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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Posten Scanning AB, ett helägt dotterbolag till 
Postnord-koncernen, tillsammans med sina systerbolag, Data Scanning A/S i Danmark och 
Data Scanning Finland AB. Företaget arbetar med scanning, datafångst och 
dokumenthanteringstjänster. 

Posten Scanning använde sedan 2013 av ett kundärendehanteringssystem, Customer 
Information System (CIS), för all hantering av ärenden som berör kunder och/eller intern 
utveckling. 

Efter ca 1,5 år som företaget har använt sig av CIS 1.0 önskas nu ett underlag för planering av 
version 2.0 av CIS. För att kunna planera för CIS 2.0 behövde uppdragsgivaren att undersöka, 
sammanställa och prioritera de nya krav som olika intressenter ställer på systemet. 

Utvärderingen har fokuserat på de interna och externa kundernas krav och kända 
förändringsbehov. Målet var att utifrån utvärderingsresultatet ta fram ett beslutsunderlag i 
form av en sammanställd, prioriterad och tidsestimerad kravspecifikation som även kan 
utgöra ett underlag för ett utvecklingsprojekt. 

Den relativa betydelsen av behoven avgjordes med hjälp av metoden om översättning av 
kundernas behov till verkställande kravspecifikationer som grundade specifikationen för 
förändringsarbetet. 

Resultatet av arbetet visade att kundärendehanteringssystemets kravlistor kunde prioriteras 
baserad på vad CIS användes mest till och samt efter hur ofta förändringar upprepades av 
olika användargrupper.  

Nyckelord: Kravspecifikation, kvalitativ undersökning, kvantitativ undersökning, 
enkätundersökning, förändringsbehov, kundärendehanteringssystem, ostrukturerad intervju 
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Abstract 

This thesis has been carried out on behalf of Posten Scanning AB, a wholly owned subsidiary of 
PostNord Group, together with its sister companies, Data Scanning A/S in Denmark and Data 
Scanning Finland AB. The company works with scanning, data capture and document management 
services. 

Posten Scanning has been since 2013 using a client case management system, Customer 
Information System (CIS) for handling all matters pertaining to customers and/or internal 
development from 2013. 

After about 1.5 years that the company has used the CIS 1.0, they wish to develop a 
gathered basis for planning the version 2.0 of the CIS. In order to plan for the CIS 2.0, they 
wanted to investigate, compile and prioritize the new requirements imposed by various 
stakeholders in the system. 

The evaluation has focused on internal and external customer requirements regarding usage 
of CIS and known need for changes in the system. The goal has been based on evaluation 
findings to develop a decision support in the form of a compiled, prioritized and time 
estimated requirements specification that can also serve as a basis for a development 
project. 

The relative importance of the needs was determined using the method of translation of 
customer needs for managing requirements document based specification for change. 

The results of this project showed that customer case management system requirements 
lists could be prioritized based on what CIS were mostly used to and how often changes 
were repeated by various user groups.  

Keywords: Requirement specification, qualitative research, quantitative research, survey, 
change management, change requirements, customer case management system, 
unstructured interview  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Projektet ”Utvärdering av kundärendehanteringssystemet CIS” beställdes av Posten 
Scanning AB. Projektet gick ut på att undersöka företagets nuvarande 
kundärendehanteringssystem och med detta genomfördes kvantitativa och kvalitativa 
undersökningar samt intervjuer som bidrog med data i form av kravlistor. Dess data 
analyserades för att ta fram ett underlag för förbättring av dagens system som kallas för CIS 
1.0.  

Arbetet bestod av enkätundersökning som skickades till interna och externa 
systemanvändare. Deras svar analyserades och samlades som grunden till dem kvalitativa 
intervjuer som genomfördes med chefer i Posten Scannings olika interna grupper. Genom 
intervjuer togs fram dem förändringar som hade framställts och önskats från alla interna 
grupper genom tiden som systemet var i bruk. 

Målet med dem sammanställda och prioriterade kravlistor var att bidra Posten Scanning 
med ett komplett underlag för uppdatering av CIS 1.0 till CIS 2.0. 

1.2 Problembeskrivning 

Posten Scanning upplevde att deras egenutvecklade kundärendehanteringssystem hade 
brister gällande välfungerande design, enkelhet i gränssnittet och funktionalitet. Systemet 
behövde uppgraderas till en ny version med målet att åtgärda dessa problem. 

Den första juli 2013 förvärvade Posten Scanning tillgångarna i Aditros digitaliseringstjänster 
och dokumenthanteringsverksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge, samt Aditros 
danska Giroverksamhet.[1] 

Aditro var ägare till ett mer komplett kundärendehanteringssystem som förvärvades inte när 
Posten Scanning köpte bolaget. Därför blev ett enkelt egenutvecklat 
ärendehanteringssystem nödlösningen som Posten Scanning valde vid ägarbytet. Posten 
Scanning har från den första juli 2013 använt sig av den första versionen av 
kundärendehanteringssystemet som de även kallar för CIS 1.0. Under denna tid har de 
samlat en hel del erfarenheter och kända förändringsbehov från interna och externa kunder. 
Med detta examensarbete som underlag påbörjades planeringen av version 2.0 av CIS. 

Problemen delades upp i följande delmoment: 

• Det fanns inga samlade kravlistor gällande brister i CIS. 
• Det fanns inga prioriteringar gällande vilka krav som borde åtgärdas först. 
• Det fanns inga underlag för vilka förbättringar företaget borde lägga sina resurser på. 



Introduktion| 18 
 

• Det fanns inga konkreta planer för förbättringar i det nuvarande systemet. 

1.3 Syfte 

Syftet var att lösa problemet i följande delmoment: 

• Ta fram sammanställda kravlistor. 
• Prioritera dessa kravlistor ur ett objektiv perspektiv. 
• Ta fram ett underlag för vilka förbättringar borde resurserna läggas på. 
• Föreslå hur förändringsarbetet borde ske. 

Syftet var att samla alla intressenters förändringsönskemål inför uppdateringen av det 
nuvarande systemet. För att kunna planera inför nästa version d.v.s. CIS 2.0 behövde Posten 
Scanning undersöka, sammanställa och prioritera de nya krav som olika interna och externa 
intressenter ställde på systemet. Intressenter var interna grupper som dagligen använde sig 
av CIS samt externa kunder som hade tillgång och använde systemet för att skicka sina 
ärenden. 

Genom examensarbetet togs ett beslutsunderlag fram i form av en sammanställd, 
prioriterad och tidsestimerad kravspecifikation som även kunde utgöras som ett underlag för 
ett utvecklingsprojekt. 

1.4 Målet 

Målet med att sammanställa kravlistan var att planera nödvändiga förändringar till nästa 
version av systemet. Detta för att kunna uppnå en bättre kundupplevelse samt utveckla 
användarvänligheten av kundärendehanteringssystemet 

1.5 Metodsammanfattning 

Metoder som användes i detta projekt delades i tre kategorier. Det första steget var 
kvalitativa och kvantitativa undersökningar som utfördes med hjälp av Google Forms online 
undersökningsplattformen. Där samlades alla frågor och svar samt resultatet av 
enkätundersökningen. 

Därefter gjordes intervjuer med interna gruppchefer inom Posten Scanning samt några 
utvalda externa kunder. De kvalitativa intervjuerna tog fram detaljunderlag för 
förändringsönskemål. 

Därefter användes en metod från boken ”Product Design and Development” [2] för 
översättning av kundernas behov till verkställande kravspecifikationer som grundade 
specifikationen för förändringsarbetet. 
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1.6 Avgränsningar 

I denna rapport undersöktes inga faktiska siffror sådant som pris och kostnad för 
implementation då det är svårt att göra en uppskattning. Ett framtidsprojekt kan fördjupa sig 
i kostnader som kan sparas genom små och stora förändringar.   

På grund av tidsbegränsningen fokuserade denna rapport på presentation av de krav som 
gjorde en betydande förändring av själva arbetet i kundärendehanteringssystemet. En 
handfull av dessa krav presenteras tillsammans med rekommendationer för hur 
förändringen av nuvarande system borde gå till. En detaljerad rapport om alla framtagna 
krav lämnades till Posten Scanning. 

I denna rapport gjordes inga uppföljningar av hur projektet verkställs i framtiden. 

1.7 Disposition 

Avsnitt 1 – Introduktion 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till arbetet och läsaren introduceras till 
problemformuleringen. Vidare återges arbetets mål, syfte, arbetsmetoder och 
avgränsningar. 

 Avsnitt 2 – Företagsbakgrund 

I detta avsnitt presenteras information om företaget, arbetsprocessen och interna grupper 
samt systemet som undersöktes i detta projekt. 

Avsnitt 3 – Metod 

I detta avsnitt redogörs för de metoder som använts under genomförandet av arbetet och 
den arbetsprocess som applicerades för utförandet av arbetet. 

Avsnitt 4 – Resultat 

I detta avsnitt presenteras genomförandet och resultatet från utvärderingen av de utförda 
undersökningarna. Resultatet introduceras i form av frågor och svar med tillhörande statistik 
samt insamlade data om systemet.  

Avsnitt 5 – Analys 

I detta avsnitt analyseras alla resultat och data som framställdes. Det presenteras även en 
djupgående analys av några utvalda problem i systemet som är viktiga för 
förändringsarbetet. 

Avsnitt 6 – Förslag 

I detta avsnitt presenteras den förslagna lösningen till problemet. 
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Avsnitt 7 – Slutsatser och framtida arbete 

I detta avsnitt redogörs för de slutsatser som dragits utifrån utvärderingens resultat. Vidare 
återges även förslag till framtida arbete och svagheter i utvärderingens konstruktion 
diskuteras. 
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2. Företagsbakgrund 

2.1 Om företaget 

Posten Scanning AB är ett helägt dotterbolag i PostNord-koncernen tillsammans med 
systerbolagen Data Scanning A/S i Danmark och Data Scanning Finland AB. År 2013 
förvarvade Postnord genom dotterbolaget Posten Scanning digitaliseringstjänster och 
”Document Automation” verksamheten som Aditro AB bedrev i Sverige, Danmark, Finland 
och Norge [1]. 

Detta var intressant information då Aditro var ägare till ett mer komplett 
kundärendehanteringssystem som Posten Scanning inte fick tillgång till efter förvarvet. Då 
Posten Scanning ville fortsätta att bedriver verksamheten inom skanning, datafångst och 
dokumenthanteringstjänster behövde dem att arbeta i ett egenutvecklat 
kundärendehanteringssystem. Tjänster som företaget erbjuder sina kunder innefattar 
effektiv hantering av fakturor genom digitalisering, skanning, distribution, handläggning och 
arkivering. Med fokus på digitalisering (skanning) av ankommande post bestående av 
fakturor, brev, formulär med mera hjälper de sina kunder att arbeta mot en mer papperslös 
framtid. 

Företaget har en centraliserad produktion i Sverige i Solna Tomteboda postterminal samt ett 
moderbolag i Danmark med säte i olika städer och ett centraliserat kontor i Finland. I Sverige 
utförs skanningsuppdragen i en industriell produktionsmiljö, med modern 
skanningsteknologi och robusta arbetsprocesser, enligt dem själva. [3] 

2.2 Arbetsprocess: 

Posten Scannings tjänster delas två huvudkategorier, Digital Input Management och Digitala 
Arkivlösningar [4]. CIS används för hantering av ”Digital Input Management” som innefattar 
skanning av post, faktura och formulär. Det innebär att dokument och data levereras 
elektroniskt från företagets kunder och därefter läses in kundärendehanteringssystemet CIS 
eller ett elektroniskt arkiv. 

Posten Scanning har delat sin verksamhet i flera olika grupper och varje grupp ansvarar för 
olika delar av scanning och dokumenthanteringstjänster. För att förstå verksamheten bättre 
beskrevs det med en produktionskarta samt en detaljerad beskrivning av alla gruppers 
ansvarsområden och deras bruk av kundärendehanteringssystemet CIS. 

2.3 Produktionskarta 

Genom en processkarta beskrevs arbetsprocessen för skanning av leverantörsfakturor, enligt 
Posten Scanning generella koncept.  
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Kartan delas i två grupper, Kund och Posten Scanning ”PSAB”. Den översta raden gäller det 
som kunden tillhandahåller d.v.s. post, fakta eller formulär som ska skannas och skickas 
vidare till den avtalade mottagaren. Den understa raden gäller Posten Scannings 
arbetsprocess gällande skanningsarbetet som delas i olika steg som sköts av olika grupper. 
Denna karta var till intresse för att i nästa avsnitt beskrivs rollen av dem olika grupper som 
jobbar med ärendehanteringssystemet och deras ansvarsområden som visas steg för steg i 
processkartan. 

 

Figur 1 Processkarta 

Dessa grupper hade ansvaret för olika arbetsområden inom scanningstjänsten från och med 
att avtalet mellan kund och Posten Scanning skrivits till dem levererade resultaten. Dessa 
grupper hade olika förkortningar, här följer deras namn och funktioner:  

• Management: 

Management: Utgörs av ledningsgruppen uppdelad utefter nation med moderbolaget i 
Danmark och dotterbolaget i Sverige. 

• CDM 

CDM står för Customer Direct Management och ansvarar dels för säljaktiviteter (kontrakt, 
prissättning, kravspecifikation etc.) samt kontinuerlig och djupgående kontakt med 
framförallt prioriterade/stora kunder genom månad och kvartalsmöten. Detta innebär 
kontinuerliga uppföljningsmöten med kund samt djupgående diskussioner gällande 
problemställningar som kund uppmärksammar i den dagliga driften (ifall kunden exempelvis 
upplever kvalitetsproblem, har synpunkter på vissa rutiner etc). Dem undersöker även 
möjligheter för nya uppdrag hos befintliga kunder och deras organisation. 

Användande av CIS: Mottar ofta ärenden från service desk. Lägger ibland egna ärenden med 
exempelvis beställningar till IT för kundens räkning eller förfrågan internt till olika team 
utefter kundens önskemål 
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• PL (Projektledare): 

PL har enbart kontakt med kunden under uppstarten av ett uppdrag som startar med 
överlämningsmöte efter avtal med kunden. Projektledare ansvarar för att planera och 
genomföra en implementering tillsammans med en projektledare hos kunden och eventuella 
underleverantörer. Projektledaren koordinerar även internt de olika team som behöver 
förbereda för en implementation, och de ansvarar även för att manualer finns tillgängliga för 
olika team efter implementationen.  

Användande av CIS: Begränsat användande, relativt sett, eftersom kommunikation sker 
direkt mellan projektledare och kund. Användandet rör ofta egna beställningar till 
exempelvis IT eller andra team. Tar ibland – men inte särskilt ofta – emot ärenden från andra 
team 

• Service Desk: 

Efter implementation fungerar service desk som en mellanhand mellan kunden och 
resterande interna team, vilket även i många fall inkluderar Finland, Danmark, Norge och 
Polen. Service desk agerar i egenskap av första instans alla typer av ärenden (exempelvis, 
frågor, åsikter, tekniska problem), och ansvarar sedan för att ärenden klassificeras, 
prioriteras och dokumenteras korrekt. De ärenden som inte kan lösas inom Service desk 
skickas sedan vidare via CIS till berörda team. Steg 2.1 i processkartan utförs av Service Desk. 

Användande av CIS: Använder CIS som främsta arbetsverktyg, både internt och externt. 
Använder de flesta funktioner som systemet tillhandahåller, och är till stor del behjälplig av 
förbättringar inom CIS. 

• BSS (HR och ekonomi):  

Ansvarar för frågor rörande personal samt ekonomi samt bokföring 

Användande av CIS: Rätt begränsad användning, relativt sett. Mottar ibland ärenden från 
service desk och lägger ibland, men inte särskilt ofta, egna beställningar/förfrågan via CIS. 

• BSA 

BSA står för beredning, scanning och arkivering och ansvarar för att inkommande fysiskt 
material sorteras och skannas in. Detta sker via mottagning av post, sortering av post, en 
genomgång av det fysiska materialet där dokumenten granskas och antingen förbereds för 
skanningen eller returneras till kunden. Därefter skannas materialet in till de olika system 
som används i verifieringen. Steg 1.1, 1.2, 1.3, 1.7 samt 3.1 i processkartan utförs av BSA. 

Användande av CIS: Teamledare samt vissa inom teamet använder CIS regelbundet för att 
hantera de ärenden som läggs från kund samt andra interna team. Flödet till BSA är, relativt 
sett, stort.  
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• VMS: 

VMS står för verifiering, malning och skanning och ansvarar för att informationen i 
materialet registreras digitalt utefter kundens önskemål inför den elektroniska leveransen till 
kund. Dem använder sig av olika tolkningsprogram för olika typer av ärenden. Steg 1.5 i 
processkartan utförs av VMS. 

Användande av CIS: Teamledare samt vissa inom teamet använder CIS regelbundet för att 
hantera de ärenden som läggs från kund samt andra interna team. 

• Team Kvalitet 

Team Kvalitet ansvarar för att kvaliteten inom BSA och VMS följer de överenskommelser 
som står i kontraktet. Detta innebär bl.a. att analysera de felrapporteringar som kund gör 
och underhålla de mallar (ett systemverktyg som VMS använder vid verifiering). 

Användande av CIS: Samtliga inom teamet använder CIS för att ta emot ärenden samt lägga 
egna beställningar/förfrågan 

• IT 

IT utvecklar och underhåller den tekniska plattformen, vilket inkluderar den elektroniska 
leveransen till kund, de system som används internt, fysiska skannrar etc. Steg 1.4 och 1.6 i 
processkartan utförs av IT. 

Användande av CIS: Samtliga inom teamet använder CIS för att i huvudsak ta emot ärenden.  

2.4 Driftsättning av ett skanningsprojekt 

När ett projekt startats, delas det i två faser: innan och efter driftsättningen vilket syftar på 
arbetsprocessen som förklarades ovan med processkartan. Det klargör även olika gruppers 
ansvarsområden för ett skanningsprojekt och deras användning av CIS. 

Innan driftsättning: 

CDM/sälj – initierar kontakt för potentiell affär, antingen via mersälj till befintliga kunder, 
offentliga upphandlingar eller som respons på intresseanmälan via Posten Scannings 
hemsida. CDM utarbetar villkoren för affären (exempelvis utvärdera kravlista och sätta pris 
för de olika tjänsterna) samt skriver kontrakt. 

Projektledare – Kontraktet går därefter över till projektledaren, som ansvarar för den 
praktiska implementeringen (driftsättning) av lösningen som intern och extern säljavdelning 
har kommit överens om. I detta ingår även att utforma de systemmanualer som skickas till 
kunden inför start av projektet. 
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Efter driftsättning: 

BSA – Tar emot fysiskt material och skannar detta. BSA ansvarar även för att ovidkommande 
material returneras korrekt samt att gammalt material antingen arkiveras eller förstörs 
utefter kundens önskemål.  

VMS – Registrerar informationen på det skannade materialet 

Därefter sker leverans automatiskt, med en viss övervakningsfunktion från IT och service 
desk.   

2.5 Utvecklingen av kundärendehanteringssystem CIS 

CIS är Posten Scannings egen utvecklade kundärendehanteringssystem. Vid uppköpet blev 
Posten Scanning utestängt från ärendehanteringssystemet som tillhörde Aditro. Därför 
behövde Posten Scanning hitta en snabb lösning. Interna IT-avdelningen använde sig sedan 
tidigare av en egenutvecklad plattform för interna ärenden och med hjälp av det 
hanterandes egna IT-utvecklingsärenden. Det interna ärendehanteringssystemet var delvis 
egenutvecklat och konfigurerat men baserat på en Open Source-programvara vid namnet 
Bugtracker [5].  

Service Desk avdelningen fick i uppdrag att utveckla och anpassa den relativt enkla versionen 
av Bugtracker gränssnittet till ett mer komplett ärendehanteringssystem som skulle 
användas av båda interna och externa kunder. Då uppstod det många tekniska 
begränsningar vad det beträffade möjligheterna gällande utförandet av olika funktioner. 
Detta system som initialt kallades för CIS1.0 (Customer Information System) behövde 
uppgraderas så småningom till ett mer permanent system för all hantering av ärenden som 
berör kunder och/eller intern utveckling. Förhoppningen är att utveckla systemet till ett mer 
permanent och lätthanterligt system. 

Alla incidenter, frågor, beställningar och andra ärenden registreras och hanteras i CIS. 
Systemet har funktioner för att registrera, kategorisera, prioritera, kommentera och tilldela 
ärenden till någon som skall utföra eller besvara något. Användare är systemförvaltare och 
kontaktpersoner hos kunder samt chefer, IT-personal och handläggare i Posten Scanning. 
Systemet används i Sverige och Finland för interna och externa ärenden samt i Danmark för 
interna ärenden. Danmark planerar att börja använda CIS även för kunder. Kunder kommer 
åt systemet via webben med samma gränssnitt som interna användare inom Posten 
Scanning, men begränsad funktionalitet.  
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3. Metod 

3.1 Forskningsmetod 

Det här kapitlet beskriver forskningsmetoden som tillämpats i denna studie. Här förklaras 
valet av metod för datainsamlingen samt genomförandet av den.  

Posten Scanning AB hade systemmanualer och användarmanualer som användes som 
underlag för kundärendehanteringssystem. Efter bekantskap med systemet undersöktes 
metoder som var lämpliga för att samla tillräckligt mycket information från olika interna och 
externa intressenter som använder sig av systemet.  

Företaget hade två grupper av systemanvändare, åtta interna team samt ca 1100 aktiva 
externa användare hos olika kunder i Sverige. 

Arbetet gick ut på att genom en enkät sammanställa förändringsönskningar, klagomål och 
kravlistor som olika användare hade samlat. Ett led i förbättringen av tjänster som erbjöds av 
företagets service desk var att få mer information om alla användarnas önskemål på CIS. En 
stor datainsamling gav en tydlig bild om bristerna i det nuvarande systemet. Utskick av en 
enkät till alla interna och externa användaren som hade tillgång till CIS var bästa valet.  

3.2 Forskningsstrategi 

I detta projekt användes både kvalitativa och kvantitativa metoder från boken 
”Forskningsmetodik” samt femstegsmetoden från boken ”Product Design and 
Development”[2]. Den kvalitativa forskningen genomfördes med hjälp av en 
enkätundersökning som underlättade arbetet genom att svara på specifika frågor som i sin 
tur gav konkret beskrivning av systemanvändningen. 
Det huvudsakliga syftet med frågorna i enkäten var att få besked om registrerade personer 
använder sig av CIS eller inte. Anledningen att den kvantitativa forskningsmetoden valdes var 
att man tittade på insamlade data ur ett hermeneutiskt perspektiv [6]. Då med hjälp av 
denna metod tolkningen av data var fokuserat på förståelse för den totala analysen. Stor vikt 
lades på tolkningen och förklaringen av resultaten som representerade av 
bakgrundskunskapen och den befintliga systemläge [6]. 

En annan forskningsstrategi som tillämpades i detta projekt var ur boken ”Product Design 
and Development” från Karl T. Ulrich och Steven D. Eppinger [2]. I boken presenterades en 
processmetod om hur man från att först identifierar kundens behov går till 
produktspecifikationen[7]. Enligt boken är identifiering av kundens behov en integrerad del 
av fasen produktutvecklingsprocessen. Insamlade data om kundernas behov används för att 
etablera produktspecifikationer, generation produktkoncept, och välja ett produktkoncept 
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för vidare utveckling. Kundernas behov skall uttryckas i termer av vad produkten har att 
göra, inte i termer av hur produkten skulle kunna genomföras. 

Bokens kapitel fem redogjorde en femstegsmetod för identifiering av kundernas behov. 
Kravlistan framställdes utifrån metodens utgångspunkt och samtidigt uppfylldes målet för 
detta projekt: Utifrån utvärderingsresultatet ta fram ett beslutsunderlag i form av en 
sammanställd, prioriterad och tidsestimerad kravspecifikation som även kan utgöra ett 
underlag för ett utvecklingsprojekt 

Den metod som Ulrich och Eppinger [7] presenterade är i fem steg: 

1. Samla rådata 
2. Tolkning av rådata i form av kundernas behov 
3. Organisera behoven i en hierarki av primär, sekundär och vid behov tertiära behov 
4. Etablera den relativa betydelsen av behoven 
5. Reflektera över resultaten och processen 

Steg ett i metoden täckte kapitlen om metod och hur data samlades. Steg två till fyra täckte 
kapitlen om analys av de framtagna resultaten. Steg fem täckte kapitlen om förslag. Här 
nedan redogörs hur data samlades genom enkätundersökningen och intervjuer och vilka 
grupper som valdes för olika steg. Därefter redovisas arbetsprocessen samt hjälpmedel till 
dessa två datainsamlingstekniker. 

3.3 Urvalet av respondenter:  

Mottagaren av enkäten var alla registrerade användaren från Sverige i CIS. Detta för att 
maximera svarsfrekvensen. Utformningen av denna undersökning diskuterades med 
ledningen och efter utvärderingen av projektets mål om hur systemet användes togs beslut 
om ett antal frågor som ansågs kunna ge den bästa bakgrundskunskapen om olika 
gruppers användningsmodell av CIS. Den första och grundläggande frågan var om personer 
som hade registrerat en e-post i CIS, använde systemet överhuvudtaget. Om svaret var Ja 
följde en del andra frågor om deras ställning gentemot olika funktioner som systemet 
erbjöd. Om svaret var Nej ville man ta reda på orsaken och därefter följde frågor om vilka 
åtgärder som skulle få kunderna att använda CIS. Utifrån urvalsperspektivet gav både interna 
och externa användaren bredaste svarskonsekvensen för utvärderingen av systemet.   

Undersökningen fokuserade bara på CIS-användare i Sverige. Danmark och Finland valdes 
bort för att i Danmarks fall användes inte CIS för externa kundärendehanteringar och i 
Finland hade företag annat sätt att jobba mot sina kunder. 

3.4 Arbetsprocessen vid enkätundersökning och intervjustudie  

Denna rapport gjordes med hjälp av kvalitativa datainsamlingstekniker som i sin tur delades i 
två arbetsprocesser: observationer och intervjuer. Observationer som undersöktes i denna 
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rapport analyserades på ostrukturerade metoder. Anledningen var att metoden var 
anpassad till insamling av information och klagomål från nuvarande kunder som använde sig 
av CIS. 

3.5 Hjälpmedel vid enkätundersökning 

Undersökningen genomfördes med hjälp av Google Forms. Den baserades på ett par online 
frågor som skickades som en enkät till alla personer som hade registrerat sin e-post i CIS 1.0 
systemet. Valet av undersökningsplattform gjordes efter jämförelsen mellan Google Forms 
[8] och Surveyplanet [9]. Surveyplanet erbjöd ett enkelt gränssnitt och valfriheten att välja 
mellan olika tema till undersökningen. Men resultaten kunde inte exporteras i form av Excel-
dokument eller som grafiska bilder. Den fria versionen av Surveyplanet tjänsten var 
begränsad till ett hundra fria svar och därefter kostade resten Därför valdes Google Forms 
som gav möjligheten till obegränsade undersökningar och svarande, samt att alla enkätsvar 
och data skulle automatisk sparas i ett Excel-dokument i Google. Friheten att välja teman 
fanns samt att man kunde exportera data samt de grafiska resultaten.  

3.6 Hjälpmedel vid intervjustudie  

Nästa steg i datainsamlingen var intervjuer med Posten Scannings gruppchefer som 
presenterades i kapitel två. Syftet med intervjun var att prata med var och en av dessa 
chefer och ta reda på deras samlade kravlistor gällande arbetet med CIS och ta reda på 
förväntningar för optimal utnyttjandet av kundärendehanteringssystemet. Dessa möten 
varade mellan en till två timmar och vissa fall behövdes ytterligare förklaringar efter utförd 
intervju. 

Arbetsprocessen vid intervjustudien i denna rapport utformades som följande studie genom 
att implementera projektet i flera steg och gå från problembeskrivning till förbättringsförslag 
[10]:  

• Problemformulering: Hur använder kunderna systemet 
• Konkretisera informationsbehov: Anledningar till olika gruppers användarrutiner 
• Utforma en intervjuguide: diskussioner med ledningsgruppen och val av mottagare 
• Utför datainsamling: Utskick av enkät vid tre tillfällen till alla användaren 
• Transkribering: Användes inte vid detta sammanhang 
• Analys: Undersöka och jämföra insamlade data om hur CIS används 
• Tolkning av resultatet: Analysera och ge förslag till ändringar 
• Rapportering: Sammanfatta förbättringsförslag till CIS  

Ovanstående artikeln förklarade tre tillvägagångssätt för intervjuer: strukturerad, 
semistrukturerad och ostrukturerad intervjuer [10]. I detta projekt tillämpades ostrukturerad 
intervjumodell som beskrevs nedan:  
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• Relativt okänt frågeområde - Låta respondenten guida inom ämnet - Följdfrågor utan 
styrning 

• Öppna svar, icke standardiserade 
• Kräver van intervjuare 
• Kvalitativ analys 

I en ostrukturerad intervju är frågeområdet vara relativ okänd, dock i detta projekt var det 
inte så fallet. I och med utskick av mailet hade dem intervjuande gruppchefer blivit 
informerad om syftet med intervjun samt ombetts att förutom egna förändringskrav samla 
relevant information från sina medarbetare i respektive grupp. Detta för att effektivisera 
möten. Intervjufrågorna som ställdes var enkla och öppna frågor som hade även 
svarsalternativen öppna och syftet var att fokusera på djupare analys av olika 
användarsrutiner av CIS och egna upplevelser. Det fanns inga rätt eller fel svar utan syftet 
var att samla alla synpunkter, önskningar och krav som den dagliga användaren bemöter 
under användningen av systemet 

Intervjun startade med en fråga om vilka ansvarsområden gruppen hade enligt 
processkartan och därefter frågor om på hur CIS användes av gruppen i sitt dagliga arbete 
och för kommunikation med kunderna. Relationen mellan kundrelaterade ärenden samt 
andra ärenden som skickades genom CIS var viktiga i detta stadium. Det gjordes ingen 
summering efter varje intervju utan all information skrevs ner på dator i punktform av mig 
som intervjuare.  

3.7 Litteraturstudie 

Litteraturstudien utfördes i två stadier. I början av projektet tillhandahållna företaget två 
dokument som beskrev kundärendehanteringssystemet CIS och dess funktioner samt den 
interna manualen. I det andra stadiet studerades allmän litteratur som var i form av böcker, 
forskningsartiklar och elektroniska källor som är relevanta inom området ändringar i 
kundärendehanteringssystemet samt metodbeskrivningar. Det utfördes även intern 
utbildning av Service Desk med genomgång av olika delar av systemet.  
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4. Resultat 

4.1 Genomförandet av enkätundersökning 

Som det nämndes tidigare i avsnittet hjälpmedel genomfördes undersökningen om 
kundärendehanteringssystemet som online enkät med hjälp av Google Forms. Posten 
Scannings Service desk (se kapitel 2 om företag) skickade enkäten till alla registrerade 
användare och svaren samt statistiken samlades per automatik online på Google Forms. 

Utskick av enkäten gjordes först till alla interna registrerade användare och därefter till all 
externa kunder. Först informerades mottagaren om syftet med utskicket av enkäten samt 
uppmanades de att besvara frågorna i detalj för att kunna samla så mycket informativ data 
som möjligt om systemupplevelsen. Därefter frågades mottagaren att ange adressen som 
den använde för CIS-inloggningen för att kunna identifiera den mest besvarande gruppen.  

Undersökningen bestod av på sex frågor. Den första grundläggande frågan var om kunden 
använder ärendehanteringssystemet som Posten Scanning ansedd för hantering av den 
dagliga verksamheten. 

 

Figur 2 Enkätundersökning 
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Om svaret var ja, fick kunden svara på följande frågor:  

1) Hur ofta använder du CIS?  
 Ange hur ofta du använder CIS 

o Dagligen 
o 1-3 ggr/veckan 
o 1-3 ggr/månad 
o Annat 

 Svarsalternativen som valdes hade för syfte att specifik avgöra hur välanvänt systemet 
var.   

2) Vad använder du CIS till? 
 Välj samtliga alternativ som stämmer för dig 

o Felrapport 
o Omskanningar 
o Återskick 
o Beställningar 
o Frågor om leverans 
o Annat 

 Svarsalternativen som valdes hade för syfte att avgöra vilken arbetsprocess i företages 
arbetsflöde utnyttjade CIS mest.  

3) Hur bedömer du CIS funktionalitet? 
 Omdöme där 1 är usel och 5 är utmärkt 

o Dålig (1)- - -Utmärkt (5) 
 Svarsalternativen som valdes hade för syfte att ranka systemet ur en kvalitativ perspektiv 

och inte i specifika siffror. 
4) Saknar du något i kommunikationen med Service Desk?  

 Ange exempel på de viktigaste åtgärderna som ni vill förbättras 
o Fri text 

5) Saknar du några funktioner i CIS? 
 Ange exempel på dem funktioner som ni vill ska förbättras 

o Fri text 
6) Vad kan förbättras i systemet? 

 Ange dina synpunkter gällande användningen av CIS 
o Fri text 

 Svarsalternativen som valdes för fråga fyra, fem och sex var fritext för att få så mycket 
information som möjligt från alla CIS-användaren. 

Om kunden svarade nej på frågan om dem använde CIS, fick den svara på följande fråga: 

• Ange vad hindrar dig från att använda CIS 
 Krångligt 
 Det tar tid 
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 Har inte fått introduktion 
 Känner inte till systemet 
 Annat 

 Svarsalternativen som valdes hade för syftet att avgöra anledningar som hindrade 
kunden från att utnyttja systemet för sitt arbete.  Alla svarsalternativen diskuterades och 
valdes med samråd med ledningen. 

4.2 Resultatet av enkätundersökning 

Resultaten av enkätundersökningen samlades per automatik i realtid i Google Forms i form 
av cirkeldiagram och histogram. Figur tre till sju visar dess insamlade data. Enkäten skickades 
i tre omgångar för att minska bortfallen av svaren från användarna på grund av sjukdomar, 
semester, spam etc. Svaren samlades in direkt i Google Forms online-plattform samt grafiska 
bilder som visade och jämförde svaren. Detta gav snabbt en inblick i kundernas 
användarvanor. Den riktiga bortfallen var dock dem CIS-användaren som valde att inte svara 
på enkäten. Enkäten analyserades därefter med uppföljning av svaren som samlades i 
enkäten. 

Enkäten skickades till 1100 personer vilket motsvarar en svarsfrekvens på ca 11,5 %. Figur tre 
visar att på frågan om kunden använder CIS svarade 89 av 127 Ja, motsvarande ca 70 % av 
dem som svarade. Dem som svarade nej på frågan om CIS-användning var 38 personer, ca  
30 %.  

 

Figur 3 CIS användning 
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Figur fyra visar om kunden svarade Ja på första frågan, frågades om hur ofta dem använde 
CIS. Kunden fick välja mellan dagligen, 1-3 ggr/vecka, 1-3 ggr/månaden och övrigt. Totalt 
svarade 90 personer Ja och störst var den gruppen som använde systemet 1-3 ggr/månaden 
vilket motsvarade 32 personer dvs. 35 %. Det var nästan lika många personer som svarade 1-
3 ggr/vecka och övrigt, 20 respektive 21 personer. Av dem personer som svarade i rutan 
övrigt, var det många som angav dem använder CIS sällan eller högst en gång per år.  

 

 

Figur 4 Frekvent av CIS användning 

 

Figur fem visar om kunden svarade nej på första frågan, följde några svarsalternativ om 
anledningen till att dem inte använde CIS. Totalt svarade 46 personer nej och den största 
gruppen dvs. 17 personer valde att dem inte känner till systemet vilket motsvarade 44.7 %.  

Detta var intressant för att det var viktigt för företaget att förstå vilka kunder som inte hade 
fått någon introduktion till CIS och varför. Uppföljning av resultatet och åtgärder har 
beskrivits mer i detalj längre fram i detta avsnitt. Samtidigt svarade 16 personer, ca 41 % 
annat, men när svaren som samlades i ”annat” analyserades, var det nio personer som inte 
gav några anledningar och resterande skrev att dem inte hade med systemet att göra. 

 

Figur 5 Varför inte 
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Figur sex visar nästa viktiga fråga för kunden som svarade ja, det gällde vad dem använde CIS 
till. Den största gruppen valde Felrapport vilket motsvarade ca 78.7 %. Då kunden kunde 
välja alla alternativen som stämde in för deras arbete med CIS blev antalet svarande och 
procentenheten inte riktiga i diagrammet. Tre andra användningsområden som 
Omskanningar, Beställningar och Frågor om leverans fick nästan liknande svarsfrekvens, dvs. 
30 %. I rutan övrig var inga mera information upplyst.  

 

Figur 6 CIS användningsområden 

Figur sju visar sista frågan som gällde hur användaren bedömer CIS funktionalitet. 42 
personer, ca 47 % svarade medelbetyget 3 och 28 personer gav betyget 4 vilket tolkas som 
ett godkänt systemprestanda. 

 

Figur 7 CIS funktionalitet 

Figur åtta till tio visar svaren till dem tre frågorna som krävde kundens detaljbeskrivning om 
CIS. Det var många som svarade på frågan ”Saknar du något i kommunikation med Service 
Desk?” och det som upprepades från olika kunder var bland annat att återkopplingen från 
Service Desk tar för lång tid samt att kunden önskade snabbare svar från dem. 
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Figur 8 Service Desk kommunikation 

Svaren till frågan ”Saknar du några funktioner i CIS?” var även många med ett antal svar om 
att kunden inte saknade något och att kunden inte hade någon åsikt. Önskemålen som 
upprepades gällde valfriheten att ändra i gränssnittet samt önskemål om systemspråket 
borde kunna ställas in även på svenska för dem som önskar. 

 

Figur 9 CIS funktioner 

Svaren till frågan ”Vad kan förbättras i systemet?” var även många olika och flera önskemål 
upprepades bland annat att kunden önskar att slippa få e-post från Posten Scanning rörande 
ändringar i CIS så länge ärendet är inte löst klart. 

 

Figur 10 Förbättringsönskemål 

 

Dessa samlade enkätsvar gav en tydlig bild av dem olika förändringsönskemålen som interna 
och externa kunderna har på CIS. Informationen gällande förändringskrav räknas som säkert 
data och presenterades i separat rapport i detalj för Posten Scanning. 
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4.3 Genomförandet av uppföljning av enkäten 

Genom att titta på vilka CIS-användare som valde att inte svara på enkäten, följde denna 
information med att undersöka om dessa personer var aktuella användare. Svaren som hade 
sammanställts i Google Forms rangordnades baserat på NEJ-svaren. Därefter tittade vi 
tillsammans med Service desk på dem användande som svarade följande på rutan anledning 
att inte använda systemet: 

• Känner inte till systemet 
• Har inte fått introduktion 
• Krångligt, det tar tid 

4.4 Resultat av uppföljning av enkäten 

Vissa ovannämnda användare valdes bort då dem inte ansågs vara aktuella 
systemregistrerare och därför inte behövde ha tillgång till CIS.  

Därefter kontaktades användaren som hade svarat ”känner inte till systemet” med 
erbjudandet att skicka introduktionsmaterial och hjälpmanual för första gången användare. 

Samtidigt kontaktades några personer som var nyckelkunder för företaget med frågan om 
vad anledningen var att dem valde bort att inte använda sig av CIS. 

4.5 Genomförandet av intervjuer 

Enkätundersökningen uppföljdes av intervjuer med chefer för interna grupper inom Posten 
Scanning. Kvalitativa undersökningen genomfördes med genomgång av önskade 
förändringar på CIS som samlades från alla interna grupper: Service Desk, BSS, VMS, PL, 
CDM, BSA, IT. (se kapitel 1 om företag) 

Inför intervjutillfällen fick chefer för respektive grupp i skriva några punkter som 
diskuterades och vidareutvecklades under intervjun. Dessa kvalitativa undersökningar följde 
följande steg: 

Först genomgång av arbetsprocessen hos varje grupp samt rollbeskrivningen inom gruppen. 

Näst fick gruppchefer dela med sig sina och gruppens förändringsönskan  

Dessa krav skrevs i form av listor på brister och fördelar som alla nuvarande CIS-användare i 
interna grupper upplevde samt krav som dem har samlat på från externa kunder. Kraven 
presenterades separat i form av prioriterade listor till Posten Scanning. 
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4.6 Resultatet av intervjuer  

Alla grupper hade bra detaljinformation gällande förändringskraven på CIS utom gruppen 
BSA som jobbade mindre med CIS och därför hade begränsade synpunkter. Totalt 
intervjuades sju grupper och varje intervju tog ca 1-2 timmar och resultaten skrevs ner av 
mig på datorn.  

Jämförelsen som gjordes efter all data insamling, visade att det fanns 
förändringsönskemålen som togs upp var till viss del relaterade till den specifika arbetsrollen 
som grupperna hade var för sig samt en del gemensamma brister som togs upp av alla 
grupper. 

Det visade sig att det var svårt att sätta prioriteringsgrad baserad på enskilt grupps 
önskningar. Kraven som togs upp av Service Desk och IT valdes att prioriteras för att dessa 
grupper arbetade mest med CIS, hade ansvaret för utveckling av systemet samt hade mest 
erfarenhet av klagomål och förslag som hade kommit från externa och interna användaren.  

En annan svårighet som upplevdes med intervjuerna var gällande förmuleringar av vissa 
kraven då det fanns ingen särskilt dokumentationsram att följa efter. Allt som togs upp 
skrevs ner och ibland gjordes en uppföljning när det uppstod oklarheter med 
problemformuleringen. 

Resultaten av alla intervjuer organiserades i en hierarki av primär, sekundär och vid behov 
tertiära behov utifrån Ulrich och Eppinger metoden [7]. Först skrevs all data i separata 
dokumentationer. Därefter all upprepningar identifierades och antalet redundans 
observerades.  Ett förändringsönskemål som upprepades av flera gruppen prioriterades 
framför enskilda önskemål. Därefter grupperades liknande krav i en och samma kategorier. 
Dessa kategorier delades i krav som hade med systemutseendet att göra, krav gällande 
dagliga arbetsrutiner och krav gällande effektiviteten. Några exempel av dessa krav 
analyseras i nästa kapitel. 

Den övergripande uppdelningen kunde fastställa den relativa betydelsen av behoven. Även 
om syftet med reflektionen av resultaten var att hitta kraven som prioriterar kundernas 
önskemål, var detta ingen exakt vetenskap. Prioriteringar uppsates ur ett objektiv synpunkt 
av mig som intervjuaren.  
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5. Analys 

Utifrån enkätundersökningen, uppföljningen av enkäten samt intervjuer samlades krav på 
förändringar från tre olika grupper, interna användare, externa kunder samt gruppchefer. 
Användarna redogjorde för systemets fördelar och nackdelar samt vad som önskades inför 
uppdateringen till nästa version. Den insamlade informationen presenterades i en separat 
rapport till Posten Scanning.  

För att sortera kravlistan utgick analysen från Ulrich och Eppingers metod som 
presenterades tidigare i denna rapport. Efter insamling av rådata tolkades de i form av 
kundernas behov och därefter organiserades de efter prioriteringar.  

I enkätundersökningen frågades om vad kunden använde mest CIS mest till. Ett sätt att 
prioritera den stora mängden data var med hjälp av svaren till enkätundersökningen och 
intervjuer. Som det presenterades tidigare i rapporten visar Figur 6 att 78.8 % av kunderna 
använde CIS till felrapport. De näst största användningsområdena var frågor om leverans och 
därefter beställningar och omskanningar. Utifrån dessa kategorier valdes följande 
förändringsönskemål: 

Förändringsönskemål som rörde felrapport var följande: 

• Fylla i felrapportsinformation direkt på nätet så att det finns en inbyggd ruta för det i 
det nya gränssnittet. I dagsläget fyller kunden i en felrapporteringsmall i Excel som 
sedan bifogas i ett ärende. Därefter öppnar Service Desk mallen, kontrollerar om det 
är en felrapport, omskanning eller återsökning och kopierar informationen för att 
klistra in i felsammanställningen.  

• Att direkt i kundens gränssnitt implementera en ruta där de kan fylla i ett 
pagineringsnummer, sedan välja ifall det är en omskanning, felrapport eller 
återsökning och därefter även kryssa i felet direkt på sidan (d.v.s. om det är belopp 
eller fakturanummer etc.). På det sättet skickas ett meddelande per automatik till 
felsammanställning. 

• Direktifyllnad hjälper även till att undvika att skicka ett extra meddelande. 
Meddelandet går istället direkt till berört team. Ifall exempelvis kunden fyller i en 
omskanning kommer alltså informationen till felsammanställningen och ärendet att 
läggas direkt till team BSA för åtgärd utan att passera Service Desk. 

• Att kunna prenumerera på alla nya felrapporter till IT-avdelningen så IT får 
meddelanden och inte behöver titta på CIS hela tiden. 

• Kunder ska kunna maila in en felrapport och det ska automatiskt skapa ett ärende i 
CIS. Det gör att kunderna själva får möjligheten att gå in och ändra eller maila en 
felrapport, istället för att skicka ett ärende till Service Desk. 
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Förändringsönskemål som rörde leverans var följande: 

• Inkomna företagspaket och rekommenderad post bokförs inte och följs inte upp när 
det skickas till Postens terminal. Kunden ska kunna skicka förfrågan gällande 
utebliven leverans genom CIS med information om leveransdatum och kollinummer. 
Genom digitalisering av denna process kan paketet bli spårbart efter att det har 
kommit fram till Posten Scanning. 

Förändringsönskemål som rörde beställningar var följande: 

• Projektledarna önskar att ett nytt projekt ska specificeras och jobbas ut (Posten 
Scannings begrepp) efter kundens beställning, och att specifikationerna från kundens 
beställning är direkt synliga i CIS. 

• Idag är översikten över alla ärenden och beställningar dålig. CIS-översikten behöver 
förbättras. 

Förändringsönskemål som rörde omskanningar var följande: 

• I dagsläget gör Service Desk alltid en del manuella ändringar när ett ärende kommer 
in. De ändrar bl.a. prioritet, status, delivery date. Utefter kategori borde en del av 
dessa variabler kunna sättas automatiskt. En omskanning kan exempelvis alltid ha 
prioritet high och fast delivery date. Status borde kunna ändras automatiskt från 
reported till escalated när ett ärende ändras första gången, även om det bör finnas 
möjlighet att redigera till passande status manuellt.  

Förutom ovan nämnda förändringsönskemål fanns det många andra krav som upprepades 
från olika grupper och i svaren till enkätundersökningen. Enligt metoden som presenterades 
i rapporten organiserades behoven i en hierarki av primär, sekundär och tertiära behov. 
Denna indelning motiveras av hur många gånger behovet har upprepats, samt om det kom 
från Service Desk eller IT. 

De primära behoven: 

• Standardinställningen kring mailutskick till kunden borde ändras i det nya 
gränssnittet så att rutan för hindra mail är ikryssad så att ingen mail skickas per 
automatik. I dagsläget anser många kunder att de får alldeles för många mail från PS 
kring uppdateringar gällande ett ärende som kunden har skapat i CIS. Flera av dessa 
mail berör inte ens kunden, utan informerar kring interna ändringar. Epost bör bara 
skickas ut när PS ändrar en text i ärenden som inte är intern, dvs. en text som vänder 
sig direkt till kund.  

• Det ska vara möjligt att påverka hur gränssnittet ser ut internt. Varje användare bör 
kunna bestämma hur listan för ärenden ska se ut. Vilka kolumner som ska finnas och i 
vilken ordning de ska stå. 
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• Det bör finnas möjlighet att klistra in bilder direkt i ett meddelande.  I dagsläget 
behöver bilder sparas först och sedan bifogas som en fil. Jämför exempelvis med 
Outlook mail, där en bild kan ses direkt in textavsnittet av mailet, utan att sparas som 
en bifogad fil.  Detta skulle spara tid och även förenkla åtgärder ifall det går att se 
kundens exempel direkt i ärendet, istället för att öppna i separata fönster. 

De sekundära behoven: 

• Språket i systemet är på engelska. Det bör finnas möjlighet att ändra det till svenska. 
• Svårt att hitta ett gammalt ärende med hjälp av sökfunktionen. Sökfunktionen bör 

förbättras med möjlighet att söka efter datum, nummer och ägare. 
• För att lättare kunna se när kunden svarar bör en funktion skapas som per automatik 

ändrar status när kunden har skrivit i ärendet, vilket underlättar för Service Desk att 
snabbt notera vilka ärenden som behöver kontrolleras. 

• CIS ska uppdateras per automatik. I dagsläget behöver varje pool uppdateras 
manuellt. CIS bör istället per automatik visa när nya ärenden kommer in. 

• CIS bör kunna sortera enligt klockslag. Ärenden som senast ändrades bör hamna 
överst i listan. I dagsläget finns ingen sådan sortering. 

• Idag är översikten över alla ärenden och beställningar dålig. Detta behöver 
förbättras. 

• Varje projekt ska specificeras och jobbas utifrån beställningen som läggs direkt i CIS 
av kunden. Idag saknas den här möjligheten. 

• Kunder ska kunna maila in en felrapport och det ska automatiskt skapa ett ärende i 
CIS. På så sätt ska kunden själv kunna gå logga in i ärendet och ändra, istället för att 
behöva skicka ett separat mail till Service Desk.  

De tertiära behoven: 

• Det ska vara möjligt att skapa kundfakturering genom att lägga in en 
implementeringskostnad i CIS som sedan kan genereras automatiskt till 
faktureringsunderlaget. 

• Där man registrerar ett ärende vill man lägga till ett fält för Go Live date för att det 
ska bli lättare att planera start av ett projekt. Idag finns det ett fält för Test date, ett 
för Delivery date.  

• Att det finns möjlighet att automatiskt skapa ärenden via mail samt möjlighet att 
lägga in automatiska varningar när ärenden ligger inaktiva i CIS under en längre tid. 
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6. Förslaget 

Mina rekommendationer som baseras på analysen av de insamlade data presenteras här 
som förslag till förändringsarbetet som Posten Scanning vill göra med 
kundärendehanteringssystemet.  

En första prioritering av kundens kravlista gjordes baserad på vad kunden använde CIS mest 
till, och analysen visade att det fanns ett par önskemål gällande felrapport, leverans, 
beställningar och omskanningar. Antalet förändringskrav var fem förändringsförslag gällande 
felrapport och fyra försändringskrav rörande leverans, beställningar och omskanningar. 

Nästa prioritering av kundernas förändringsönskemål utgick från enkätsvaren från externa 
kunder samt intervjuundersökningen med interna gruppchefer. Prioritering av dessa krav 
baserades på hierarki av primära, sekundära och tertiära behov dvs. på hur ofta en 
förändring upprepades av olika grupper enligt [7]. 

När Posten Scanning ska uppdatera CIS till nästa version bör förändringsprojektet delas in i 
två grupper för att snabbare kunna åtgärda svårigheter i systemet och höja kundnöjdheten. 
Dessa grupper kallar jag för ”Små Förändringar” och ”Stora Förändringar” där den första 
gruppen innehåller förändringsförslag på de små problem som har uppmärksammats och 
den andra gruppen innehåller förändringsförslag på större problem från systemanvändarna. 

Ur kravlistan från de insamlade data från alla interna och externa användaren resonerade jag 
att förändringar på små problem kan åtgärdas med några små förändringar i systemets 
funktionalitet.  

Här presenteras ett exempel på en rekommendation i den första gruppen, ”Små 
Förändringar”: 

Utifrån analysen såg man att många grupper hade klagomål gällande onödiga utskick av mail 
till externa kunder på grund av en ruta som alltid skulle kryssas manuellt och detta oftast 
glöms bort och skapar irritation hos kunderna. 

Jag rekommenderar att rutan för utskick av intern e-post ska alltid vara automatiskt ikryssad 
så att kunden som skickade mail inte behöver läsa alla kommentarer som ärendemottagaren 
gör på ärendet förrän det är dags att ta emot svar från CIS. 

Här presenteras två exempel på rekommendationer i den andra gruppen, ”Stora 
Förändringar”: 

Jag rekommenderar att systemet skapar möjlighet för de interna grupperna att kunna 
registrera den nedlagda tiden per projekt i CIS så att det automatiskt går att skapa ett 
fakturaunderlag till kunden. 
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Utifrån analysen såg man att många grupper hade klagomål gällande systemspråket som är 
på engelska.  

Jag rekommenderar att kundärendehanteringssystemet översätts till svenska så att det finns 
möjlighet att välja vilket språk kunden vill jobba med i systemet. 

När detta skrevs var slutrapporten till Posten Scanning ännu ej klar. Arbetet med att gå från 
behovsanalyens tre kategorier till förändringsförslagens två, hade påbörjats men inte 
slutförts. Detta var dock inte på något sätt kritiskt för arbetets slutförande eftersom det 
handlade om att organisera förändringsförslagen. 
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7. Slutsatser och framtida arbete 

Den relativa betydelsen av behoven avgjordes med hjälp av metoden om översättning av 
kundernas behov till verkställande kravspecifikationer som grundade specifikationen för 
förändringsarbetet. 

Resultatet av arbetet visade att kundärendehanteringssystemets kravlistor kunde prioriteras 
baserad på vad CIS användes mest till och samt efter hur ofta förändringsbehov upprepades 
av olika användargrupper.  

7.1 Framtida arbete  

Det verkar som om småförändringar kan höja kundupplevelsen och på så sätt effektivisera 
flödet i arbetet. Det ter sig också som att med stora förändringar kan funktionaliteter som 
idag saknas i CIS implementeras och förenkla arbetsprocessen. Dessa två aspekter förtjänar 
att undersökas ytterligare. 

Ett framtidsprojekt kan fördjupa sig på kostnader som kan sparas genom små och stora 
förändringar.  I detta projekt gjordes inga uppföljningar om hur vida systemuppdateringen 
från CIS 1.0 till CIS 2.0 görs i framtiden. 
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1.  Inloggning 
 

CIS kan nås på två sätt: 
Via länk från Posten Scannings hemsida:  http://postenscanning.se/kundservice/kundinloggning.aspx 
tryck på den blåa texten i mitten av sidan ”Våra Kundsidor” så kommer ni till inloggingsidan 

 

 
• Direktlänk:  http://195.67.6.103/CIS/   fungerar bara till årskiftet 

 
 
 

1.1 Användarnamn och lösenord 
 
 

Förstasidan innehåller en inloggningsruta med användarnamn och lösenord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ditt användarnamn är 5+3 (exempelvis ”spiikann”) 
Ditt lösenord är samma som användarnamnet (exempelvis ”spiikann”) 
Via länken ”forgot your username or password” kan du alltid beställa ett nytt lösenord. 

 
 
 

1.2 Byta lösenord 
 
 

När du har loggat in till förstasidan finns längst upp i högra hörnet länken ”settings”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via denna länk finns ett formulär där du bl.a. kan byta lösenord via fälten password samt confirm password. 
Uppdatera dina ändringar via knappen ”update” längst ned på sidan. 

http://postenscanning.se/kundservice/kundinloggning.aspx
http://195.67.6.103/CIS/
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2.  Registrera ärenden 
 

 
På förstasidan finns längst upp till vänster länken ”add new order” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nedanför följer en beskrivning av de fält som finns att tillgå vid registrering av nytt ärende. Notera dock 
att samtliga fält inte behöver fyllas i. 

 

 
2.1. Subject (Rubrik) 

Fyll i ärendets rubrik. 
 
 
2.2 Document area 

Detta fält är inte obligatoriskt. Skriv in eventuell Share-katalog för kunden ifall det finns avtal, 
funktionsspecifikationer eller annan dokumentation som är av intresse vid ärendet. Share- 
katalogerna finns via sökväg ”Share Home  Workspaces  Document Automation Sweden 
Kundprojekt” eller via länken 
http://share/SiteDirectory/documentautomationsweden/Kundprojekt/Forms/AllItems.aspx?View=% 
7b4B397A0B%2dA446%2d4FB0%2dAA4D%2d067C6C80FB33%7d 

 
 
2.3 Product 

Välj ”Internal” om ni lägger en beställning som inte kunden skall se. 
 
 
2.4 Customer 

Ifall ärendet är kundspecifikt, välj rätt kund i rullmenyn.  (viktigt att ”internal” är valt ifall kunden inte 
skall se ärendet) 

 
 
2.5 Category 

Välj ifall ärendet är en beställning (order) eller övrigt (incident). Övrigt i detta fall innebär exempelvis 
felanmälan eller frågor. 

 

 
2.6 Priority 

Detta fält skall ej fyllas i. Prioritet sätts av service desk. Det är dock viktigt att varje team noterar 
prioritet på de ärenden som har lagts i deras pool med hänsyn till SLA och OLA. 

 

 
2.7 Assigned to 

Detta fält skall ej fyllas i vid skapande av ärende. 

http://share/SiteDirectory/documentautomationsweden/Kundprojekt/Forms/AllItems.aspx?View=%7b4B397A0B%2dA446%2d4FB0%2dAA4D%2d067C6C80FB33%7d
http://share/SiteDirectory/documentautomationsweden/Kundprojekt/Forms/AllItems.aspx?View=%7b4B397A0B%2dA446%2d4FB0%2dAA4D%2d067C6C80FB33%7d
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2.8 Status 
Status skall alltid sättas till ”Reported” när ett nytt ärende skapas. 

 
 
2.9 Team 

Skall alltid sättas till ”PSS” (Posten Skanning Support) när ett nytt ärende skapas. 
 
 
2.10 Project Manager 

Skall enbart fyllas i för beställningar. Sätt dig själv som Project Manager. Exempelvis IT (eller 
annat team som utför beställningen) använder denna ruta för att se vem de kan ha som 
kontaktperson vid frågor eller synpunkter. 

 
2.11 Estimated Time 

Detta fält skall ej fyllas i. ”Estimated time” sätts av exempelvis IT eller projektledare när de 
estimerar en beställning. 

 
 
2.12 Test date 

Skall enbart fyllas i för beställningar där test är inplanerade innan produktionssättning 
 
 
2.13 Delivery date 

Skall enbart fyllas i för beställningar. Skriv in önskat leveransdatum. 
 
 
2.14 Delivery Description 

Skriv in ditt ärende så utförligt som möjligt. Bifoga gärna eventuella felmeddelanden. 
 
 
2.15 Invoicing 

Detta fält skall ej fyllas i. Sätts av IT/projektledare/CDM för att markera hur kunden ska 
faktureras. 

 

 
2.16 Comment 

Här kan du fortsätta att kommentera i ärendet genom att exempelvis lägga till ny information 
eller svara på frågor från exempelvis IT eller service desk. 

 

 
Tryck på ”Create” för att registrera ärendet. 
När ärendet registreras skapas en vänstermeny med ytterligare funktioner. 

 
 
2.17 Create a copy 

Skapa en kopia på befintligt ärende, exempelvis för ett kostnadsförslag som ska gå över till 
beställning där informationen bör finnas kvar. 

 

 
2.18 Print 

Skriv ut ärendet. 
 
 
2.19 Merge 

Slå ihop två ärenden till ett. 
 
 
2.20 Delete 

Ta bort ärendet. 
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2.21 Subscribers 
Lägg till epostadresser till de personer som bör få meddelanden när ärendet uppdateras. 

 
 

2.22 Stop notifications 
Stoppa utskick av meddelande när ärendet uppdateras. 

 
 

2.23 Relationships 
Lägg till andra ärenden som är relaterade till detta ärende. 

 
 

2.24 Task/Time 
Här anges den slutgiltiga faktureringstiden för ett uppdrag 

 
Använd task time: 
Tryck på länken “Task/time” och välj antingen att påbörja en ny tidrapportering genom att 
trycka på “add new task” eller att fortsätta/redigera en befintlig tidrapportering genom att 
trycka på ”edit” för aktuellt uppdrag. 
Det är enbart två av funktionerna som behöver användas: 

1.   Description: 
Beskriv vilken typ av tjänst som ska faktureras, exempelvis ”manuell tid” eller 
”projektledning”. 

2.   Actual duration 
Fyll i den slutgiltiga tiden som ska faktureras 

 
 
 

2.25 Send email 
Skicka ett epostmeddelande. 

 
2.26 Add attachment 

Bifoga en fil. 
 
 
 
 

3.  Hantera ett ärende 
 

När ett ärende har skapats och lagts i er pool öppnas det genom att klicka på subject-raden. I detta steg finns 
ett par funktioner som kan vara användbara. 

 
 
 

3.2 Assigned to 
Inom ett team kan ibland någon ansvarig behöva utses för att lösa ärendet, och i detta fall används 
funktionen ”assigned to”. Exempelvis DM eller annan ansvarig kan då via rullmenyn välja en person 
som har hand om ärendet, och den personen får då ett mejl med information om ärendenummer. 
Denna funktion visar även andra vilken person som jobbar med ett ärende. 

 
3.3 Status 

Om du själv har registrerat ett ärende som har hanterats av något annat team, kan du via status välja 
ifall du anser dig nöjd med hanteringen eller ej. Genom att sätta status till ”finished” godkänner du 
beställningen. 

 
3.4 Priority 

Se kommentar under status: 
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Om du själv har lagt ett ärende som har hanterats av något annat team, och har godkänt 
beställningen genom att ändra status till ”finished”, ska du ändra ”priority” till ”finished”. 

 
3.5 Team 

När ett ärende är färdighanterat inom teamet läggs det tillbaka till service desk. Detta sker genom att 
välja ”PSS” i rullmenyn under rubriken ”team”. 

 
3.6 Delivery date 

Denna funktion kan vara bra att fylla i för att ha kontroll över SLA och OLA. 
 

3.7 Task/Time 
Om ni inom teamet hanterar ett ärende som är debiterbart för kunden ska ni här fylla i den tid som 
har lagts ned. 

 
3.8 Comment 

Ifall ni vill kommentera i ett ärende används denna ruta. 
 

OBS! Notera att under rutan finns en box med rubriken ”Comment visible to internal users only”. 
Kryssa i denna box när kommentaren enbart ska synas internt. Lämna rutan tom ifall kommentaren 
även ska synas externt. 

 

 
 

4.  Filtrering/pooler 
 

 
4.2 Filtrering 

Vid förstasidan (alternativt klicka på ”orders” på menyraden uppe i vänstra hörnet) visas flera 
filtreringsmöjligheter (såsom ”project”, ”organization”, ”category” etc. ) 
För att se de ärenden som ligger inom respektive team (motsvarighet till ”pooler” i onyx) kan 
filtrering ske via alternativet ”team”. 

 

 
4.3 Ha vald filtrering som förstasida 

Via menyn ”Settings” (se punkt 1.2) kan du även välja vilket filter som ska finnas på startsidan. Utan 
denna inställning visas alla öppna order på startsidan när du har loggat in. 

 
När du har klickat på ”Settings” finns alternativet ”Default Query” 
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Via rullmenyn kan du välja ditt team. 
Tryck sedan på ”update” 

 
 
 
 

5.  Exempel på övriga funktioner 
 

5.2 Söka efter en order/incident 
I mitten av sidan högst upp finns alternativ för snabbsökning. Du kan antingen söka via 
order-ID (fyll i ditt ID i rutan till höger om ledtexten) eller via search text (skriv in 
exempelvis ord i rubriken i rutan till höger om ledtexten). 

 
Via menyraden längst upp till vänster finns också en utökad sök-funktion under rubriken 
”search”. 

 
 

5.3Font-alternativ 
Det finns möjlighet att få rättigheter till utökade möjligheter att använda olika font-
alternativ (såsom exempelvis färgmarkeringar, olika storlekar på texten, olika teckensnitt 
etc.) vid registrering av ärende. 
Gå in på ”settings” och kryssa sedan i rutan vid ”edit text using colors and fonts”. 

 
 

5.4Email-alternativ 
Ett meddelande skickas ut varje gång som ett ärende uppdateras. Detta meddelande går 
till den som har registrerat ärendet, den som har fått ärendet tilldelat sig (via funktionen 
”assigned to”), och eventuella andra personer som har blivit tillagda via funktionen 
”subscriber”. 

 
Dessa inställningar kan ändras under ”settings”. 
Välj den högra fliken med texten ”email notification settings” 

 
 

Under denna flik finns flera olika alternativ kring mejlutskick, där ni kan bestämma 
under vilka förutsättningar som ni önskar ta emot meddelanden. 

 
 
 
 
 

6.  Att tänka på vid felrapportering eller beställning 
 

Under denna rubrik kommer vi framöver att lägga in en SOP som beskriver vilken information som 
behövs vid beställningar eller när ni rapporterar problem. 
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