett system, som i alla fall enligt funktionsbeskrivningen på webbsidan ska klara Google 

Apps-integration (Avalon använder Google Apps som e-post-klient) men behöver 

konfigureras ordentligt för detta, vilket inte gjordes fullt ut.  
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SalesForce fortsatte däremot vara aktuellt för supportens verksamhet då 

ärendehanteringsmodulen, Service Cloud 2, hade god funktionalitet för att hantera 

Avalons ärenden effektivt, med stor kontroll och ge god överblick för en supportchef. 

Nackdelen blev dock att Avalon inte kan utnyttja styrkan fullt ut med CRM-verktyget om 

inte hela organisationen använder systemet. Systemet hade också blivit en dyr lösning, i 

förhållande till Avalons egentliga koncernbehov, så slutligen ströks därför även 

SalesForce.  

Valet stod nu mellan Tangix eller Zoho Support, som båda hade fördelaktiga prisbilder 

och kan vara effektiva lösningar för Avalon PLM support. Osäkerheten, upplever jag, 

kring Zoho Support är att det, vid tidpunkten när denna rapport skrevs, var ett nytt 

system på marknaden och fortfarande var i utvecklingsstadiet och inte en färdig 

produkt. Med det menar jag inte att Avalon Support i dagsläget inte kan hantera 

supportärenden i systemet, för det kan man, utan att osäkerheten med Zoho Support är 

hur slutprodukten blir, hur långt utvecklarna tar produkten framåt och vilka funktioner 

som kommer att finnas då och om priset då skjuter i höjden.  

Ärendehanteringssystemet Tangix var i särklass billigast av de utvärderade systemen 

och i kombination med en mycket bra hantering av ärenden och med flera bra 

småfunktioner, som skulle kunna underlätta och effektivisera supportens arbete, skulle 

vara det bästa och mest prisvärda systemet för Avalon-supporten i dagsläget, anser jag.  

Det var vid denna tidpunkt bestämt att Zoho CRM skulle köpas in för säljkåren men 

frågan kvarstod fortfarande om det skulle köpas in ett eget system för supporten. En 

möjlig lösning som jag här lyfte fram, skulle kunna vara att därför starta supporten i 

januari med Tangix, för att parallellt se hur Zoho Support utvecklades och om något år 

byta system om det skulle utvecklats till det bättre. Zoho Support hade en del bristfälliga 

funktioner och ”småbuggar”, som om något år kanske kan vara åtgärdade och bli ett 

alldeles utmärkt system, men det är något jag inte vet idag. Å andra sidan kan det vara 

en bortkastad investering i både tid och pengar, om Avalon köper in ett system idag, däri 

bygger upp en kunskapsdatabas och gör kunderna bekväma med systemet, för att inom 

kort gå över till ett nytt system. Redan nu kommer kunderna att få nya rutiner och ett 

nytt system i och med övergången från SISW-supporten, så det är också med tanke på 

kunderna som tidsperspektivet ska höjas redan från början. Som litteraturstudien visat 

så är vinningen stor om supporten kan integrera med ett CRM-system och jag påstår att 

Zoho Support trots allt är tillräckligt bra även med den funktionalitet som finns i 

systemet idag. Efter att jag gått vidare och presenterat Zoho Support och Tangix som 

slutgiltiga möjliga system, undersöktes organisationerna bakom systemen närmare. Det 

hade tidigare kommit fram att Tangix används av en av Avalons största konkurrenter för 

deras supportärenden men det visar sig nu att personerna som utvecklat systemet också 

är fast anställda där. Detta i sin tur medför komplicerande faktorer för Avalon som 

börsnoterat bolag och bör därför inte fullföljas. Zoho CRM blir därför det system som 

supporten kommer att arbeta ifrån starten i januari. 
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6.2 AVALON PLMs ÄRENDEPROCESS 
Examensarbetet har resulterat i en processkarta, se Figur 13, som visar hur incidenter 

ska hanteras från det att ett ärende kommer in via telefon eller via webbformulär, till det 

att en lösning tagits fram och ärendet kan stängas. Processkartan är en anpassad 

variantt av det Haverblad föreslår i kap 3.6.2 och visar även på eskaleringsprocessen till 

Siemens Industry Software, för ärenden som Avalon för vidare.  

 
Figur 13 Processkarta för ärendehantering på Avalon PLM Support 

För varje delprocess har instruktioner och checklistor tagits fram, i samarbete med 

handledaren från Avalon, samt även tips och råd för vilka moment och vilken 

information som ska adderas till ärendet innan supportingenjören kan gå vidare till 

nästa steg.  

 

Delprocesserna har utelämnats ur denna rapport och bara presenterats för internt bruk. 

6.3 KONTAKT VIA WEBB 
Avalon PLMs kunder får via Internet tillgång till Avalon PLMs kundportal där de kan 

logga ärenden, söka i kunskapsdatabasen samt även se statusuppdateringar på sina 

äldre loggade ärenden. Information om detta ska sändas till kunderna i god tid före 

supporttjänstens introduktion i januari 2011. 

Slutkunderna ska också ges möjlighet att anmäla supportbehov direkt via ett formulär 

på Avalon PLMs hemsida för att säkerställa att kunder som kan ha problem med 

inloggning på portalen ändå kan anmäla sin incident. 
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6.4 KONTAKT VIA TELEFON 
Avalon PLMs kunder ska ha möjlighet att ringa till supporten. Information ska dock gå ut 

till kunderna om att i första hand anmäla supportbehov via kundportalen, för att sedan 

kontaktas av en representant från Avalon Support Center.  

 

6.5 UPPLADDADE FILER 
Zoho Supports egen funktion för att bifoga filer har alldeles för liten maximal storlek på 

uppladdningsbar fil och Avalon Support Center måste således upprätthålla en server 

som kunderna kan ladda upp filer på. Filerna ska vara komprimerade, zippade och 

namnges med det tilldelade ärendenumret. Det medför att ärendet först måste skapas 

hos supporten för att kunden ska kunna få ärendenumret och därefter lägga upp sina 

filer på supportens server. 

6.6 SUPPORTINSTRUKTIONER 
För att försöka minska antalet ärenden till supporten är det viktigt att ge tydlig 

information om var och hur användarna kan försöka hjälpa sig själva. Internet är ett 

utmärkt verktyg för att distribuera denna information.  

Nedan ges några förslag på information som kan stå i ett informationsblad eller på 

supportens webbsida.   

Innan du anmäler supportbehov, tänk på detta: 

 Finns svaret på din fråga redan dokumenterad i vår FAQ eller i 

kunskapsdatabasen? 

 Kan du hitta svaret på ditt problem genom att leta i någon av de inbyggda 

hjälpavsnitten för programmet du jobbar i? 

 Det kan också finnas manualer och dokumentation på http://support.ugs.com 

6.7 ÖNSKEMÅL PÅ AVALONS KUNDER 

6.7.1 Primär supportkontakt, ”super user” 

Jag föreslår att Avalon försöker ställa som krav till sina kunder, att de på företagen utser 

en användare ur personalen till en ”super-user”, det vill säga en primär supportkontakt 

vilken blir den person som hanterar supportärenden mot Avalon Support Center. Den 

primära supportkontakten loggar alla incidenter från sina kollegor, samt följer också 

upp ärendena. Det bör vara en medarbetare med längre erfarenhet av systemen, 

alternativt systemansvarig men också ansvarsfull som är lätt att kommunicera med. 

Fördelen med detta är att inte alla Avalon PLMs kunder och användare ska logga 

ärenden till supporten, utan att först kommunicera sitt problem/incident med sin 

kollega/systemansvarig, som (eventuellt) varit med om problemet tidigare och då 

kanske vet lösningen. Det medför färre ärenden för Avalon-supporten. Det har 

framkommit, under intervjuer med supportingenjörer från SISW i Kista, att många 

problem/incidenter är relaterade till företagsspecifika systemkonfigurationer.  

http://support.ugs.com/
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Detta är också en modell som används på KTH i Stockholm där studenter och alla lärare 

inte själva får kontakta supporten vid incidenter, utan ska kontakta systemansvariga 

lärare som i sin tur kan kontakta SISW-supporten om de själva inte vet lösningen. 

6.7.2 Sätta prioritet på ett ärende 

Det är supportingenjören som ska sätta slutliga prioriteringen för ärendet men 

samtidigt är det viktigt att användarna ges möjlighet att påverka och flagga för kritiska 

incidenter som snabbt behöver åtgärdas. Jag anser därför att fältet som kunden fyller i 

benämns ”Urgency” med alternativen ”Allmän fråga”, ”Hög”, ”Kritisk för verksamheten” 

och ”Verksamheten ligger nere”. Dessa val ger inte användaren samma möjlighet till fri 

tolkning som nivåerna Låg, Mellan eller Hög skulle göra. En sådan skala ger användaren 

relativt stora möjligheter att fritt avgöra hur kritisk incidenten är, bara ur egen aspekt, 

vilket inte alltid blir så objektivt anser jag. Nackdelen är också ganska tydlig och tillför 

egentligen inget värde, ty varför ska användaren sätta låg prioritet på sitt ärende eller 

fråga.  

Han vill ju ha svar och hjälp så fort som möjligt även om inte verksamheten på företaget 

står still på grund av incidenten. En sådan prioritetsordning tillåter användaren att sätta 

ett orimligt ”attention” på incidenten och sätter bara sig själv i fokus anser jag. Med den 

rekommenderade skalan behöver användaren rannsaka sig själv hur kritisk incidenten 

egentligen är. 

6.7.3 Supportens potentiella spin off-effekter 

Ett av examensarbetets mål var att undersöka om supporten kan bidra till några positiva 

bieffekter, eller spin off-effekter. Studien har visat att det är mycket svårt att göra en 

tydlig gränsdragning för vad som räknas som supportärenden respektive 

utbildningsärenden. Jag tror detta är något som får växa fram successivt, där ökad 

erfarenhet och kunskap hos supportingenjörerna i Avalon-supporten kan ge en tydligare 

bild över vilken karaktär ärendena har och vilken kompetens kunderna besitter. Jag 

tycker absolut att supporten ska lägga fram förslag på utbildningar och kurspaket till de 

kunder som ofta kontaktar supporten och där det märks en låg kompetensnivå. Jag 

tycker att det är en skyldighet mot Avalons kunder att göra detta, som därigenom kan 

ges ökad insikt i programmets funktionalitet och få bättre handhavandemetodik, vilket 

bidrar till att de utnyttjar programmen till fullo och får ut så mycket som möjligt av 

investeringen. Det skapar mervärde för båda parter. 

Det kommer däremot krävas att supportingenjören är lyhörd och har ”viljan” att se 

behoven hos kunden och chanserna till försäljning. Det kommer att vara en utsatt 

position att sitta i supporten, för jag tror det kommer vara väldigt sällan som en 

supernöjd användare ringer till supporten och utrycker sin glädje och förtjusning över 

att systemet verkligen fungerar precis som utlovat och att det inte är några problem alls 

att utföra det användaren vill. Nej, supporten kan bli ”klagomuren” och därför måste 

motivationen komma från ett annat håll och det är av den orsaken viktigt att 

kundsupporten och dess personal ses som en resurs, ända upp i företagsledningen, för 

att de ska ”vilja se chanserna” och lägga ner det där lilla extra på att utveckla och skapa 
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nya affärsmöjligheter. Företaget skall noggrant välja kompetent personal med höga 

ambitioner och som vill bidra till företagets tillväxt, för att det överhuvudtaget ska vara 

möjligt med en support som ser affärspotential i kunderna de är i kontakt med. 

Säljkåren och supporten bör ha ett tätt samarbete för att diskutera och utväxla idéer 

som kan bli till något större. Gemensamma veckomöten och gemensamma webbforum 

kan därför rekommenderas som komplement till spontana möten i fikarummet eller på 

något annat sätt.  

Ett internt webbforum är ett bra komplement för att få ner den implicita, ”tysta” 

kunskapen till explicit kunskap som då blir lättare att förmedla mellan avdelningarna. 

Jag anser och förstår dock att detta kräver träning, kanske till och med utbildning i 

ämnet för att det inte bara ska bli svammel utan användbar information som delas, utan 

att för den delen riskera att det blir alltför formellt och strikt. Det måste vara ett ”ledigt” 

sätt att delge sina kollegor sina insikter, tankar, idéer och kommentarer för att forumet 

ska användas och som kunna lyfta fram potentiella affärsmöjligheter. 
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7 Slutsats 
Examensarbetet har resulterat i att viktiga beslut har kunnat tas med genomarbetade 

förstudier och analyser av flera system. Genom att utforma ett examensarbete av 

supportuppdraget, har mycket tid kunnat läggas på förstudier, något som jag inte tror 

hade gjorts om en anställd skulle utrett frågan om kundsupport och vad det innebär.  

Resultatet i denna rapport visade, efter utvärdering av fem ärendehanteringssystem, att 

Zoho Support är det system som bör användas i företagets supporttjänst när krav, behov, 

långsiktighet och kundernas integrering räknas in. Med Zoho Support kan supporten 

skapa ”Support Tickets” där äldst ärende går först om inte prioritering visar på högre 

brådskandegrad på senare inkomna ärenden. Zoho Support blir ett långsiktigt verktyg 

som används tillsammans med Zoho CRM för ökat värde på investeringen och full 

integrering till hela organisationen för effektiva samarbeten. Alla Zoho Corporations 

(företaget bakom Zoho CRM och Zoho Support) program levereras som SaaS-lösningar, 

vilket passar Avalon Innovations företagsstrategi väl. 

Med supporttjänsten och Zoho Support kommer Avalon kunna bistå användarna av 

Siemens Industry Softwares programportfölj med att; 

- Skapa kösystem  

- Anmäla supportbehov online, via portal eller webbformulär 

- Distribuera kunskapsdatabaser med lösningar på kända problem (egen och länk 

till http://support.ugs.com) 

- Ge användarna möjlighet att se uppdateringsstatus på sina loggade ärenden 

- Ta emot samtal där supportingenjören kan logga dessa i systemet. Kontorstid, 

helgfria vardagar.  

- Via egen FTP-server ta emot filer från användarna 

Kunskapsdatabasen kommer till en början vara att tom men den kommer byggas upp 

successivt och därför bör inte kunderna släppas in i den till en början eftersom den inte 

kommer att ha så mycket att ge. Tydliga instruktioner och länk till GTAC och Siemens-

supportens webbmaterial är därför viktigt. Deras material är något som Avalons kunder 

fortsatt kommer komma åt även när Avalon PLM AB har tagit över supporten. 

Jag föreslår att Avalon ger som rekommendation till kunderna att de inför en primär 

supportkontakt på företaget, som blir den i personalstyrkan som i första hand kontaktar 

supporten och följer upp loggade ärenden. 

  

http://support.ugs.com/
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7.1 FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE 
Zoho Corporation håller på att bygga upp flera till synes kraftfulla verktyg med 

användbara moduler som kan främja ett samarbete mellan arbetsteamen och 

avdelningarna i en organisation. Exempelvis kan nämnas Zoho Discussion, Zoho Chat, 

Zoho Meeting, Zoho Wiki och Zoho Share med flera. Jag föreslår som fortsatt arbete, 

därför att Zoho Wiki och/eller Zoho Discussion undersöks för att se om dessa moduler 

skulle kunna utgöra grunden för ett gemensamt forum där hela organisationen delar 

information och delar med sig av erfarenheter och idéer. Förslag på fortsatt arbete kan 

därför också vara på hur man delar kunskaper och information till sina kollegor på ett 

”ledigt” sätt men som ändå blir strukturerat, effektivt och användbart.  
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Bilaga 1 – Webbformulär och attribut 

FORMULÄR
FÖRETAGSNAMN:

KONTAKTPERSONENS NAMN:

KONTAKTPERSONENS TELEFONNUMMER:

KONTAKTPERSONENS E-MAILADRESS:

KATEGORI: PROGRAMVARA

SOLID EDGE

NX

NX NASTRAN

TEAMCENTER

FEMAP

I-Deas

ANNAT…

UNDERKATEGORI: PROGRAMVARUVERSION SOLID EDGE NX NX NASTRAN TEAMCENTER FEMAP NX I-DEAS

ST 3 7 7.1 8.3 - -

ST 2 6 7.0 8.1

ST 1 5 6.1 8.0.1
V20 OLDER... 6.0 8.0

OLDER... 5.1 2007.2

5.0 2007.1

OLDER… OLDER…

PROGRAMVARUAPPLIKATION 

ASSEMBLY CAD/DESIGN BOM CAE

DRAFT CAD/DRAFTING, COMMUNITY CAM

PART CAE ENGINEERING INSTALLATION

SHEET METAL CAM ENTERPRISE CUSTOMIZATION
INSTALLATION CAST EXPRESS DATA MANAGEMENT

INSTALLATION INTEGRATOR DESIGN ASSEMBLY

TRANSLATORS PROJECT DRAFT

RELEASE MP/SP <- FYLLA I SJÄLVA? FREEFORM

ANVÄNDARENS OPERATIVSYSTEM KLIENT SERVER DATABASE

2000_SP3 WINDOWS SERVER: MS SQL 2003

2000_SP4 2003 MS SQL 2005

XP_SP2 2003_SP1 MS SQL 2008

XP_SP3 2003_SP2 EXPRESS

Vista_SP2 2008_R1 ANNAT…
7 2008_R2

ANNAT… ANNAT…

<-- RULLISTA. DENNA VÄLJS FÖRST FÖR 

ATT SEDAN VÄLJA VERSION I SUB 

CATEGORY. 

(OM DETTA ÄR FÄLT SOM SUPPORTINGENJÖR SKA LÄGGA TILL, SKA DET INTE SYNAS FÖR KUND)

 



 

 

ARCHITECTURE 32-BIT

64-BIT

URGENCY ALLMÄN FRÅGA

HÖG

KRITISK FÖR 

VERKSAMHETEN

VERKSAMHETEN 

STÅR STILL

OTHER USEFUL INFORMATION SUCH AS 

COMPUTER MODEL, GRAPHICS CARD

SHORT DESCRIPTION

DETAILED DESCRIPTION FURTHER INSTUCTIONS: (INFO SOM SKICKAS I MAIL VID BEHOV:)

Hej, Vi behöver mer 

information för att arbeta 

med ditt ärende, NR# (Lägg in 

ärendenumret här). Vi 

behöver logg och crashfiler 

från ditt system. Ladda upp 

dessa i en komprimerad 

mapp där filnamnet är ditt 

ärendenummer NR#. 

Instruktion för var upload-

funktionen finns.

Hi, We need more 

information to work on your 

case, NR # (Lägg in 

ärendenumret här). We need 

log and crash files from your 

system. Please upload them 

in a compressed folder 

where the file name is your 

case number NR#. 

Instruktion för var upload-

funktionen finns.

<-- OM DET GÅR ATT SKRIVA IN SOM 

FÖRKLARING TILL DETTA FÄLT, LÄGG TILL: 

"Enter a detailed description of your 

problem. In the case of error-reporting; 

include all steps, for us to duplicate your 

error. If we need to recieve logg files from 

your problem, we will get back to you as 

soon as possible, with further 

instructions."

VILKA ÅTGÄRDER 

HAR DU PROVAT 

INNAN DU 

KONTAKTADE 

SUPPORTEN?



 
 

Bilaga 2 - Hur får jag kontakt med support? 
Detta är ett informationsdokument från Siemens Industry Software, som de distribuerar 
till sina kunder. (Siemens Industry Software, 2010) 
Avalon Support Center bör ha ett liknande 

Hur får jag kontakt med support? 

Supportverksamheten är väl dokumenterad. Varje ärende ska hanteras på ett enhetligt 
sätt. Här nedan beskrivs i korthet hur du får kontakt med oss som arbetar med support i 
Sverige samt hur supportprocessen ser ut. 

1) Kontakta oss via webben, e-post eller telefon. 
Webb: http://support.ugs.com Klicka på "Call Handling -> IR creation” i 
vänsterkolumnen. Innan du börjar använda denna tjänst måste du skapa ett konto. 
Klicka på den röda nyckeln (webkey) och följ anvisningarna. De uppgifter som krävs för 
att skapa ett Webkey-konto finns i licensfilen som kommer via e-post och även 
tillsammans med program-skivorna i Solid Edge-lådan, se bild nedan: 

 

Ring eller mejla (se nedan) annars till support om du behöver hjälp att skapa webkey-
konto. Du fyller i ett formulär vid registreringen med din information och får 
automatiskt ett mejl som bekräftelse på att ärendet registrerats. Nordiska 
supportärenden hamnar alltid först hos den svenska supportgruppen. En svensk 
tekniker kontaktar dig per telefon eller mejl.  
Filer som hör till ett supportärende kan du lägga på vår ftp-server 
http://support.ugs.com. Välj ”download/upload” och sedan på den röda ikonen  
”upload a file”. Använd det ärendenummer du fick vid registreringen av supportärendet 
som filnamn. Flera filer packas lämpligen tillsammans i en zip-fil. 

E-post: setac@ugs.com 
Du kan skicka frågor och problem via mejl. Adressen ovan går till den Nordiska 
supportgruppens gemensamma brevlåda. En tekniker registrerar ärendet och kontaktar 
dig per mejl eller telefon. Mejla aldrig direkt till en viss person, det är inte säkert att den 
finns tillgänglig, vilket leder till du kan få vänta onödigt länge på svar. Supportbrevlådan 
är alltid bemannad under kontorstid. Ange alltid vem du är, vilket företag du kommer 
från samt Sold-to-number (kallas ibland ”server-ID”). Glöm inte att ange ett 
telefonnummer vi kan nå dig på. Ju mer bakgrundsinformation du ger (version av 
programvaran, operativsystem, loggfiler, steg-för-steg beskrivningar av hur problemet 
kan återskapas etc.) desto lättare är det för oss att förstå ditt problem och börja arbeta 
med det. Du kan även bifoga filer, till exempel skärmdumpar, loggfiler eller cad-modeller 
för att illustrera ditt problem. 
 
 
 

http://support.ugs.com/


 

 

Nedanstående är en mall för vad ett supportmejl bör innehålla. Om det skrivs på 
engelska kan det snabba upp hanteringen (vi slipper översätta) men detta är inget krav. 
 
Customer name: 
Customer Sold to-ID: 
Customer contact person: 
Customer e-mail address: 
Customer phone no: 
Software: 

Release and update: 
Operating system: 
Priority (Hi/Norm): 
Short description: 
Detailed description: 
 

Telefon: +46 (0)8-506 990 80 
Du kommer till en administratör som registrerar ditt samtal, varefter en tekniker ringer 
tillbaks så snart någon finns ledig. Ring aldrig direkt till någon tekniker om ni inte redan 
har ett pågående ärende. Vi strävar efter att hålla principen först in, först ut men vi tar 
naturligtvis hänsyn till nödsituationer. Alla ärenden, oberoende av vilken väg de 
kommer in, registreras i en databas. Denna databas hjälper oss att hålla reda på alla 
pågående ärenden och garanterar att inget faller i glömska.  

2) En tekniker tar kontakt med dig 
När ärendet registrerats kontaktas kunden av en tekniker. Vår målsättning är att 
kontakta kunden inom en timme efter att ärendet registrerats. 

3) Teknikern börjar arbeta 
Många supportärenden löser vi på det första telefonsamtalet, men i vissa fall behöver vi 
gräva djupare i ämnet och konsultera våra kollegor. Den tekniker som har hand om 
ärendet kontaktar dig när han har funnit en lösning, eller om han behöver 
kompletterande information för att komma vidare i sitt arbete. I de fall vi inte har lokal 
kompetens inom något område utnyttjar vi det faktum att UGS är en global organisation. 
Runt om i Europa finns ca 100 supporttekniker och i USA ytterligare ca 150. Dessutom 
finns i Sverige ytterligare ett 30-tal tekniker utanför supportorganisationen med djup 
kunskap inom olika områden som vid behov kan bistå oss med sin kunskap. 

4) Ärendet löst 
När ett ärende är löst kontaktar teknikern dig via telefon eller mejl och meddelar 
lösningen, varefter ärendet avslutas. Om du inte är nöjd med svaret är det ditt ansvar att 
kontakta oss. Vi kan när som helst öppna ett avslutat ärende och fortsätta arbetet om du 
begär det. Vi har tyvärr inte möjlighet att hålla ett ärende öppet i väntan på att du testar 
och godkänner ett lösningsförslag. Om det visar det sig att ert problem fodrar att vår 
utvecklingsavdelning undersöker saken, för att eventuellt göra ändringar i 
programvaran, så förs ärendet över till dem. Supportärendet stängs men ärendenumret 
bibehålls när ärendet blir en så kallad ”Problem Report” eller en ”Enhancement 
request”. När en fix finns inkluderas denna i närmaste uppdatering av programvaran där 
den är praktiskt möjlig att inkludera. Du får då ett mejl från utvecklingsavdelningen som 
innehåller en kortfattad förklaring av lösningen samt uppgift om i vilken version 
lösningen finns. Tiden för att leverera en sådan lösning kan variera. En prioritering görs 
utifrån de konsekvenser problemet har.  
Supportärenden loggade direkt på slutkund är sökbara via http://qtac.ugs.com/qtac/ 
Du kan se status på alla dina ärenden (öppet/stängt), vem som äger det, vad som hänt 
sedan sist etc. 
  



 

 

Bilaga 3 – Varför behövs dessa funktioner? 
I denna bilaga ges motivering och förklaring till respektive kravs innebörd. I avsnittet 

kommer Avalon PLM benämnas A. 

 Generera nytt unikt ID för varje ärende som hanteras i systemet.  

Ett unikt ID kan motsvara en ”kölapp” och är till för att användaren ska kunna 

hänvisa till ett specifikt ärende i vidare kontakt med supporten. Ett ID-

nummer går enkelt att söka på. 

 Systemet kan anskaffas som en SaaS (värdbaserad lösning) 

För att minimera behovet av IT-resurser ska systemet kunna köpas som en 

programvarutjänst. 

 Garanterad drifttid under supportens öppettider 

För att säkerställa hög kvalitet, där systemet inte får ligga nere under 

supportens öppettider, ska systemleverantören kunna uppvisa garanterad 

drifttid för systemet på 99,9%. Detta i och med att A är beroende av en annan 

parts driftssäkerhet. 

 Information om kundens kontaktuppgifter och Sold To-ID ska hanteras med 

varje ärende   

Ett SOLD TO-nummer visar att användaren betalar för underhållsavtal och har 

rätt till support. Information om kundens SOLD TO-ID är ett krav från SISW för 

att A ska kunna eskalera ärenden vidare till second line och informationen ska 

alltid inhämtas till varje ärende från kund. 

 Slutkunden ska kunna söka status på sina ärenden i webbportal 

Ett krav från SISW är att kunden kan se status online bland pågående och 

avslutade ärenden.  Lösning på det kravet är att systemet ska tillhandahålla en 

kundspecifik webbportal som kan visa kundens ärendeinformation och status.  

 Supportingenjören ska kunna skapa ett ärende snabbt, direkt i gränssnittet 

De ärenden som inte kommer via webbformulär ska snabbt kunna rapporteras 

direkt av supportingenjören, direkt i gränssnittet. Snabbt anses vara max tre 

”klick” för att nå formuläret. 

 Visa information om vilken datorkonfiguration och programvara som 

incidenten uppstått i 

Supportingenjören behöver information om användarens datormiljö och vilket 

program som skapat incidenten. Viktig information är: 

 Programvara + version 

 Kunddatorn samt serverns operativsystem + version 

 Processorarkitektur 64-bit eller 32-bit 

 Maintenance och Service Pack,  

 Datormodell och databaskonfiguration 



 

 

 

 Generera ett webbformulär för användare att anmäla supportbehov 

SISW sätter som krav att användare ska kunna anmäla supportbehov via en 

internetkanal. Funktionen gör att ”fylla i”-momentet flyttas över till 

användaren. Informationen från formuläret ska automatiskt visas i systemet 

när ärendet hanteras. 

 Anpassningsbart webbformulär för egna attribut 

Webbformuläret ska kunna anpassas efter A:s egna informations- och 

attributbehov. Webbformulär i Bilaga 1. 

 Supportingenjören ska kunna sätta arbetsstatus på ett ärende  

När en supportförfråga inkommit ska en supportingenjör kunna tilldela rätt 

kompetens och sätta arbetsstatus på ärendet. En arbetsstatus ska ge 

eskaleringsregler och påminnelsefunktioner. Siemens använder idag In 

Progress/OPEN/ CLOSED/ Transferred to Siemens. 

 Koppla e-post-konversation mellan supportingenjör/användare till ärendet 

Kompletterande information ska kunna adderas till ärendet via e-post och 

loggas till ärendet. 

 Visa historik av alla steg och åtgärder som utförts för att hitta lösning 

En väl dokumenterad och korrekt formulerad ärendehistorik med alla 

lösningssteg underlättar vidare ärendehantering av liknande incidenter. 

Lösningsformuleringarna kan då överföras direkt till kunskapsdatabasen. 

 Påminnelsefunktion på ärende 

En påminnelsefunktion är bra för att ärenden inte ska ligga obehandlade för 

länge. Olika påminnelsevariabler bör kunna ställas in för olika typer av 

incidenter och prioriteringsordningar och för eskalering. 

 Kontrollfunktion för att bara ge supportåtkomst till kunder med 

supportavtal 

Systemet ska begränsa åtkomsten av supporttjänst till användare med giltigt 

supportavtal. För att säkerställa detta bör webbportalen ha 

lösenordsinloggning och A hanterar de kundspecifika lösenorden med 

koppling till användare med giltigt Sold To-ID. 

 Hantera dokumentation/lösningar direkt i supportfönstret (gränssnittet) 

Från ett öppnat ärende i systemet ska supportingenjören kunna nå 

lösningsdatabasen för att kopiera en befintlig lösningsbeskrivning till ärendet. 

Ett sådant förfarande spar tid i lösningshanteringen. 

 

 



 

 

 Visa information om tidigare ärenden 

Systemet bör kunna visa kundens tidigare ärenden samtidigt som nytt ärende 

behandlas, vilket förtydligar kundens situation vid återkommande problem. 

Denna funktion möjliggör för supportingenjören att få en bild av kundens 

ärendehistorik och kan se om problemen är relaterade till varandra. 

Supportingenjören kan då också se eventuella behov av utbildning, utökning 

av applikationer och dylikt. 

 Koppla upp sig mot kund direkt i interfacet 

Funktionen är ett krav men kan lösas med kringsystem.  

En del ärenden som supporten hanterar är mycket tekniskt avancerade och 

kan vara svåra och tidskrävande att förmedla med step-by-step-instruktioner 

vilket gör att ett fjärrsessionsverktyg är användbart. Finns denna funktion 

integrerad i systemet behöver således inget annat system användas vilket ger 

kostnadsbesparingar. Supporten skall på något vis kunna hantera denna 

funktion, antingen integrerat eller med externt system, till exempel 

Teamviewer. 

 Sätta stängningskod när ärendet avslutas 

När ett ärende har fått en lösning och denna har fastställts och verifierats med 

användaren skall en stängningskod sättas. Stängningskoden behöver inte 

nödvändigtvis vara samma som sattes i den inledande kategoriseringen utan 

är till för att slutgiltigt validera vad ärendet handlade om. Detta är samtidigt 

information för att ta fram statistikunderlag för rapportering till SISW. 

 Kunna ta emot och hantera filer som uppladdats av kund till server 

Funktionen är ett krav men kan lösas med kringsystem.  

Användare ska kunna ladda upp filer, exempelvis systemfiler och crash-loggar, 

till supporten för analys. Det är därför bra om systemet har denna funktion för 

att enkelt få åtkomst till filerna och knyta dessa direkt till det specifika ärende 

filerna berör. Bifogade filer ska kunna vara minst 30mb.  

Detta problem kan också lösas genom att Avalon tillhandahåller en FTP-server, 

där användarna zippar en mapp med de filer som supporten behöver och 

namnger zip-filen med ärendenumret, en metod som Siemens använder. Det 

medför att supporten hanterar filerna i ett annat system på datorn.  

 Eskalering av ärenden till second line support.  

Funktionen är ett krav men kan lösas med kringsystem.  

De ärenden vi inte kan lösa eller behöver hjälp med, ska kunna sändas vidare 

till second line-support tillsammans med all tillhörande ärendeinformation 

såsom användarkorrespondensen, vidtagna åtgärder lösningssteg.  

Detta förfarande bör inte ta mer någon minut. Bästa lösningen skulle vara att 

ha en ”eskaleringsknapp” som paketerar all information om ärendet och 



 

 

skickar till second line som där packas upp i deras system utan alltför mycket 

arbetsbörda. Det som är viktigt på denna punkt är att Avalons ärende-ID hela 

tiden knyts till SISWs nya ID för att inte tappa bort lösningen. 

 Kunna dela samma kunddatabas med övriga organisationen (Avalon) 

Genom att dela samma kunddatabas sparas tid och resurser från att 

underhålla informationen om kunderna, då arbetet inte behöver göras två 

gånger med två databaser. 

 Generera en sökbar kunskapsdatabas med lösningar 

Funktionen är ett krav men kan lösas med kringsystem  

En kunskapsdatabas finns för användarna hos Siemens under UGSolutions 

men om vi tillhandahåller en kunskapsdatabas, tror jag Avalon uppfattas som 

mer professionella och kompetenta. Med denna kunskapsdatabas är tanken att 

användarna kan söka svar bland tidigare hanterade ärenden och lösningar, 

vilket ska bidra till att minska belastningen i supporten. Viktigt är att 

kunskapsdatabasen är sökbar. 

 Kunna skapa en FAQ över vanliga frågor  

Trots att Avalon ska tillhandahålla en kunskapsdatabas kan det vara bra att 

också samla de allra vanligaste frågorna med respektive lösning i en så kallad 

Frequently Asked Questions, FAQ. Denna FAQ bör byggas upp för respektive 

programvara. För att få återkoppling om lösningsbeskrivningen faktiskt 

resulterar i en fungerande lösning för kunden, bör det finnas en fråga 

liknande: ”Var denna information till hjälp?” – (JA/NEJ, det var inte vad jag 

sökte/Tittar bara omkring) och bearbeta den så att kunskapsdatabasen visar 

relevant information.  

 Funktion där en supportingenjör enkelt kan ”tipsa” säljare om leads 

Personalen i supportverksamheten kommer vara mycket närmare i kundernas 

verksamhet än någon annan. Utan att för den delen inkräkta på företagets 

integritet och hemligheter o.s.v. Det kan handla om konsultarbete, utbildning 

och dylikt. Insynen kan ge möjlighet att se nya behov och om dessa kan knytas 

till produkter och tjänster, som Avalon tillhandahåller, så är det något som i sin 

tur kan bidra till nya affärsmöjligheter som skapar mervärde för både kund 

och Avalon. Att förmedla dessa potentiella affärsmöjligheter, leads, till säljare, 

bör inte ta upp mer av ingejörens tid än absolut nödvändigt.  

 Skapa statistik och rapportunderlag 

Systemet bör kunna ta fram statistik och rapporter för att understödja 

supporten med till exempel ärendefrekvens från en kund samt vilken teknisk 

nivå kundens problem ligger på. Detta är också underlag som säljare bör få ta 

del av för att kunna se kurs- och utbildningsbehov. 

 



 

 

 Säljare ska kunna titta på supportens kontakt med företaget  

En säljare bör ges insyn i sin kunds supportärenden för att få förståelse för kundens 

tekniska kunskapsnivå i CAD/PLM-systemen. Om säljaren vet kundens ärenden kan det 

göra att kunden känner sig sedd och inte bara en kund i mängden, tror jag. Samtidigt ger 

en sådan funktion upplysning om kundens svårigheter så att säljare själv kan se om det 

finns möjligheter till merförsäljning, leads.  



 

 

Bilaga 4 - Företagspresentationer 

1 Om Avalon PLM AB 

Avalon PLM AB är ett bolag i koncernen Avalon Innovation AB vilket är ett 

snabbväxande konsultföretag som säger sig erbjuda spetskompetens inom affärs- och 

produktinnovation. Koncernen har ca 250 medarbetare på 13 kontor i Sverige.  Avalon 

erbjuder tjänster inom tre affärsområden: Management, Finance och Technology. 

Technology består i sin tur av Produktutveckling, Inbyggda System och PLM. Syftet med 

Technology-området är att kunna hjälpa kunderna genom hela produktutvecklingsfasen, 

både med kompetens och med olika verktyg som CAx eller PLM. Management-området 

syftar till att utveckla företags organisation Företaget står inför en marknadsexpansion 

och ett led i den utvecklingen är samarbetsavtalet med Siemens Industry Software som 

innebär att Avalon blir återförsäljare för hela Siemens Industry Softwares utbud av PLM-

lösningar på den svenska marknaden.  

” – Avalon Enterprise* har både bredd och djup inom PLM-området. Det innebär att de inte 

bara kan erbjuda kunderna vår mjukvara och implementera våra lösningar hos, utan de 

kan också bistå med produktutveckling och framtagning av innovationsstrategier, 

kommenterar Mats Friberg, nordisk chef på Siemens Industry Software” (IDG.se, 2010) 

* (Vid tidpunkten då artikeln skrevs hette koncernen Avalon Enterprise men tog senare 

under samma år namnet Avalon Innovation och består av Avalon PLM AB, Avalon 

Product Development AB och Avalon Information System AB.) 

2 Om Siemens  

Siemens är idag en mångfasetterad aktör på världsmarknaden och verkar i många 

branscher, såsom Industri, Energi, Hälso- och Sjukvård samt konsumentprodukter. 

Företagets historia sträcker sig ändå tillbaka till mitten på 1800-talet då Werner von 

Siemens började tillverka en elektrisk telegraf i Berlin (Siemens Global Website, 2010). 

Siemens Industry Software tillhör affärssegmentet Siemens IT Solutions and Services, en 

del av Industridivisionen. IT Solutions and Services vision är att skapa värde för kunden 

med hjälp av IT-verktyg och processlösningar. Kunden erbjuds ett brett urval 

heltäckande, integrerade, branschspecifika IT-lösningar och tjänster som täcker allt från 

konsulttjänster till systemintegration och ansvar för hela eller delar av kundens hela IT-

verksamhet. 

Genom PLM, Product Lifecycle Management, kan produktens hela livscykel skötas 

digitalt, från initialt koncept till dess att produkten avvecklas från marknaden. 

Resultatet är ökad vinst för varje enskild produkt. PLM kan definieras som en 

informationsstrategi genom att bygga en sammanhängande datastruktur med olika 

system och verktyg. PLM kan också ses som en affärsstrategi som låter både lokala samt 

globala organisationer arbeta som ett enda team för att designa, konstruera, producera 

samt ge support till innan den går i graven.  



 

 

Samtidigt tas erfarenheter och ”best practices” tillvara längs hela livscykeln. Siemens 

Industry Software ser PLM ”som ett heltäckande angreppssätt för innovation som bygger 

på en företagsgemensam access till ett gemensamt förråd av produktinformation och 

processer” (Siemens Industry Software, 2010). 

SIEMENS INDUSTRY SOFTWARES PRODUKTPORTFÖLJ  

Siemens Industry Software har formats som ett resultat av sammanslagningar och 

uppköp av ledande företag i PLM-branschen med målet att hjälpa företag att påskynda 

sin time-to-market, förbättra sin kvalitet och öka vinsten. Siemens Industry Software har 

en bred produktportfölj och tjänstelösningar som omfattar produktutveckling, 

företagssamarbeten, datahantering. Dessa lösningar gör det möjligt för ett företag att 

samordna kompetenser, kunskap, erfarenhet, kreativitet och idéer från sina 

medarbetare.  

I Siemens Industry Software ingår produktserierna Teamcenter, NX, Solid Edge, 

Tecnomatix, PLM Components och Velocity Series som erbjuder verktyg och funktioner 

som stödjer viktiga processer för hela livscykeln. 

Nedan beskrivs kort de olika produktserierna: 

TEAMCENTER 

Teamcenter är en PLM-lösning som paketerar och strukturerar produkt och 

processinformation på ett och samma ställe. Genom moduler och applikationer ges 

kunden valmöjlighet och en flexibilitet för att uppnå den rätta lösningen för just sitt 

företag. Teamcenter vänder sig till stora företag. Med Teamcenter Express fås en 

förkonfigurerad lösning, anpassad för små och mellanstora företag och är enklare att 

driftsätta men tillhandahåller fortfarande en enda källa för konstruktionsdata och 

processhantering. 

NX 

NX är en integrerad lösning för datorstödd konstruktion, tillverkning och teknisk analys. 

NX paketerar CAD, CAE och CAM i ett program för att förbättra beslutstagandet och öka 

produktiviteten. Tillsammans med Teamcenter är NX de första produkterna att stödja 

Siemens Industry Softwares nya ramverk, High Definition PLM (HD-PLM). Denna nya 

HD-PLM-tekniken ger en visuell och intuitiv miljö i NX för att förbättra beslutsfattandet 

inom produktutvecklingsprocessen. 

VELOCITY SERIES 

Velocity-serien är en omfattande och anpassningsbar paketlösning med modulära och 

integrerade verktyg som möter PLM-behoven på en marknad med mellanstora företag. I 

paketet ingår program som Solid Edge, Teamcenter Express, FEMAP (finit elementanalys 

för avancerad konstruktion) och CAM Express (NC-programmeringssystem). 

 

 

 



 

 

SOLID EDGE 

Solid Edge är ett verktyg för två- och tredimensionell modellering (3D/3D) med stöd för 

sammanställningsmodellering, skiss- och redigeringsverktyg. De senaste Solid Edge-

versionerna stödjer så kallad Synchronous Technology vilket ger en ”historielös” 

arbetsmetodik med direktmodellering. Synchronous Technology i Solid Edge, är en 

relativt nyintroducerad teknik på marknaden och modelleringsmetodiken skiljer sig 

stort från det traditionella arbetssättet i tidigare versioner av Solid Edge. Traditionellt 

skapades en 3D-geometri utifrån en 2D-sketch och all vidare modellering baserades på 

tidigare uppbyggd modell, så kallad historiebaserad modellering.  

Svårigheten med historiebaserad modellering kommer när användaren vill göra 

förändringar, på tidigt skapade geometrier, då användaren inte får någon inblick i hur 

förändringen kan påverka nyare geometrier. Fördelen är däremot att tillvägagångssättet 

blir strukturerat och följer en klar uppbyggnadsstrategi. Med Synchronous Technology 

modelleras geometrin direkt i ett 3D-koordinatsystem, utan att baseras på en 

tvådimensionell sketch. Geometrin bestäms utifrån dimensioneringen och parametriska 

relationer vilket gör modelleringsarbetet friare och flexiblare.  

TECNOMATIX 

TECNOMATIX kopplar samman alla digitala tillverkningsverktyg tillsammans med 

produktionsutveckling – från process-layout och design, processsimulering och 

validering, till hur den ska tillverkas.   

PLM COMPONENTS 

PLM COMPONENTS är en samling verktyg för mekanismsimulering, virtuella prototyper 

samt specialiserade tillämpningar för gjutverktyg, plåt, skeppsbygge, stålkonstruktioner, 

rörledningar/VVS samt för vägar och kläder. 

 


