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Sammanfattning
Syftet med följande projekt är att undersöka och analysera hur behovet av ett 
supportverktyg hos den digitala byrån Etendo ser ut. Utifrån analysen ska sup-
portverktyget implementeras. Målet med undersökningen har varit att ta reda på
vad ett supportverktyg bör innehålla och hur det kan byggas, hur det kan uppnå 
en hög användbarhet samt hur man kan samla alla inkomna supportärenden på 
ett och samma ställe. Genom datainsamlingar i form av intervjuer med två av 
Etendos projektledare och en webbaserad enkät som skickats ut till tre av Eten-
dos större kunder, har en kravspecifikation skapats som senare utvecklats till 
flödesscheman och webbskisser. Skisserna har därefter lett till implementering-
en av ett användbart supportverktyg som integrerats med ärendehanteringssys-
temet Zendesk. Rapporten tar upp den arbetsprocess som ligger till grund för 
projektet och beskriver projektets alla delar, från teori och metod till resultat 
och analys. 

Nyckelord: Supportverktyg, Ärendehanteringssystem, Användbarhet.
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Abstract
The purpose with this project is to investigate and analyze the need for a sup-
port tool at the digital agancy Etendo. The goal has been to find out what a sup-
port tool should contain, how it can be built, how it can achieve a high level of 
usability and how to collect all of the received support cases in the same place. 
A requirement specification was created through interviews with two of Eten-
do’s project leaders and a webb quote has been made with three of Etendo’s ma-
jor customers. Flowcharts and sketches have been created, based on the require-
ment specification. The sketches have led to the implementation of a useful sup-
port tool that has integrated with the case management system Zendesk. This re-
port summerizes the work process and describes the project’s all parts, inclu-
ding thesis, method, result and analysis . 

Keywords: Support tool, Case Management System, Usability
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Terminologi

Akronymer/Förkortningar

ÄHS Ärendehanteringssystem

REST Representational State Transfer 

API Application Programming Interface

FAQ Frequently Asked Questions 

CMS Content Management System  
Innehållshanteringssystem

GDPR The General Data Protection Regulation 
Dataskyddsförordningen 
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1 Introduktion 
1.1 Bakgrund och problemmotivering

Företaget Etendo är en digital byrå som ligger beläget i Norrköping. Företaget
har också kontor i Stockholm och Kharkiv, Ukraina. Etendo levererar tjänster
inom teknisk utveckling, grafisk design, digital marknadsföring, mobil handel,
internationell handel, kampanjer i sociala medier, konverteringsrådgivning samt
drift, support och förvaltning. 

Företaget tror på ett långsiktigt samarbete med sina kunder och har därför en tät
kundkontakt. I dagsläget lägger Etendos projektledare mellan tre och fyra tim-
mar om dagen på kundsupport. Supportärendena kommer in via flera olika ka-
naler såsom mejl, telefon, sms eller Skype. Målet för Etendo är att hjälpa sina
kunder att skapa en lönsam e-handel.  

1.2 Övergripande syfte

Syftet med projektet är att undersöka och analysera hur ett supportverktyg hos 
Etendos personal och befintliga kunder bör utformas och hur behovet av ett 
supportverktyg ser ut. Undersökningen ska ge svar på hur supportverktyget ska 
byggas och vad det bör innehålla för att vara en tillgång för Etendo. Resultatet 
av undersökningen ska leda till utvecklingen av det nya verktyget som ska vara 
utformat med en användarfokuserad design. 

1.3 Avgränsningar

Eftersom projektet sker under en begränsad tid kommer supportverktyget ut-
vecklas i en första fas. Supportverktygets grundläggande funktionalitet kommer
att färdigställas medan utveckling av webbskissernas samtliga funktioner kom-
mer att ske i fas två. 

1.4 Detaljerad problemformulering

Etendo har idag inget färdigt system för sin support. Supportärenden kommer in
via flera olika kanaler som exempelvis e-post, telefon, Skype och sms. De in-
komna supportärendena saknar ofta den information som behövs för att lösa det
specifika problemet vilket kan leda till flera följdfrågor på de inkomna support-
ärendena. Ett supportärende kan därför ta längre tid att lösa än om informatio-
nen fanns med från start. 
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1.4.1 Frågeställningar

• Hur ser behovet  av ett  supportverktyg ut,  utifrån kunden och utifrån
Etendos perspektiv?

• Hur kan supportverktyget byggas för att verktyget ska bli den främsta
vägen att anmäla supportärenden?

• Vad bör supportverktyget innehålla?

• I vilken plattform ska supportverktyget byggas?

• Hur kan användbarheten bli så hög som möjligt hos supportverktyget? 

• Hur kan supportverktyget byggas och användas för att minska den sam-
manlagda supporttiden för varje enskilt ärende? 

• Hur ska arbetsflödet i verktyget se ut?

• Hur kan supportärenden som kommer in från olika kanaler samlas på 
samma plattform?

1.4.2 Etiska aspekter 

Etiska aspekter ska tas i beaktande när supportverktyget utformas och imple-
menteras. Kundinformationen kan vara känslig och ska därför alltid behandlas 
med kundens godkännande. 

1.5 Författarens bidrag

Jag kommer att ha en ledande roll i projektet och i uppdraget ingår att samla in 
data, analysera behovet samt ansvara för hela processen av supportverktygets 
utformning. Mitt uppdrag är också att hitta lösningar som leder till att support-
verktyget uppnår en hög användbarhet. Jag kommer ha stöd och hjälp av hand-
ledare, utvecklare och designers under hela förloppet. 

Skisser av supportverktyget kommer att göras av en av Etendos designers till-
sammans med mig. Jag kommer (eventuellt ihop med en av Etendos utveckla-
re), att implementera supportverktyget i en första fas.

2
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2 Teori
Följande kapitel tar upp den teori som ligger till grund för projektet. Teoridelen
ger en bild av de system och metoder som använts under hela arbetsprocessen. 

2.1 Ärendehanteringssystem 

För att hantera supportärenden kan ett så kallat ärendehanteringssystem använ-
das. Ärendehanteringssystem förkortas ÄHS [1] och är ett system som hanterar
administration av ärenden. Med ett ärendehanteringssystem kan man effektivi-
sera och samordna produktionsflöden,  samarbetsprocesser  och administrativa
flöden. Genom att använda ett ärendehanteringssystem kan produktiviteten i fö-
retaget öka, det kan ge en bättre kundservice och skapa kortare väntetider eller
förseningar av olika ärenden. Ett ärendehanteringssystem kan användas för sup-
port och service, inköp, rekrytering, förbättringsarbete, incidenthantering m.fl.
[2] 

Det finns idag flera olika ärendehanteringssystem på marknaden, exempel på
ÄHS är Desk.com [3], Zendesk [4], Freshdesk [5] m.fl. 

2.1.1 Ärendehanteringssystemet Zendesk

Zendesk är ett internetbaserat ärendehanteringssystem i form av en molntjänst.
Med hjälp av Zendesk kan företag samla sina supportärenden på ett och samma
ställe, oavsett om supportärendena kommer in via e-post, telefon, webbformu-
lär,  chatt  eller  sociala  medier.  Zendesk är  plattformsoberoende och fungerar
ihop med andra molntjänster [6]. 

Idag använder över 80 000 företag med över 300 miljoner kunder i 150 olika
länder Zendesk [7]. Exempelvis använder företag som IKEA och SAS Zendesk
för sin kundsupport [6]. 

De supportärenden som kommer in i Zendesk får en ticket. Detta ticket-system
innebär att när ett ärende kommer in, oavsett ursprunglig källa, samlas det i
Zendesks inbox och får ett eget ticket-nummer. Detta förenklar hanteringen av
ärenden eftersom specifik information, som exempelvis: status, prioritet eller
ansvarig handläggare, går att tilldela varje ticket samt att det går att spåra alla
tickets [8]. 

Zendesk erbjuder över hundra olika JSON-baserade REST API:er som kan an-
vändas för att integrera Zendesk med andra plattformar. Det kan köras på olika
servrar och det går att anpassa Zendesk utifrån vilka behov man har [9].  Exem-
pelvis kan Zendesk integreras med en WordPress-webbplats genom olika plu-
gin. Zendesk Request Form är ett plugin bestående av ett kontaktformulär. Ge-
nom att generera en API-nyckel från Zendesk och lägga till denna API i inställ-
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ningarna för pluginet kan formulärets data skickas till  direkt till den Zendesk
man använder [10]. 

2.2 WordPress

WordPress är ett CMS-system med öppen källkod. 30% av dagens webbplatser
är byggda med WordPress. Det går att anpassa WordPress med olika teman och
plugin. Genom att använda olika plugin kan man skapa e-handelslösningar, fo-
rum, bildgallerier och mycket annat [13]. 

2.2.1 Avada

Avada är ett WordPress-tema som är mycket populärt hos användarna. Under
fem års tid har Avada varit det bäst säljande WordPress-temat, över 400 000
kunder använder Avada [14].

Avada finns i  en standard och en mer avancerad version.  Standardversionen
kostar 60 dollar att ladda ner och använda [14].  

Med Avada har man möjlighet att anpassa designen på sidan utan att behöva
skriva någon egen kod. Det går att anpassa och ändra webbplatsens utseende på
flera olika sätt. Exempelvis finns inställningar för hur meny, header, footer, si-
debars och innehållet på sidan ska presenteras. Färg och typografi går också att
anpassa. Det finns också möjlighet att anpassa utseendet genom att kombinera
Avada med egen skriven kod.  Temat är  responsivt  och anpassar  sig  till  alla
skärmstorlekar [14]. 

2.3 Interaktionsdesign och användbarhet

Att en produkt är användbar innebär att den är lätt att lära sig, effektiva och ro-
liga att använda. Interaktionsdesign handlar om hur man kan utforma använ-
darupplevelser. Användarupplevelsen är en central del av interaktionsdesignen.
En produkt ska ge användaren en positiv upplevelse [16]. 

För att öka användbarheten hos en produkt är det därför viktigt att ta hänsyn till
användarna. När en produkts eller ett systems gränssnitt utformas kan man stäl-
la sig frågor som exempelvis vilken målgruppen är som ska använda produkten
samt hur och när produkten ska användas [16]. 

2.3.1 Användbarhetsmål

En användbar produkt eller tjänst ska uppnå följande mål [16]:

• Verkningsfull användning – hur bra är produkten på det som den förvän-
tas göra? 

• Effektiv användning – hur stödjer produkten användarna i det som ska
göras?
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• Säker användning – hur förhindrar produkten användaren från att begå
allvarliga fel?

• Praktisk nytta – har produkten rätt funktionalitet så användaren uppnår
det som önskas?

• Lätt att lära sig – hur lätt är systemet/produkten att lära sig?

• Lätt att komma ihåg hur man använder produkten – hur lätt kommer
man ihåg produktens funktioner när man använt den en gång?

2.3.2 Designprinciper

Interaktionsdesign: design av interaktiva produkter för att hjälpa människor att
kommunicera och integrera i sin vardag och i sitt yrkesliv [16].

För att skapa en bra användarupplevelse finns det olika designprinciper att för-
hålla sig till. Syftet med designprinciperna är att försäkra sig om att ett gräns-
snitt har utrustats med vissa egenskaper som ökar användbarheten i en produkt
eller  tjänst  och  som  användaren  möter  när  personen  integrerar  med
produkten/tjänsten [16]. 

De vanligaste designprinciperna är: 

• Synlighet: Synliggöra viktiga funktioner för att användaren ska veta vad
som ska göras. 

• Återkoppling: Feedback, skicka tillbaka information till användaren om
vad som genomförts. Exempelvis ett bekräftelsemejl på en beställning.  

• Begränsningar: Begränsa användarna från att begå misstag. 

• Konsekvens:  Gränssnittet följer vissa regler och mönster som används
konsekvent för att göra gränssnittet enkelt att lära sig. 

• Affordans: Att skapa ett gränssnitt som gör det uppenbart för människor
att veta vad som ska/vad som förväntas göras.  [16]

5
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2.4 Designprocessen

Illustration 1: Designprocessens livscykel [17]

Illustration 1 återspeglar designprocessen. Fyra aktiviteter är centrala under pro-
cessen: Fastställa krav, utforma alternativ, skapa prototyper och att utvärdera.
Dessa aktiviteter är återkommande under hela förloppet. Efter utvärdering be-
höver processen inte vara klar, de resultat som framkommit kan exempelvis be-
höva utvecklas med andra alternativ [17].

Att fastställa krav är ett måste för att senare kunna skapa prototyper och designa
en produkt. Kraven visar användarnas behov och vad de efterfrågar. Att utforma
alternativ innebär att en modell av produkten skapas utifrån de fastställda kra-
ven. Att skapa en prototyp innebär att man utvecklar en modell av idén som an-
vändaren kan integrera med. På det sättet får användaren en känsla för hur det
känns att använda produkten. Att utvärdera innebär att man tar reda på om den
tänkta designen eller produkten är användbar. Här mäts användbarheten och an-
vändarupplevelsen hos prototypen [17].

2.4.1 Datainsamling

En datainsamling gör man då man vill ta reda på vilka behov som finns hos an-
vändarna och ligger ofta till grund för att fastställa krav. Datainsamlingen leder
till att få fram information och uppnå ett utsatt mål [18].

Intervjuer är en metod som kan användas för att samla in data. Intervjuer är en
form av samtal med ett syfte. Det finns olika typer av intervjumetoder: struktu-
rerade  intervjuer,  ostrukturerade  intervjuer,  semistrukturerade  intervjuer  och
gruppintervjuer [18]. 
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Strukturerade intervjuer kan liknas vid frågor i en enkät med givna svarsalterna-
tiv medan ostrukturerade intervjuer är mer öppna. Ostrukturerade intervjuer kan
beskrivas som ett samtal med ett syfte. När ostrukturerade intervjuer genomförs
bör man alltid ha en plan och ett tydligt syfte för att hålla intervjun inom det
ämne som man vill ha svar på [18]. 

Enkäter är ett annat sätt att samla in data. En enkät kan skickas ut elektronisk
som en webbenkät eller i pappersform. Frågorna i en enkät bör vara tydligt for-
mulerade och specifika. Frågorna kan vara både öppna och slutna men enklast
är att ha slutna frågor där respondenten får ett antal svar inklusive ett alternativ
som ”annat” eller ”vet ej”. Enkäter kan användas som egen metod eller tillsam-
mans med andra metoder. Har intervjuer genomförts med ett fåtal personer kan
en enkät användas och skickas ut till en bredare grupp för att bekräfta det svar
som intervjuerna kommit fram till [18]. 

När en enkät utformas är det viktigt att tänka på ordningsföljden för frågorna,
att tydliga instruktioner ges, samt att enkäten inte blir för lång [18].

2.5 Tillgänglighet

När ett formulär, där användare ska mata in information, används på en webb-
plats finns olika riktlinjer att ta hänsyn till för att öka formulärets tillgänglighet
[19]. I följande kapitel beskrivs riktlinjer som anses vara relevanta för projektet.

Riktlinje 3.3 [20] ger förslag på hur inmatningsstöd skapas för att hjälpa använ-
daren från att begå misstag. Ett exempel är att det ska finnas ledtexter och in-
struktioner  som hjälper  användaren  med vilken  typ  av information  som ska
skrivas in. Att uppmärksamma användaren om något blivit fel vid inmatningen
av data är också viktigt. Användaren ska få kännedom om vart felet uppstått till-
sammans med ett specifikt felmeddelande som är enkelt beskrivet. För att upp-
märksamma användaren på att något blivit fel kan inmatningsfältet exempelvis
markeras med röd färg tillsammans med ett felmeddelande [20]. 

För att öka tillgängligheten och användbarheten hos en webbplats ska webbplat-
sen fungera på alla skärmstorlekar, både innehålls- och funktionsmässigt  [21].
Webbplatsen bör vara responsiv och ska testas att den fungerar på alla typer av
enheter och i olika typer av webbläsare [22]. 

2.6 GDPR

GDPR står för The General Data Protection Regulation eller dataskyddsförord-
ningen. Dataskyddsförordningen gäller i EU och alla EU-länder följer samma
riktlinjer för hur personuppgifter får hanteras. För företag innebär de att de mås-
te ha ordning på alla insamlade personuppgifter, som exempelvis kundinforma-
tion. När ett företag samlar in personuppgifter från en kund är det viktigt att
kunden aktivt har godkänt detta. En förkryssad ruta i ett formulär gäller inte
utan kunden ska göra en aktiv handling för att samtycket ska gälla [23]. 
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3 Metod
Detta kapitlet beskriver de metoder som använts för att fastställa kraven, de me-
toder som använts för att skapa ett användbart supportverktyg samt de metoder
som tillämpats för att designa och utveckla supportverktyget. 

3.1 Fastställa krav

För att analysera behovet och fastställa kraven kommer intervjuer att göras med
Etendos två projektledare. Intervjuerna kommer att ske löpande under projek-
tets gång och ett agilt arbetssätt tillämpas därmed. Intervjuerna kan beskrivas 
som samtal med ett syfte med flera öppna frågor. Intervjuerna kommer att pla-
neras i förväg och ha en övergripande plan med punkter som ska diskuteras. 
Projektledarna kommer vara mycket delaktiga i supportverktygets utformning 
och genom att använda metoden ostrukturerade intervjuer [18] kan deras tankar
och idéer fångas upp. 

Eftersom Etendos kunder också är de som kommer att använda supportverkty-
get ska en enkätundersökning med tre av Etendos större kunder göras. Enkäten 
kommer vara en webbaserad enkät av typen Google Forms [24]. Utifrån de svar
som enkäten resulterar i ska en analys göras av hur kunderna uppfattar Etendos 
kundsupport idag. Enkäten ska också undersöka vad kunderna tycker om ett 
framtida supportverktyg och fastställa kundernas övergripande behov. Kunder-
nas företagsnamn eller andra kunduppgifter kommer inte att delges i rapporten 
av etiska skäl.  

Analyser av ovanstående intervjuer och enkätundersökning ska göras och resul-
tera i en kravspecifikation. Kravspecifikationen kommer att ligga till grund för 
den fortsatta utformningen av supportverktyget. 

Analyser av vilka system och plattformar som kan vara bäst lämpade för sup-
portverktyget måste också göras. Exempelvis ska en analys av hanteringssyste-
men Desk.com [3] och Zendesk [4] utföras. 

3.2 Användbarhet 

Supportverktyget ska ha fokus på användbarhet. För att uppnå hög användbar-
het kommer användarna av supportverktyget att vara delaktiga i designproces-
sen. Det är användarnas behov som ska ligga till grund när supportverktyget ut-
formas. Teori inom ämnet samt tillgänglighetsriktlinjer kommer också att an-
vändas för att uppnå en hög användbarhet. Exempelvis ska användbarhetsmål 
och designprinciperna som beskrivs i kapitel 2.2.1 och 2.2.2 tillsammans med 
kravspecifikationen ligga till grund när supportverktygets designas.  
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Utvärdering av supportverktyget i form av designtester och funktionalitetstester
kommer att genomföras för att kontrollera att supportverktyget uppnår en an-
vändbar design i olika enheter, och att de olika funktionerna fungerar på ett till-
fredsställande sätt. 

3.3 Designa arbetsflöde och innehåll

En sitemap över supportverktygets sidor ska framställas och ett flödesschema 
ska skapas för att få en bild av supportverktygets flöde utifrån kravspecifikatio-
nen samt användbarhetsaspekter. 

När sitemap och flödesschema godkänts av Etendos projektledare ska webb-
skisser över supportverktygets tänkta utseende skapas för att ge supportverkty-
get en bestämd design. Skisserna ska godkännas av Etendos projektledare innan
programmeringen av supportverktyget påbörjas.   

3.4 Implementering 

När analyser, kravspecifikation och skisser är färdigställda kommer support-
verktyget att utvecklas.

Supportverktyget ska byggas i WordPress och integreras med ärendehanterings-
systemet Zendesk. 

I WordPress kommer ett plugin att installeras för att skapa en integration mellan
WordPress och Zendesk samt ett plugin för att skapa inloggningsmöjligheter för
kunderna. Det plugin som kommer att användas för integration är Zendesk re-
quest form [10] och Theme My Login [11] kommer användas för inloggning. 
Toolset Types [12] är ett annat plugin som ska installeras för att möjliggöra för 
varje användare att se kundspecifik information. WordPress temat Avada [14] 
ska användas. 

För att skapa ett supportverktyg som motsvarar kravspecifikationen och an-
vändbarhetsmålen kommer egen CSS-kod att användas tillsammans med Ava-
das egen funktionalitet. 

Vid utvärdering och tester av verktyget kommer Browserstacks [15] simulatorer
av olika enheter att användas tillsammans med verkliga enheter.  
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4 Konstruktion 
I följande kapitel redogörs konstruktionsarbetet.  Kapitlet beskriver hur meto-
derna tillämpats. Resultatet av konstruktionsarbetet redogörs i kapitel 5. 

4.1 Datainsamling

För att ta reda på hur behovet av ett supportverktyg ser ut samt hur det bör byg-
gas och vad supportverktyget ska innehålla görs en datainsamling. Datainsam-
lingen sker genom intervjuer med två av Etendos projektledare och en webben-
kät som riktar sig till tre av Etendos större kunder. 

4.1.1 Intervjuer med Etendo

Kontinuerliga, ostrukturerade gruppintervjuer genomförs med två av Etendos
projektledare. Respondenterna är de som tar emot de flesta av supportärendena.
Supportverktygets  utformning  växer  fram under  diskussionerna.  Avstämning
om supportverktyget sker dagligen och längre möten eller intervjuer planeras in
en gång i veckan. Olika exempel tas fram och ändras under intervjuernas gång.
Se bilaga A för de frågor som diskuteras under mötena.

Under det första mötet diskuteras hur supporten ser ut idag. De frågor som tas
upp är hur supportärenden kommer in, hur mycket tid intervjupersonerna lägger
på support och hur de ser på införandet av ett supportverktyg. 

Vid fortsatta möten diskuteras vad supportverktyget ska innehålla och hur det
ska byggas. Behovet av en FAQ-sida diskuteras samt hur supportverktyget kan
byggas för att kunden ska välja supportverktyget istället för att ringa eller mej-
la. 

Under intervjuerna tas olika förslag fram, en idé är att koppla ihop supportverk-
tyget med företagets projektverktyg. En annan idé är att använda ett ärendehan-
teringssystem. Flödesscheman tas fram, ändras och diskuteras under intervjuer-
na. 

4.1.2 Enkät till kunder 

Etendos personal tar beslut om vilka kunder som ska delta i en webbaserad en-
kät. Enkäten skickas ut till tre av Etendos större kunder. 

Enkäten skapas i ett Google formulär [24]. I enkäten får kunderna svara på frå-
gor om hur de upplever Etendos support idag, vad som kan förbättras, hur ofta 
de kontaktar Etendo för support, hur lång tid som är rimligt att vänta på svar. 
Om de anser att ett supportverktyg skulle behövas samt hur detta verktyg kan 
utformas har också tagits upp i enkäten. Bilaga B visar en länk till kundenkäten.

10



Ett användbart supportverktyg
– Från kravspecifikation till utveckling
Maria Skoog Andersson 2018-06-10

4.2 Analys av ärendehanteringssystem 

En fråga som bearbetats under mötena med respondenterna är hur inkomna sup-
portärenden ska hanteras samt hur alla inkomna supportmeddelanden kan sam-
las på samma ställe. Exempelvis har frågor om tickets för supportärenden dis-
kuterats. Vid ett möte fattas ett beslut om att supportverktyget ska kopplas till
ett ärendehanteringssystem.  

Etendo vill att en analys av ärendehanteringssystemen  Desk.com [3] och  Zen-
desk [4] ska genomföras för att besvara frågan om vilket av dessa system som
anses bäst lämpade för Etendos personal. En analys av systemens nackdelar och
fördelar utifrån Etendos behov görs. Prisuppgifter och allmän information om
systemen undersöks också. 

4.3 Skisser

En kravspecifikation skapas utifrån intervju och enkätundersökningar och där-
efter ett flödesschema samt en sitemap. Flödesschemat beskriver flödet i sup-
portverktyget och skapas utifrån kravspecifikationen, användbarhetsmålen och
designprinciperna som beskrivs i kapitel 2.3. Idéer för hur supportverktyget kan
bli enkelt och tydligt för kunden tas fram som första prototypförslag. Flödes-
schemat redigeras och ändras efter möten med projektledarna. Efter ett avslu-
tande möte där flödesschemat godkänns får en av Etendos webbdesigners i upp-
gift att skapa skisser utifrån flödesschemat och kravspecifikationen. 

När den första skissade prototypen av supportverktyget är färdigställd får Eten-
dos projektledare ta del av dessa. Projektledarna kommer med synpunkter på
skisserna.  Synpunkter om hur supportverktyget fungerar mobilt  framkommer
under mötet. För användbarheten och tillgängligheten är det viktigt att verkty-
get även fungerar optimalt på alla skärmstorlekar, vilket beskrivs i kapitel 2.5.
Efter mötet skickas skisserna tillbaka till webbdesignern för korrigering. Skisser
för hur supportverktyget ser ut på mindre enheter skapas. 

4.4 Implementering

En installation av WordPress genomförs och temat Avada [14] installeras. Ava-
da är det tema som Etendo använder för sin befintliga webbplats. 

4.4.1 Plugin

När installationen är klar installeras ett plugin, Zendesk Request Form [10] för
att skapa en integration mellan webbplatsens formulär och ärendehanteringssys-
temet Zendesk. 

I detta plugin skapas inställningar för formulärets innehåll. Utöver formulärets
standardinställningar där textfält för namn, e-post och meddelande finns, ska
kunden också  ha  möjlighet  att  ange  vilken  webbläsare  och enhet  problemet
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uppstått i samt vilken kategori problemet tillhör. Kunden ska också ha möjlighet
att sätta prioritet: hög eller mycket hög på sitt ärende. 

Inställningar för inmatningsfälten görs i WordPress. I Zendesk skapas så kallade
ticket-fält som samlar upp den information som kunden matar in i formuläret.
Varje ticketfält  får  ett  unikt  id  vilka anges  i  inställningarna för  formuläret  i
WordPress. Illustration 2 visar hur inställningen för textfältet Webbläsare i for-
muläret skapas. Under rubriken  Zendesk Ticket Field ID i WordPress pluginet
anges samma nummer som finns i Zendesks ticket-fält. 

För  att  formuläret  ska fungera och skicka formulärets  data  till  rätt  Zendesk
hämtas en API-nyckel och anges i inställningarna för Zendesk Request Form.
Se illustration 3 som visar inställningarna i WordPress. 

Ytterligare två plugin installeras, Theme my Login  [11] för att skapa inlogg-
ningsfunktionalitet till formuläret samt Toolset Types [12] för att möjliggöra för
varje kund att få fram specifik information, exempelvis profiluppgifter. 
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4.4.2 CSS

I  WordPress-temat  Avada  skapas  supportverktygets  utseende.  Webbskisserna
ska följas och för att få fram rätt mått på elementen mäts storleken på dessa i
pixlar. 

I Avada ändras en del av supportverktygets utseende genom att ställa in exem-
pelvis typografi, lägga till Etendos logotyp i headern, ändra på headerns och hu-
vudmenys utseende i Avadas temainställningar. Detta sker helt utan att använda
kod. 

Under rubriken Custom CSS i Avada kan egen kod skrivas. Här skapas kod för
att få till formuläret exakt så som skisserna visar. För att få fram id- och klass-
namn på element i koden används utvecklingsverktyget i webbläsaren.

Avadas funktion Fusion Builders skapar en responsiv sida och används för att
bestämma layouten och bredden för olika kolumner i supportverktyget.

I webbskissen finns en tipsruta som rekommenderar olika verktyg som kunden
kan använda för att skapa en bättre beskrivning av problemet. För att få tipsru-
tan att bli responsiv på ett optimalt sätt används media queries. 13 olika bryt-
punkter skapas för att få till responsivitet som fungerar i nästan alla skärmstor-
lekar. 

4.4.3 Zendesk 

Zendesks inställningar ändras och anpassas för att fungera ihop med formuläret.
Inkomna supportärenden ska vara enkla att överblicka. Vissa kolumnnamn tas
bort och andra läggs till i Zendesks inställningar. De egenskapade textfälten för
enhet, webbläsare och kategori läggs till som kolumnrubriker i tabellen där sup-
portärendena kan överblickas. Ticket-nummer, vilken projektledare som ansva-
rar för ärendet, när ärendet skickats och status för ärendet är andra kolumnrubri-
ker som läggs till i tabellen. 

För att ett inkommet supportärende ska skickas till rätt projektledare skapas en
dropdown-lista  i  supportverktygets  formulär  med namnen  på  projektledarna.
Dropdown-listan döljs med hjälp av CSS: display:none. Värdet, namnen på pro-
jektledaren läggs till beroende på vilken kund som loggar in. Detta sker utan att
kunden behöver göra något. Olika projektledare kopplas till olika kunder. I Zen-
desk skapas ett villkor som säger att om projektledaren är satt till ett visst namn
i dropdown-listan tilldelas den valda projektledaren ärendet. Illustration 4 visar
inställningen för detta i Zendesk.
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4.5 Design och funktionstester 

Supportverktyget testas i olika webbläsare, Google Chrome 66, Mozilla Fire-
Fox 59. Internet Explorer samt Safari 11 för att se att design och funktionalitet
fungerar optimalt. 

I en simulator [15] testas supportverktyget i olika mobila enheter samt surfplat-
tor.  Supportverktyget testas också i  riktiga enheter.  De enheter som support-
verktyget testats i är: Iphone5, Iphone6, Iphone8, Samsung Galaxy8, Ipad och
Samsung surfplatta. 

Testerna visar att logotypen försvinner i alla mindre enheter samt att tipsrutan
som ger förslag på verktyg att använda felpositioneras. På mobila enheter ham-
nar elementet för långt ner under textfältet för webbläsare. Detta korrigeras ge-
nom att ändra på margin i den egenskapade CSS:en. På alla surfplattor hamnar
tipsrutan under footern. Anledningen visar sig vara att Avada-temat sätter posi-
tionen relative på alla kolumner. Eftersom Avadas CSS har högre hierarki skrivs
den egenskapade CSS:en över.  Detta  illustreras i  illustration 5.  Klassnamnet
ändras  från  .tips_column  till  .fusion-layout-column.fusion-one-third.tips_co-
lumn vilket leder till att den egenskapade koden bibehålls. 

14

Illustration  4:  Villkor  för  vilken  projektledare
som får supportärendet 



Ett användbart supportverktyg
– Från kravspecifikation till utveckling
Maria Skoog Andersson 2018-06-10

För att logotypen ska visas läggs logotypen till under Avadas inställningar för
Mobile Logo. Illustration 6 visar detta.

Funktionella tester genomförs i alla enheter och webbläsare. Två nya användare
skapas,  testkund och  teskund2.  Testkunderna loggas in och får testa att skicka
supportärenden. Alla fält fylls i med text samt att en bild bifogas. Supportären-
dena testas att skickas. Tester där testkunderna glömmer att fylla i fält som är
obligatoriska genomförs också. En kontroll av att rätt testkunds ärende kopplas
ihop med rätt projektledare genomförs.  
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5 Resultat
I resultatkapitlet redogörs det resultat som framkommit utifrån projektets syfte
och frågeställningar. Kapitlet besvarar frågan hur behovet av ett supportverktyg
ser ut samt vilka krav som ställs på ett supportverktyg, dess innehåll, design och
arbetsflöde och beskriver sedan resultatet av det implementerade supportverkty-
get. Bilaga E visar en länk till en film som demonstrerar det utvecklade support-
verktyget i sin helhet. 

5.1 Behov och innehåll

För att fastställa krav på supportverktygets utformning och innehåll har datain-
samlingar i form av intervjuer och en webbaserad enkät genomförts. Genom att
analysera  den insamlade  informationen har  en  kravspecifikation  på  support-
verktygets innehåll skapats. 

5.1.1 Analys av intervjuer

Det som framkommit av intervjuerna är att Etendo vill ha ett supportverktyg
som hjälper dem att effektivisera kundsupporten. 

Supportverktyget ska vara enkelt att använda och resultera i att kunden väljer
supportverktyget framför att mejla eller ringa. Eftersom kunderna ofta glömmer
viktiga detaljer såsom i vilken enhet och webbläsare problemet uppstår i när de
gör ett supportärende, vill Etendo att supportverktyget gör det möjligt för kun-
den att svara på dessa frågor direkt när felrapporteringen sker. Supportverktyget
bör också innehålla funktionalitet för bilduppladdning så kunden har möjlighet
att  visa en skärmdump av problemet.  Kunderna ska genom supportverktyget
uppmärksammas på att ge en tydlig beskrivning av problemet. Förslag på olika
verktyg att använda för att precisera problematiken ytterligare är också något
som skulle kunna vara användbart enligt respondenterna.  

En FAQ-sida känns inte aktuellt för Etendo. Anledningen är att den support som
kommer in alltid är så kundspecifik att  det inte går att ge färdiga lösningar.
Etendo tror inte heller att deras kunder har tid eller lust att leta i en FAQ utan
vill få ett direkt och personligt svar. 

Annan viktig funktionalitet som supportverktyget bör ha är någon form av tick-
et-system. Det är en fördel om det går att sätta prioritet på ärendena samt kopp-
la ärenden till rätt projektledare. 

För att få tillgång till supportverktyget ska kunderna logga in via Etendos hem-
sida. Supportverktyget ska bestå av ett enkelt formulär som hjälper kunderna
med hur de beskriver sitt problem genom inmatningsfält som tydligt visar vil-
ken information som behöver anges. Det ska gå att skicka bilder och andra filer
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tillsammans med formulärmeddelandet.  Tillsammans med formuläret  bör det
också finnas förslag på verktyg att använda för att påminna kunden om att det
går att ge en mycket tydlig bild av felet som uppstått. Formuläret ska kopplas
till ett ärendehanteringssystem och all support som kommer in, oavsett om det
sker via formuläret, mejl eller liknande ska hamna i ärendehanteringssystemet. 

Feedback, enkelhet och tydligt beskrivande är nyckelorden för hur formuläret
bör utformas. Det ska också fungera optimalt i alla typer av enheter. 

5.1.2 Analys av kundenkät

Enligt svaren i enkäten upplever kunderna att Etendos support fungerar på ett
önskvärt sätt. Kunderna ger kundsupporten en fyra på en skala från ett till fem
där ett står för dålig support och fem står för bra. Kunderna upplever att de kon-
taktar Etendo mellan en och två gånger i månaden för support. Det vanligaste
sättet att kontakta Etendo för samtliga kunder är via e-post. På frågan Vad kan
förbättras med Etendos nuvarande support? svarar en av kunderna: ”Kanske
strukturen och överblicken kan förbättras vid många parallella projekt, blir lätt
rörigt”.  

På frågan om ett supportverktyg skulle underlätta supporten för kunderna svarar
samtliga kunder kanske. De anser däremot att de troligtvis inte skulle använda
en allmän FAQ-sida. Att låta supportverktyget ge tips på olika verktyg att an-
vända för att ge en bättre beskrivning av problemet skulle uppskattas av kunder-
na. På verktygs-frågan svarar hälften av kunderna svara kanske och hälften sva-
rar  Ja. Kunderna skulle också uppskatta möjligheten att visa skärmdumpar av
problemet. Hälften av kunderna ger förslaget en femma och hälften en trea. Att
få möjlighet att sätta prioritet på sitt eget ärende vill samtliga kunder. Alla kun-
der svarar ja på frågan om de vill få möjligheten att sätta prioritet på sitt eget
ärende. 

Den sista enkätfrågan ger kunderna möjlighet att svara på frågan om de tycker
att en chatt kopplad till supportverktyg vore en bra idé. På en skala från ett till
fem, där fem står för bra idé och ett står för dålig idé ger hälften en trea och
hälften en fyra. 

I enkäten ställs en öppen fråga där kunderna uppmanas att delges egna tankar på
vad supportverktyget kan innehålla. Citatet sammanfattar svaren.

- Vid chatt, möjlighet till skärmdelning för att kunna visa problemet.

- När man anmäler fel = krav på att ange webbläsare, version och device där man
hittat felet (för att undvika dessa som direkta följdfrågor).

- Koppling till ärendenummer i Jira (om sådant skapas upp)  
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5.1.3 Kravspecifikation

Utifrån genomförda möten och intervjuer med Etendos personal samt utifrån 
kundenkäten har följande krav konstaterats:

• Inloggningsmöjlighet från Etendos hemsida.

• Inkomna supportärenden från olika kanaler ska samlas på samma ställe.

• Ett administrationsgränssnitt i Zendesk.

• Ett kundgränssnitt.

• Möjlighet att sätta status på ärenden.

• Möjlighet att sätta prioritet på ärenden.

• Är projektledaren som är kopplad till en viss kund frånvarande, ska sup-
porten vidarebefordras till en annan projektledare.

• Varje ärende ska få ett ticket-nummer.

• Möjlighet att bifoga bilder/bilagor i ärendet.

• Spara avslutade ärenden.

• Kunden ska ges möjlighet att beskriva i vilken webbläsare, i vilken en-
het och vilken version av operativsystemet som problemet uppstår i. 

• I supportverktyget ska det framgå vad supportärendet kostar för kunden.

• Ge kunden tydlig information att om det är ett akut ärende – som att 
webbplatsen ligger nere, ring Etendo. 

• Supportverktyget ska ge information om hur fel ska rapporteras in.

• Beskriva för kunden hur flödet för supporten ser ut.

• Ge kunden förslag på verktyg att använda för att förenkla beskrivningen
av problemet. 

• Supportverktyget ska vara enkel för kunden att använda. 
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5.1.4 Analys av ärendehanteringssystem 

För att samla all inkommen support på samma ställe vill Etendo använda sig av 
ett ärendehanteringssystem. En analys av ärendehanteringssystemen Desk [3] 
och Zendesk [4] är klar och har presenterats för företaget. 

Resultatet av analysen har lett till att Zendesk är det ärendehanteringssystem 
som Etendo vill använda för sina supportärenden. 

Fördelarna med Zendesk är att det går att samla all inkommen support på sam-
ma ställe, oavsett om supporten kommer in via telefon, e-post, formulär, sociala
medier eller liknande. Zendesk har också ett färdigt ticket-system med en status
kopplad till sig. Det går också att sätta prioritet på alla tickets. Zendesk beskrivs
mer ingående i teorikapitel 2.1.1. Syftet är att använda Zendesks befintliga 
gränssnitt för Etendos projektledare och skapa ett eget gränssnitt som integreras
med Zendesk för kunderna. 

5.2 Arbetsflöde och design

Ett sitemap, se illustration 7, har skapats som visar vilka sidor som supportverk-
tygets kundgränssnitt bör ha. Flödesschemat, se bilaga C, beskriver flödet för
supportverktyget. Flödesschemat ger en bild av hur ett supportärende skapas i
kundgränssnittet  och hur det sedan skickas till  Etendos gränssnitt  i  Zendesk.
Det visar också hur de ärenden som blivit tickets ska sparas i kundgränssnittet.
Utöver supportärendets flöde visas också hur kunden efter inloggning, skickas
till supportformuläret. 
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Webbskisser har skapats för att ge en bild av hur supportverktyget ska se ut när
det är färdigutvecklat, se bilaga D. Eftersom Zendesk redan har ett administra-
tionsgränssnitt visar skisserna det gränssnitt som kunderna möter. 

Skisserna visar bland annat det formulär som kunderna ska använda för att göra
sina supportärenden. Formuläret innehåller textfält med tydligt beskrivande tex-
ter där kunderna kan ange vilken webbläsare och i vilken enhet problemet upp-
stått i. Det finns också en knapp, bifoga bild, vilket möjliggör för bilduppladd-
ning tillsammans med meddelandet. Skisserna följer samma färger och design
som Etendos befintliga webbplats har för att skapa konsekvens. Över formulä-
ret finns en stor orangefärgad ruta. Rutan innehåller information tillsammans
med ett telefonnummer som uppmanar kunden att ringa Etendo om ärendet är
väldigt akut, om exempelvis kundens webbplats ligger nere. 

5.3 Gränssnitt 

Supportverktyget består av två gränssnitt. Det ena gränssnittet är kundens vilket
har skapats i WordPress och integrerats med Zendesk. Det andra gränssnittet är
Etendos som består av ärendehanteringssystemet Zendesk. I Zendesk kan före-
taget samla den inkomna supporten och använda Zendesks olika funktioner för
att flagga ärenden som exempelvis öppnat, avvaktar och löst, få ett ticket-num-
mer för alla inkomna ärenden samt sätta prioritet på olika ärenden.

Etendos kunder kommer tilldelas inloggningsuppgifter till supportverktyget. De
loggar in via Etendos hemsida. För att möjliggöra inloggningen har ett plugin,
installerats. När en kund har loggat in möts kunden av ett formulär. För formu-
läret har ett annat plugin, Zendesk Request Form [10] installerats. Detta plugin
skapar en integration mellan Zendesk och formuläret genom att använda Zen-
desks API. 

I formuläret ska kunden fylla i vilken webbläsare problemet uppstår i samt i vil-
ken enhet. Kunden anger också vilken kategori problemet hör till: Administra-
tion, funktionalitet, innehåll eller övrigt.

 Kunderna kan också sätta prioritet på sina ärenden. De kan välja mellan hög
och mycket hög. Kunden uppmärksammas på att om de väljer mycket hög prio-
ritet blir ärendet också dyrare. Exempel på verktyg att använda som skapar en
tydligare beskrivning av problematiken finns angivna i nära anslutning till for-
muläret. 

När kunden skickar iväg ärendet registreras det i Etendos konto på Zendesk.
Ärendet  får  ett  ticket-nummer  och  den  specifika  informationen  som  vilken
webbläsare problemet uppstått i samt vilken kategori det tillhör registreras och
visas i Zendesk. De ärenden som kommer in i Zendesk via formuläret registre-
ras som supportärenden. Etendo har möjlighet att samla all inkommen support i
Zendesk. Genom att koppla ihop Etendos e-post, telefon och Facebookkonto
med Zendesk kan Etendo samla all inkommen support på samma ställe. Det

20



Ett användbart supportverktyg
– Från kravspecifikation till utveckling
Maria Skoog Andersson 2018-06-10

finns också möjlighet att koppla en livechatt till Zendesk. Enbart de supportä-
renden som kommer in genom formuläret ger information om i vilken enhet och
webbläsare problemet uppstått i. 

Illustration 8 visar hur gränssnittet för inkomna ärenden ser ut i Zendesk. Infor-
mation om ticket-nummer, namn på kund, prioritet, kategori, ansvarig projektle-
dare samt i vilken enhet och webbläsare problemet uppstår i registreras i tabel-
len.  

I Zendesk kan Etendos personal besvara de inkomna supportärendena. Svaret
skickas till den kanal som ärendet kom från. Har kunden exempelvis gjort sitt
supportärende med sms, skickas supportsvaret till det nummer som meddelan-
det kom ifrån. 

Skickar kunden ett supportärende från supportverktyget finns kundens e-post
för-registrerad, se illustration 9. Kunden har alltid möjlighet att ändra till en an-
nan e-post om så önskas. Supportsvaret skickas alltid till den e-post som kun-
den anger. 

5.4 Användbarhet

För att skapa hög användbarhet hos supportverktyget och hjälpa kunderna och
Etendo till en mer effektiv supporthantering har kravspecifikation, användbar-
hetsmål och designprinciper legat till grund när supportverktyget designats.  

För att göra supportverktyget användbart för både Etendo och kunderna behö-
ver kundens gränssnitt vara mycket enkelt och användbart samtidigt som Eten-
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dos olika krav uppfylls. Interaktionsdesign har varit en viktig aspekt när sup-
portverktyget utformats.

Ett formulär där kunderna får hjälp i att strukturera upp problemet med textfält 
som efterfrågar viktiga uppgifter gör att den sammanlagda supporttiden för 
ärendet minskar. Genom att fånga upp viktigt information från start skapas en 
större praktisk nytta och verkningsfull användning både för kunden och för 
Etendo. 

En av kravspecifikationens punkter är att supportverktyget ska tipsa om olika 
verktyg att använda för att ge en bättre beskrivning av problemet. Verktyget in-
nehåller förslag på verktyg som What’s my browser [25], där kunden enkelt kan
se vilket enhet, webbläsare och operativsystem som används. Ett annat verktyg 
är JING [26] – som spelar in korta filmsnuttar av skärmen. Filmen sparas och 
skickas som en länk. Verktygen kan förenkla för kunderna när de ska beskriva 
sitt supportärende och kan skapa en större praktisk nytta. Ett tydligt beskrivet 
supportärende synliggör problemet på ett bättre sätt också för Etendo. 

För samtliga inmatningsfält i formuläret finns en rubrik samt en kort beskrivan-
de informationstext som synliggör för kunden hur textfälten ska fyllas i samt
gör supportverktyget  enkelt  att  lära  sig och begränsar  kundens möjlighet  att
ange fel information. Ledtexterna stödjer också användaren i vad som förväntas
göras. Mer om dessa användbarhetsmål finns beskrivna i kapitel 2.3.1. 

Missar kunden att fylla i ett obligatoriskt fält i formuläret markeras fältet samt 
att en text visas som hindrar kunden från att göra fel. När kunden skickar iväg 
sitt ärende får kunden återkoppling i form av ett meddelande där ärendets tick-
et-nummer presenteras. Ett återkopplande mejl skickas också till kundens e-
post. Via e-posten kan kunden läsa och redigera sitt ärende. Etendo kan också 
synliggöra för kunden att något händer med ärendet. I Zendesk har projektleda-
ren möjlighet att ändra status för ärendet från exempelvis öppnat till avvaktan-
de. På det sättet får kunden hela tiden återkoppling om vad som händer med det 
specifika ärendet.  

Formulärets design är anpassad för att fungera optimalt i alla typer av enheter. 
Kunden kan därför göra sina supportärenden både på mobil och dator. Färger på
knappar, typsnitt, logotyp och menyns placering följer ett konsekvent utseende 
som återspeglas i Etendos befintliga webbplats. 
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Vid akuta ärenden, som att hela kundens webbplats ligger nere vill Etendo att 
kunden ringer. För att hindra kunden från att göra fel och synliggöra detta för 
kunden visas en orange informationsruta över formuläret vilken visas i illustra-
tion 10. 

Illustration 11 förtydligar supportärendets flöde för kunden och visas i kund-
gränssnittet då ett ärende har skickats. Illustrationen ska göra det enklare att 
komma ihåg och lära sig vad som händer med supportärendet. Syftet är att för-
söka skapa en bättre användarupplevelse. Ärendeflödet ska ge användarna en 
återkopplande bild av vad som händer, steg för steg och skapa en verkningsfull 
användning. 

5.5 Testresultat 

Supportverktyget  har testats  i webbläsarna Google Chrome, Mozilla FireFox
samt Internet Explorer. Supportverktyget har också testats i en simulator, samt i
autentiska mobila enheter och surfplattor. 
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Testresultatet under första testomgången visade ett antal olika fel i mobila enhe-
ter och surfplattor vilka korrigerades. Testresultatet i de olika webbläsarna gav
från start ett önskvärt testresultat.

Under andra testomgången, när felen korrigerats, visades ett önskvärt resultat i
samtliga enheter. Illustration 12 och 13 visar hur supportverktyget ser ut i en Ip-
hone6 och Samsung Galaxy7.

De funktionella testerna som genomförts visar önskvärda resultat. Om en an-
vändare glömmer att fylla i något av de obligatoriska fälten i formuläret får an-
vändaren information om vart felet uppstått. Fältet markeras och en text beskri-
ver vad kunden missat att fylla i. 

Supportärendena går att skicka från formuläret och registreras i Zendesk. Den
angivna  informationen,  exempelvis  vilken  enhet  och  webbläsare  problemet
uppstått i syns i Zendesks gränssnitt. Rätt projektledare kopplas också till rätt
kund. 
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6 Analys  
I detta avslutande kapitel knyts inledningens syfte ihop med resultatet tillsam-
mans med en personlig analys av projektet. I kapitel 6.1 lyfts också det etiska
ställningstagandet fram. 

6.1 Övergripande syfte

Det övergripande syftet med projektet var att undersöka och analysera hur ett 
supportverktyg hos Etendo skulle utformas samt hur behovet av ett support-
verktyg såg ut. Utifrån denna undersökning skulle en kravspecifikation och 
skisser skapas. Det slutgiltiga målet med projektet var att ta fram ett support-
verktyg som motsvarar de krav som framkommit av undersökningen.

Resultatet av projektet är ett supportverktyg som utformats och implementerats 
utifrån vad användarna, Etendo och kunderna, velat ha. Supportverktyget har 
tagits fram utifrån resultatet av den datainsamling som skett genom intervjuer 
och en enkätundersökning. Supportverktyget har designats utifrån ett använd-
barhetstänk och projektets förlopp kan beskrivas utifrån illustration 1, i kapitel
2.4. Krav har fastställts genom en kravspecifikation som utvecklades till olika 
alternativ och förslag i form av skisser som tagits fram och sedan ändrats uti-
från att nya krav tillkommit. Detta förlopp har fortskridit ända tills implemente-
ringen av supportverktygets första fas, skapats och kan liknas vid en prototyp. 
De tre kunder som deltagit i enkätundersökningen kommer att vara de första 
som får testa att använda supportverktyget. Efter testperioden ska resultatet ut-
värderas innan Etendos samtliga kunder får tillgång till supportverktyget.

6.2 Diskussion 

Under projektets första del var det en stor utmaning att se hur och vad resultatet
av arbetet skulle leda till. Från start visste inte Etendo själva hur supportverkty-
get skulle se ut eller vad det skulle innehålla. Först diskuterades om en FAQ-si-
da kunde vara relevant och olika företags webbplatser med FAQ-sidor studera-
des. Det var under intervjuerna med Etendos projektledare som idén om en 
FAQ till slut ansågs vara något av en dålig idé. Etendos projektledare kom fram 
till att de supportärenden som deras kunder har är så unika att en FAQ inte 
känns relevant. Vidare diskuterades om Zendesk kunde användas som gränssnitt
också för kunderna vilket senare gick över till idén om att skapa ett formulär på 
en separat webbplats och integrera med Zendesk. Under projektets start låg där-
för tyngdpunkten på att undersöka behovet av ett supportverktyg, under projek-
tets gång ändrades detta till att handla mer om själva utvecklingen av support-
verktyget. Det blev därför en spännande utveckling att se hur supportverktyget 
sakta gick från idéer till verklighet och att det faktiskt också ledde till ett reellt 
verktyg som nu går att använda.  
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En utmaning blev att få in kundernas åsikter i utformningen av supportverkty-
get. Etendo menade att kunderna ofta är stressade och vill ha snabba svar och 
att det måste vara enkelt och gå fort för kunderna att bli besvarade. Såhär i ef-
terhand kan jag tänka att det hade varit ännu viktigare att få in kundernas syn-
punkter och krav. Enkäten som skickades ut riktade sig enbart till tre av Etendos
kunder, jag tror att fler kunder bör ha varit involverade i enkäten för att få ett 
mer rättvist resultat av vad kunderna verkligen tycker. 

Det jag inser i efterhand är att supportverktyget har skapats till störst del utifrån 
Etendos krav samt de krav som Etendo tror att kunderna kan tänkas ha. Efter 
min tid på Etendo kan jag ändå påstå att Etendo känner sina kunder och vet vad 
de vill ha i supportväg. Supportverktyget är i nuläget bara utvecklat som en pro-
totyp eller i sin första fas och kommer att testas på de tre kunder som enkäten 
skickades till. Jag tror därför att det är nu som kundernas krav och åsikter kom-
mer att märkas betydligt mer. Återigen speglar den här processen illustration 1 i
kapitel 2.4. Nya krav kan under testperioden tillkomma vilket skapar nya alter-
nativ och supportverktyget skulle få implementeras med ny funktionalitet uti-
från kundernas önskemål och behov. 

Under mitt arbete på Etendo insåg jag att ett verkligt projekt tar längre tid än 
när man gör ett projekt för en kurs, där ingen annan än jag själv är involverad. 
Etendo har flera kunder och projekt som tar upp mycket av deras tid vilket gör 
att jag varit tvungen att vänta tills tid funnits. Under den senare delen, när sup-
portverktyget utvecklades kunde jag påverka tiden mer eftersom jag då inte be-
hövde invänta Etendos önskemål och tankar på samma sätt. Eftersom flera per-
soner än jag själv varit involverade i projektet har det varit intressant att se hur 
den första idén av vad ett supportverktyg kan vara kanske inte är vad resultatet 
sedan blir. Vägen fram till resultatet ändras hela tiden och det har varit en viktig
och spännande lärdom för mig. 

6.3 Etiska aspekter

De företag som medverkat i undersökningen har inte namngivits i rapporten av 
etiska skäl. Anledningen är att kunderna inte tillfrågats om medverkande i rap-
porten. 

Innan supportverktyget kan börja användas måste Etendo registrera konton åt 
sina kunder. Sedan lagen om dataskyddsförordning, GDPR [27] kom kan det 
försvåra för företag som exempelvis Etendo att lagra kundspecifik information 
och därigenom registrera konton åt sina kunder. Lagen medför att företag inom 
EU måste följa vissa riktlinjer för hur de lagrar personuppgifter. Lagen är till för
att skydda människors integritet på ett bättre sätt vilket beskrivs i kapitel 2.6. 
Innan Etendo kan registrera ett konto åt en kund måste kunden ge sitt samtycke 
för detta. Ett mejl kommer därför att skickas ut med information om support-
verktygets syfte. Kunden ska sedan aktivt godkänna sitt medverkande i support-
verktyget innan några kundkonton kan registreras. 
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6.4 Vidareutveckling

Supportverktyget har flera utvecklingsmöjligheter. All funktionalitet som finns 
beskrivet i skisserna har ännu inte implementerats. När en kund loggar in ska 
kunden se en bild av sin projektledare samt information om alla sina pågående 
och avslutade supportärenden. Bilaga D synliggör dessa funktioner. Efter att 
kunderna i enkätstudien fått testa supportverktyget kan man ta ställning till om 
dessa funktionaliteter ska utvecklas.  

I enkätstudien framkom också att kunderna skulle uppskatta en livechatt kopp-
lad till supportverktyget. Vid en vidareutveckling av supportverktyget skulle en 
livechatts förekomst kunna diskuteras samt hur den kan användas. 

Arbetet med projektverktyget har inte uppnått något färdigt resultat utan är hela 
tiden levande. Det handlar om användarna och deras önskemål för att utveckla 
ett så pass användbart supportverktyg som möjligt.  
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Bilaga A: Intervjumaterial 
Frågor som diskuterats med Etendos projektledaren

• Vilket syfte har supportverktyget, hur kan det underlätta supporten tän-
ker ni?

• Beskriv den målgrupp som kommer att använda supportverktyget.

• Vad har användarna för behov?

• Ungefär hur mycket tid lägger ni idag på support?

• Hur upplever ni att kunderna tycker supporten fungerar i dagsläget? Vad
kan förbättras enligt er? 

• Hur tänker ni kring punkt 2 (oavsett hur support kommer in – mail, tele-
fon, Skype, sms så ska det alltid in i supportverktyget)? 

• Kunder ska kunna nå verktyget genom att logga in på Etendos hemsida?

• Vad ska verktyget innehålla?

• Ska det dels finnas sökbara färdiga ”frågor och svar” och dels sådant
som kräver ”ticket” och personligt svar? 

• Behövs en FAQ sida från start? Ska fokus ligga på att ta fram ett an-
vändbart sätt att ställa frågor där kunden kan lägga in viktig information
som ofta saknas då de ställer en fråga?

• Hur få kunder att först kolla på om problemet redan går att få svar på ut-
ifrån redan färdiga svar? Istället för att direkt kontakta er i så fall? (Om
en FAQ-sida ska finnas)

• Hur ska webbgränssnittet presenteras för kunden som loggat in på platt-
formen?

• Finns en grafisk profil som ska följas?

• Om en kund kommer in med ett ärende, vilken typ av feedback ska kun-
den få? 
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• Hur ser arbetsflödet ut för kundsupport? Vad händer när ett ärende kom-
mer in?

• Hur kan verktyget testas för att uppnå bra användbarhet? 

• Gränssnitt för kunder/gränssnitt för er, hur presenteras den inkomna sup-
porten för er? 

• Vad händer med de inkomna kundfrågorna? 
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BILAGA B: Webbenkät 
Länk till enkätsvaren

https://docs.google.com/forms/d/12cQgq59FMNAFJt5vUmIqkKkoTh0UVnvhe
nHLeYL-x3k/viewanalytics 
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BILAGA C: Flödesschema
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BILAGA D: Webbskisser
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BILAGA E: Film Supportverktyget
Följande länk leder till en Jing-film som visar upp supportverktyget och dess
funktioner. 

https://www.screencast.com/t/eu7chvvE 
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