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Sammanfattning
Vid skapandet av ett användargränssnitt bör en utvecklare utgå från en rad designprinciper. 
Detta möjliggör ett effektivt användarflöde, där användaren navigerar genom systemet utan 
svårigheter. Därigenom kan användaren till fullo absorbera informationen som systemet 
erbjuder.

Designprinciperna ligger till grund för det praktiska arbetet som utfördes för denna rapport. 
Syftet var att utveckla en webbportal som användes av ett företag för samarbete med dess 
underleverantörer. Genom att utgå från principerna, samt intervjuer med användarna, skulle 
förbättringar göras på det nuvarande systemet. Detta skulle resultera i en bättre 
användarupplevelse och en optimal effektivitet för systemet. 

Det praktiska arbetet delades upp i två steg. Det första steget innefattade konkreta ändringar 
på det nuvarande systemet, där mindre justeringar introducerades som enkelt kunde 
implementeras på den nuvarande webbportalen. Det andra steget handlade om en analys av 
marknadens främsta designlösningar, vilket skulle visa på existerande smarta och 
trendanpassade lösningar som kunde användas vid förbättring av systemet. Dessa steg 
utgjorde processen för det förbättringsarbete som skulle utföras på webbportalen.

Resultatet blev ett användargränssnitt som tillfredsställer majoriteten av användare. Genom de
objektiva designprinciperna skapades ett användarvänligt system med ett effektivt 
användarflöde.

Abstract
When creating a user interface, a developer should base their work on a number of design 
principles. This enables an effective user flow, where the user navigates through the system 
without difficulties. Thereby the user can absorb the information that the system provides to 
the fullest.

These design principles form the basis of the practical work that was carried out for this 
report. The purpose was to develop a web portal, which was used by a company for 
collaboration with its suppliers. By basing the development on the principles, as well as 
interviews with the users, improvements were to be made on the current system. This should 
result in a better user experience and an optimal efficiency of the system.

The practical work was divided into two stages. The first stage involved concrete changes on 
the current system, where smaller adjustments were introduced that could easily be 
implemented on the current web portal. The second stage was about an analysis of the 
market's leading design solutions, which should show existing smart and up-to-date solutions 
that could be used to improve the system. These steps constituted the process of improvement 
work that was to be carried out on the web portal

The result was a user interface that satisfies the majority of users. Through the objective 
design principles a user friendly system with an efficient user flow was created.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Projektet handlar om att förbättra användargränssnittet och användarflödet för den webbportal
som Atlas Copco använder för att kommunicera med sina underleverantörer. Portalen används
för att fastställa leveranser mellan de olika parterna, och fungerar som ett förhandlingsverktyg
där diskussioner kring pris och tidsramar skedde. Portalen används ända fram tills båda parter 
är överens och kontrakt är redo att skrivas. All information kring förhandlingen sparas 
automatiskt så att dokumentation finns vid eventuella tvister. Portalen heter ”Supplier 
Collaboration Portal”, förkortat SCP. 

För detta projekt var två företag involverade, Sogeti, och Atlas Copco. Sogeti var där jag hade
mina handledare och där jag arbetade med projektet. Medan Atlas Copco var de som försedde 
mig med själva projekt, alltså det konkreta arbetet som skulle göras. Dessa två företag 
beskrivs vidare nedan. 

Namnet Sogeti kommer från Frankrike och är ursprungsnamnet för hela Cap Gemini-
koncernen som grundades av Serge Kampf 1967. Sogeti är en förkortning för SOciété pour la 
Gestion de l'Entreprise et leTraitement de l'Information (fritt översatt: Ett företag som 
tillhandahåller tjänster för ledning av företag och informationsbehandling). Fram till 1992 bar 
Cap Gemini-koncernens svenska bolag namnet Cap Gemini Sogeti. Därefter bildades Cap 
Programator som sedermera kom att heta Cap Gemini och Cap Gemini Ernst & Young. År 
2002 bildade Cap Gemini-koncernen dotterbolag med namnet Sogeti i sex länder för att 
fokusera på den växande lokala IT-marknaden. Sogeti Sverige AB bildades sedan 1 januari 
2003. Sogeti Sverige AB är en ledande leverantör av IT-konsulttjänster på den lokala 
marknaden. Deras tjänsteportfölj innebär att de kan erbjuda lösningar inom Test, Business 
Intelligens, Digitala kanaler, Cloud och Cyber Security, High Tech, Infrastruktur och mycket 
mer. [1]

Atlas Copco Aktiebolag är ett globalt svenskt industriföretag med huvudkontoret på Sickla 
Industriväg i Nacka. Företaget har cirka 44 000 anställda och verkar inom fyra affärsområden:
kompressorteknik, industriteknik,gruv- och bergbrytningsteknik samt bygg- och 
anläggningsteknik. Över 98 procent av försäljningen sker utanför Sverige. Produkterna inom 
sektorn handverktyg och borrmaskiner produceras i Sverige, i bland annat Tierp,Örebro, 
Fagersta och Kalmar medan kompressortillverkningen sker utomlands. Företagets 
kärnområden innefattar kompressorteknik, bergborrning (spränghålsborrning och 
prospektering) samt handverktyg för i första hand bilindustrin. [2]

Atlas Copco är beroende av sina underleverantörer, att dessa snabbt och effektivt kan leverera 
de produkter som Atlas Copco behöver till deras egna projekt. Genom sin globala spridning 
har de kontakt med en stor mängd av underleverantörer, och därför behövs en bra 
kommunikation för att samordna alla leveranser och kontakter. Tidigare användes exempelvis 
mejl och telefonsamtal för denna kommunikation, men detta skapade naturliga svårigheter 
kring att hålla koll på alla underleverantörer som kontaktats, vad för produkter som är på väg, 
osv. fanns ingen översikt över flödet för kommunikation och leverans.
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För att lösa dessa problem och underlätta, samt effektivisera, all kommunikation så 
utvecklades en webbaserad portal, SCP (Supplier Collaboration Portal), år 2004. Den har 
sedan dess utvecklats och uppgraderats vidare. Mer detaljerad beskrivning av portalen 
återfinns i underavsnittet 1.5.

1.2 Projekt
Examensarbetet utfördes som ett konsultarbete där arbete utfördes åt Atlas Copco genom 
konsultbolaget Sogeti. Dvs. arbetet skedde hos Sogeti, men Atlas Copco stod för själva 
projektet och vad som skulle göras. 

Vad som innefattar att ”utveckla” användargränssnittet i denna kontext är främst förbättring 
av portalens användargränssnitt. Dock skedde utveckling i form av webbprogrammering där 
en portal med enbart ett fungerande användargränssnitt skapades. Därigenom är ”utveckla” 
för detta projektet relativt brett då det innebar förbättring men även ren och skär 
programmering. 

Även fast det nuvarande SCP-systemet är en klar förbättring från tidigare lösning så hade det 
på senare tid blivit relativt föråldrat, och då främst användargränssnittet. Användarna av den 
interna sidan (Atlas Copco) var vana vid systemet och kunde då effektivt använda det, medan 
användarna av den externa sidan (underleverantörerna) hade det desto mer problematiskt. De 
hade inte kommit i kontakt med systemet förut och var inte riktigt bekväma med det, och 
visste inte hur det används på ett effektivt sätt. Detta gjorde att de sporadiskt övergick till de 
gamla metoderna, mejl och telefonsamtal, och därigenom användes inte SCP i den 
utsträckning som var möjlig. 

Uppdraget för mig delades då upp i två delar: 

• Utgå ifrån det nuvarande systemet och uppdatera det med diverse små och smarta 
lösningar som enkelt skulle kunna appliceras på det nuvarande systemet för ett bättre 
användarflöde.

• Göra en analys av nya smarta lösningar som finns bland de företag vars webbsidor 
ligger i framkant kring funktionalitet och design.

Steg ett var alltså något som Atlas Copco direkt skulle kunna implementera i det nuvarande 
systemet för att få direkta och konkreta förbättringar som skulle lösa diverse små problem 
som existerade. Steg två riktade sig mer mot framtiden, där en analys av marknadens främsta 
designlösningar tas fram för att visa på smarta och trendanpassade lösningar som kunde 
nyttjas vid vidareutveckling av portalen. 
Här går det att separera de olika delarna genom att betrakta steg ett som ett utvecklingsprojekt
och steg två som ett utredningsjobb.

1.3 Syfte
Det överliggande syftet var att utveckla användargränssnittet och användarflödet för 
underleverantören så att de kunde använda SCP på ett effektivare sätt. Projektet skulle leda till
en miljö där kontakten mellan Atlas Copco och underleverantörerna flyter på bra och att 
externa medel är överflödiga. Projektet genomfördes på grund av att det är en viss förvirring 
och osäkerhet kring hur underleverantörerna ska agera för att använda SCP (information som 
fåtts från mina kontakter på Atlas Copco). Detta på grund av att användargränssnittet var 
otydligt, inte intuitivt och inte guidade dem tillräckligt.

Mer specifikt så var syftet för det första steget (små och smarta förändringar) att det skulle tas
fram förbättringar som sedan på kort tid, och utan större svårigheter, skulle kunna 
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implementeras. Detta för snabb och konkret förbättring av användargränssnittet och 
användarflödet. Syftet för det andra steget (analys) var mer mot framtiden, att det vid rätt 
tidpunkt skall kunna användas som grund vid vidareutveckling av systemet eller för ett helt 
nytt system som skulle ha ett helt nytt användargränssnitt. Därigenom skulle användarflödet 
förnyas och förbättras så att det kommer vara hållbart under en längre tid.

1.4 Krav
Krav som ställdes:

• Utföra två steg:
◦ Göra små och smarta justeringar av det nuvarande systemet som förbättrar 

användarflödet.
◦ Ta fram en analys kring marknadens främsta designlösningar som visar på smarta 

och trendanpassade lösningar.
• Underleverantörernas åsikter skulle spegla utformningen av portalen, dvs. 

funktionalitet och gränssnitt skulle influeras av deras tankar och åsikter. 
Det fanns inga direkta krav kring att funktionaliteten bakom designen skulle fungera, utan det 
var mer ett plus ifall viss funktionalitet fungerade. 

1.5 Detaljerad beskrivning av portalen

Portalen är inte tillgänglig för allmänheten, utan den är strikt för Atlas Copco och deras 
underleverantörer. Visserligen kan tredjepartsföretag bli involverade vid exempelvis 
utveckling av systemet (exempelvis Sogeti), men de måste vara auktoriserade av Atlas Copco.
Även underleverantörerna behöver bli godkända av Atlas Copco.

Vidare består portalen av två vyer, den interna och den externa, där den interna vyn är för 
Atlas Copcos anställda, medan den externa vyn är den som underleverantörer kommer i 
kontakt med. För den interna vyn så finns det diverse funktioner och möjligheter som 
underlättar kommunikationen mellan Atlas Copco och deras underlevarantörer:

• Översikt av ”RFQ's” (Request for quotation): nya, de som ligger som utkast, pågående
samt det som är under utvärdering.

◦ RFQ är förfrågningar kring artiklar som Atlas Copco vill ha levererade från 
underleverantörer. Exempelvis, Atlas Copco skapar en RFQ kring att de behöver 
ett däck till en av sina maskiner, denna förfrågan går till de relevanta 
underleverantörerna som sedan svarar enligt valda kriterier (Ex. pris, antal, tid) hur
de kan möta denna förfrågan. Atlas Copco går då igenom alla svar de fått och 
utvärderar vilket som passar dem bäst. 

• Översikt av ”Claims” (Fodringar): nya, olästa, avvisade, mottagna, delvis besvarade 
samt det som är under granskning.

• Översikt av ”Design Notifications” (designnotifikationer): de som ligger som utkast, 
pågående arbete samt utvärdering.

• Skapa ny RFQ och skicka iväg till underleverantörerna.

• Skapa ny designnotifikation, skapa ny existerande designnotifikation, skapa intern 
designnotifikation.

• Granskning av underleverantörer, deras status och analys av underleverantörer.
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• Även diverse administrativa åtgärder.
Den externa vyn innehåller de funktioner kring översikt av RFQ, ”Claims” och ”Design 
Notifications”, dock kan de inte skapa några nya sådana. Vidare kan de granska och analysera 
de själva som underleverantörer, exempelvis vilken leveransprecision de har.

Hur en användare väljer att interagera med användargränssnittet är ofta bestämt genom dess 
syfte eller intentioner vid åtkomst av innehållet. De personer som använde denna portal var 
destinations-drivna, dvs. redan innan de börjar användandet så vet de vad som skall utföras 
och åstadkommas, och de avvek sällan från den direkta vägen till det målet. De var 
fokuserade och precisa, och uppskattade snabbhet och effektivitet hos ett användargränssnitt. 
De kunde därigenom kategoriseras enligt en viss grupp användare, ”The Hunter”. [3]

8



2 Metoder, verktyg och processer

2.1 Metoder
HTML5, Javascript/JQuery och CSS användes för att bygga upp användargränssnittet. 
HTML5 användes för att är bygga strukturen av portalen, alltså själva grunden. XML är ett 
alternativ till HTML5 som tillåter författaren och  leverantören att designa sitt eget märkspråk
för dokument, och då istället för att vara begränsad till HTML5 [4]. Trots detta så ansåg jag 
det fördelaktigt med enkelheten av HTML5 samt den stora hjälp som finns online, vilket 
uppskattades mycket då HTML var helt okända marker för mig vid projektstart.

Javascript/JQuery användes för att göra portalen dynamisk och göra den interaktiv (ex. när en 
knapp trycks, animationer osv.). 

CSS användes för att beskriva presentationen av portalen, färger, layout, typsnitt osv. 
Dessutom möjliggjorde det att portalen kunde anpassa sig för olika typer av enheter, 
exempelvis mobiler och stora skärmar (responsivitet).

Genom dessa metoder, plus Bootstrap (nämns i nästa underavsnitt), så kunde jag snabbt 
komma igång med arbetet och behövde inte ägna lång tid åt att förstå dessa metoder. Detta var
väldigt fördelaktigt då projekttiden inte är överväldigande lång, vilket gör det viktigt att 
komma igång med själva arbetet snabbt. 

Github användes för versionshantering. Detta var nödvändigt då jag i ett flertal fall efter 
ändringar behövde gå tillbaka och titta hur saker och ting såg ut förut och varför det inte 
fungerade efter ändringen. 

Vidare så användes också intervjuer för att få användarnas perspektiv på systemet, vad de 
ansåg var problemen och vad de hade för tankar kring förbättringar. Detta nämns i 
underavsnittet 2.3 och intervjuerna finns transkriberade som bilagor i slutet av rapporten. 
Dessutom analyserades diverse webbsidor för att få inspiration, idéer och konkreta förslag 
kring förbättring av portalen.

2.2 Verktyg
Visual Studio 2015 var den programutvecklingsmiljö som användes då de metoder som 
nämndes innan alla är lättillgängliga från denna miljö och var bekväma att arbeta med.  
Bootstrap är ett bibliotek för webbprogrammering som användes, och finns enkelt som plugin 
till Visual Studio. Då jag inte hade arbetat med Bootstrap alls tidigare krävdes det att jag i 
början av projekttiden gjorde mig bekväm med det, hur och vad det användes för. Genom 
detta kom jag även i kontakt med HTML5 och Javascript/JQuery samt CSS, detta på grund av
att Bootstrap är ett sorts bibliotek med HTML- och CSS-mallar för diverse komponenter 
(knappar, flikar, osv) samt med valbara Javascript-tillägg. Bootstrap är även gratis och finns 
tillgängligt för alla, och Visual Studio 2015 erhölls genom skolan (Microsoft DreamSpark för 
studenter).

Dator med Windows 10 användes.
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2.3 Processer
I figuren till höger visa flödesschemat
för en RFQs process genom systemet.
Atlas Copco skapar först en RFQ med
diverse krav och skickar den till
leverantören. Leverantören accepterar
att den mottagit RFQ:n och denne
börjar arbeta med den. När denne
anser sig klar, skickar den tillbaka
RFQ:n till Atlas Copco för
utvärdering. Om Atlas Copco inte
godkänner den, så skickas den tillbaka
till leverantören som kan arbeta om
diverse delar av den. Men om Atlas
Copco anser sig nöjda och godkänner
RFQ:n så skickas den tillbaka till
leverantören för en sista acceptering.
Efter det så stängs ärendet och vid
senare tillfället även arkiveras den.

2.4 Övriga resurser
För att kunna precisera vad som hindrade effektiviteten och för att kunna skapa bra lösningar 
så behövdes det åsikter och tankar från de som faktiskt använde portalen på en daglig basis, 
underleverantörerna. Vid intervjuer av underleverantör ställdes frågor kring vad som fungerar 
bra/dåligt för tillfället? Vad kan förbättras? Vad är det viktigaste förbättringsområdet? Osv. 
Genom detta framställdes en bra översikt över vad som skulle göras för att kunna utföra 
projektet med ett så optimalt resultat som möjligt.

Tanken var att respondenterna utifrån angivna teman eller bredare frågor fritt skulle få berätta 
och därmed ta upp sådant de själva ville lyfta fram, för att nå deras subjektiva upplevelser, 
men att jag ändå skulle kunna hålla samtalet inom de ramar jag själv ville, vilket är grunden i 
semistrukturerade intervjuer [5]. Fejes och Thornberg skriver att semistrukturerade intervjuer 
utgår från en intervjuguide med ett visst antal teman eller frågor [6]. 
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3 Genomförande
Under detta kapitel kommer lösningar på diverse problem, idéer och åsikter att presenteras. 
Vidare i nästa kapitel, resultat, så kommer det slutgiltiga resultatet visas. Detta resultat baseras
då på det som nämns i detta kapitel.

3.1 Steg 1, förbättringar på det nuvarande systemet
De underliggande underavsnitten (3.1.1 och 3.1.2) handlar om förbättringar. Där 3.1.1 handlar
om allmänna förbättringar som utgår ifrån designprinciper [3] och även då egna åsikter samt 
tankar och idéer från Sogeti och Atlas Copco. Vidare så kommer 3.1.2 enbart handla om 
förbättringar som gjorts utefter de gjorda intervjuerna, dvs. vad för idéer och tankar som 
uppkom under dessa möten. 

3.1.1 Allmänna förbättringar

3.1.1.1 Designprinciper enligt Blair-Early och Zender

I kapitlet angående designprinciper för ett användargränssnitt nämner Blair-Early och Zender 
en rad principer som förbättrar ett användargränssnitt [3], vilket berörs i detta underavsnitt.
När en användare först kommer i kontakt med ett system så skall det finnas en självklar start, 
att användaren direkt förstår hur navigeringen skall påbörjas. För att uppnå detta i portalen så 
användes ett notifikationsfält, där användaren snabbt kunde se ifall det hänt något, och i såna 
fall var det har hänt. En del av detta notifikationsfält är kring händelsenotiser, exempelvis ifall
en nya RFQ har mottagits från Atlas Copco, eller ifall en RFQ har förflyttats till en ny status 
(t.ex. från ”Waiting Evaluation” till ”Waiting Confirmation”). Detsamma gäller även för 
liknande händelser kring designnotiser samt fordringar. Vidare så innehåller notifikationsfältet
ännu en viktig komponent, notiser för kommentarer. Likt för händelsenotiser så fås en 
notifikation ifall en kommentar har skrivits för en RFQ, en designnotis eller en fordring. 
Dessa händelser är egentligen det mest relevanta för användaren när den kommer i kontakt 
med systemet, då de indikerar de viktiga förändringar som skett när användaren varit borta 
från systemet en tid.

Blair-Early och Zender nämner även vikten av ”design-landmärken som referens för 
innehållet”, vilket innebär att användaren skall få en bättre uppfattning om var denne är i 
systemet och även förenkla och effektivisera navigationen genom systemet. För att gå i linje 
med detta introducerades ikoner för diverse flikar som finns i systemet, som symboliserar 
dessa flikars betydelse. Som exempel, för fliken som visar på nya RFQ:er så introducerades 
en symbol av ett frö. Ett frö är något som symboliserar något nytt, något som har växt fram 
och är i början av sitt liv. Eller för fliken som visar på RFQ:er som är arkiverade så användes 
en förvaringslåda, vilket symboliserar något som är klart,  nerpackat och undanstoppat men 
som kan återfås ifall det behövs. Syftet med dessa ikoner var att de var enkla att förstå för 
användaren, att de kan relatera till dessa ikoner genom tidigare erfarenheter och därigenom 
omedvetet öka deras effektivitet vid användandet av portalen. Vid urvalet av dessa specifika 
ikoner valdes de som, så vitt jag vet, har samma betydelse över hela världen. Detta är otroligt 
viktigt då systemet används på många ställen i världen, och för att samtliga användare skall 
uppfatta systemet likadant krävs det att ikonerna är likvärdiga världen över.

Vidare så tar de upp betydelsen av att ge användaren hjälp, men de betonar att det inte skall 
användas en hjälpmeny som en krycka för dålig navigation, utan att hjälpmedel skall finnas 
där komplexiteten kräver det. Tidigare hade portalen en del hjälpmeddelanden för att beskriva
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status på exempelvis en RFQ, men för att utveckla dessa så användes en liten info-ikon efter 
meddelandet. Denna ikon kunde användaren sväva sin mus över och vidare information kring 
vad användarens nästa steg bör vara visades. 

3.1.1.2 Förbättringar baserade på åsikter och tankar från mina kontakter på Atlas Copco, min 
handledare på Sogeti och även från mig själv.

Den tidigare portalen hade, oavsett storlek på webbläsarfönstret, en fix storlek. Så när 
portalen användes med stora skärmstorlekar så var det egentliga innehållet bara hälften av det 
potentiella utrymmet. Detta gjorde att portalen uppfattades som väldigt liten och att utrymmet 
som kunde utnyttjas gick till spillo. Genom att använda Bootstraps kolumnkoncept kunde 
detta uppnås tämligen elegant. Detta koncept grundar sig i att en sida har 12 kolumner, där 
innehållet kan sträcka sig över en eller flera kolumner. Dessa kolumner kommer sedan att 
anpassa sig efter skärmstorleken, och det innehåll som finns inom dem likväl. Genom att jag 
utgick ifrån detta koncept så kunde jag skapa en portal som hela tiden utnyttjade det utrymmet
som fanns tillgängligt. Visserligen går det att argumentera ifall det nyfunna utrymmet 
utnyttjades på rätt sätt, då det egentliga utnyttjandet blev att tabeller blev större och diverse 
textboxar blev längre och liknande. Eventuellt hade vidare funktionalitet kunnat 
implementeras i detta utrymme, exempelvis diverse knappar med någon funktionalitet vid 
sidan om tabellerna. Men då inga direkta önskemål och krav kring detta fanns så ansåg jag det
överflödigt. Men detta gjorde till slut ändå att portalen och dess komponenter anpassade sig 
elegant enligt skärmstorleken. 

Vidare så fanns det ett problem när tabeller blev för stora och det behövdes skrollas för att se 
allt innehåll, för då försvann tabellhuvudet och det gick inte att urskilja vad det egentliga 
innehållet i kolumnerna betydde. Detta löstes genom att göra tabellens storlek fix, vilket 
gjorde att när det blev många rader i tabellen så skrollades det enbart för tabellen när 
information i de senare raderna behövdes. Dock medförde detta problemet att vid större 
skärmstorlekar så utnyttjades inte hela skärmhöjden på grund av den var just fix. Detta 
justerades dock relativt enkelt genom att höjden på tabellen beräknades när sidan laddades 
och även när användaren ändrade storleken på webbläsaren. Detta resulterade i att tabellen 
hela tiden anpassade sig efter skärmstorleken och allt potentiellt utrymmet utnyttjades.

Det kommentarssystemet som användes tidigare byggdes upp av en tabell, där kolumnerna 
var datum, användare och kommentar. Detta såg väldigt rörigt ut och det var svårt att snabbt 
urskilja vem som skickat vad osv. För att skapa mer klarhet kring allting så gjordes det hela 
om till ett kommentarssystem som liknar utseendet hos diverse system för textmeddelande  
hos telefoner och övriga chattprogram som marknaden erbjuder. Vad den layouten innebär är 
att skärmen delas på mitten där meddelanden som användaren själv skrivit hamnar till höger 
medan mottagna meddelanden hamnar åt vänster. För att förbättra uppfattningen ännu mer 
skildes de olika typerna av meddelanden med olika färger på konturen runt texten. Detta 
gjorde att användaren snabbt kunde avgöra vem som skickat vad, och vad som svarats på osv. 
Det blev mer som en riktig konversation istället för en tabell som var svår att greppa.

12



3.1.1.3 Små justeringar för att förbättra användarflödet

• På varje vy så optimerades utnyttjandet av sidan genom att minska tomrummet mellan
diverse komponenter. 

• Utnyttjandet av sidan optimerades även genom att ta bort den rad som innehöll 
sökmöjligheter för en tabell och göra om det till en flik som vid klick visade alla 
sökmöjligheter.

• När användaren var på fliken som visar artiklar hos en, exempelvis RFQ, så döljs 
tabellen när användaren klickar på önskvärd rad. Då visas ytterligare information än 
den som stod i tabellen. För att då återkomma till vyn med tabellen så återfås en 
knappt som lätt gör det enkelt att skifta mellan de olika lägena. Detta för att utnyttja 
utrymmet effektivt genom att visa den relevanta information som användaren för 
tillfället är intresserad av.

• Gjorde även om vissa flik-uppsättningar från vertikala utformningar till horisontella 
utformningar för att främst utnyttja utrymmet bäst, men även för att det var en 
snyggare lösning än tidigare. 

• Tabeller som representerade loggar var sorterade på det sättet att den äldsta noteringen
låg högst upp, vilket gjorde att ifall användaren ville se den senaste loggningen, vilket 
oftast är relevant, så behövde användaren skrolla till botten av sidan. Gjorde helt 
enkelt om sorteringen så att den senaste loggningen finns tillgängligt högst upp på 
sidan. 

• För vissa artiklar så behövdes det visas en stor mängd information vilket gjorde att 
användaren behövde skrolla en bit för att kunna se all önskad information. För att då 
slippa besväret att manuellt skrolla hela vägen upp när all information har blivit 
processad så har en knapp för att automatiskt skrolla hela vägen till sidans topp 
implementeras. 

• Det fanns diskussioner kring huruvida portalen skall vara responsiv1 till den grad att 
den fungerar på mobiltelefoner och surfplattor, men efter vidare diskussioner med 
Atlas Copco så ansåg dom att surfplatta var troligen det enda alternativet. Genom detta
så gjordes portalen responsiv till den grad att den fungerade på en surfplatta. Dock så 
lades inte så stora mängder tid kring denna funktionalitet då de leverantörer som 
intervjuades inte riktigt såg charmen och funktionaliteten med att ha portalen på en 
surfplatta, men kunde eventuellt se det som en möjlighet långt fram i tiden (Bilaga A, 
Bilaga B). Därigenom skapades bara en grund för funktionalitet med surfplatta, men 
att det i framtiden kan behöva utvecklas för att på ett effektivt sätt kunna använda 
portalen på en surfplatta.

• Vidare så gjordes det egentliga utseendet av portalen förfinat och mer attraktivt genom
diverse färgval och animationer (gömma och ta fram tabell).

• Något som inte framgick tydligt i den gamla portalen var att flikarna i huvud-flikarna 
”RFQ”, ”Deisgn Notification” och ”Claims” representerar ett flödet, där exempelvis 
RFQ:er går från att vara nya genom hela förloppet tills de till slut stängs och blir 
arkiverade. Detta förlopp var någon som ofta förbisågs av leverantörerna så därför 
introducerades enkla och subtila pilar mellan de flikar som representerar, t.ex. en 
RFQ's, status genom systemet. De symboliserar en väg som då exempelvis RFQ'er går
genom systemet där de behöver gå igenom varje steg i linjen, processen, fram till att 
den stängs.

1 I denna kontext handlar det om ”responsiv webbdesign” vilket innebär att portalen anpassar sig efter 
skärmstorleken, dvs. alla element i portalen justeras beroende på skärmstorleken. Detta uttrycket är relevant 
då hemsidor skall fungera på en mobiltelefon likväl som en PC.
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3.1.2 Förbättringar gjorda utefter intervjuerna

För att få en djupare förståelse kring problem och förbättringsmöjligheter så behövdes det 
samtal med de som verkligen använder portalen dagligen, och som då troligen stött på många 
problem som portalen har. Jag tog därför kontakt med Atlas Copco angående intervjuer med 
deras underleverantörer, och blev då hänvisad till två företag, Hydroscand AB och Ellagro. 
Hydroscand är ett företag som erbjuder slangservice, vilket innebär att de har ett stort 
sortiment av slang och ledningskomponenter som de distribuerar och även monterar [7].  
Ellagro arbetar främst med stål, rostfritt stål, aluminium och koppar, samt att de förser med 
service genom hela värdekedjan. Från produktutveckling och produktion av komponenter till 
laserskärning, bearbetning, plåt, svetsning och montering [8]. På dessa intervjuer ställdes 
frågor kring problem, hur det fungerade för tillfället, förbättringsmöjligheter osv. Och från 
dessa frågor och dess svar, kom dessa problem/tankar fram:

1. Atlas Copco hade inte någon tidsgräns på att acceptera en RFQ efter att leverantörerna
har accepterat (Bilaga A)

2. Atlas Copco skickade ut RFQ:er på ”dåliga tider”, exempelvis på en fredagskväll 
vilket gör att leverantörerna inte hann acceptera i tid (Bilaga A).

3. Portalen frös ibland (Bilaga B).

4. Leverantörerna upplevde att de fick snabbare svar ifall dem använde mejl istället för 
att använda det inbyggda kommentarsystemet (Bilaga B).

5. Portalen skickade ut mängder med mejl, vilket ansågs vara okej ifall det kom 
påminnelser en gång men att det skickades två gånger om dagen kändes överflödigt 
(Bilaga B).

6. När portalen infördes så kom det inte så mycket information, och att det kom med en 
informationsbok på engelska var inte riktigt optimalt. Utan ifall någon från Atlas hade 
åkt ut till leverantören och informerat kring var, hur och varför portalen ska användas, 
förklara bakgrunden till saker och ting, så hade det fått mycket större inverkan (Bilaga
B).

7. När användaren ville gå tillbaka ett steg var denne tvungen att hoppa tillbaka till 
början, alltså gå till ”Home”, vilket gjorde användarflödet aningen sämre och 
långsammare (Bilaga B). 

8. När användaren ska granska en artikel hos en RFQ men har glömt RFQ-numret så 
finns det inget snabbt och effektivt sätt att hitta den utan då behöver denne leta igenom
varje tillgänglig RFQ för att till slut hitta den sökta artikeln (Bilaga B)

Vissa av dessa problem (2, 4, 5, 6) handlade om ett arbetssätt som Atlas Copco hade och 
därigenom inte var något jag direkt kunde påverka genom utformning av portalen. Dock för  
problem 2, där portalen kunde noterat Atlas Copco-användaren ifall det inte är en passande tid
att skicka ut en RFQ. Dock ansåg jag att för att ordentligt lösa detta problem så behövdes 
tankesättet hos användarna på Atlas Copco ändras, så att det verkligen förstod vilka tider som 
var acceptabla, då en sådan notering enkelt hade gått över huvudet på många. 

Kring problem 4 så handlade det även här om tankesättet hos Atlas Copcos användare, att ifall
de förstått fördelarna med att använda det inbyggda kommentarssystemet, så hade de 
säkerligen börjat använda det mer. Det största argumentet kring användandet av det inbyggda 
kommentarssystemet är att all kontakt och samtal sparas i portalen istället för hos någon av 
personalens mejl-inbox. För vad händer om den personen slutar? Då försvinner allt som sagts 
och värdefull information försvinner, vilket kan skapa stora problem. 
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Vidare angående problem 5 handlade det om att komma överens om en inställning av denna 
påminnelsefrekvens mellan båda parterna, leverantör och Atlas Copco. 

Sedan kring problem 6, vilket handlade tankesättet hos Atlas Copcos ledning, att de behövde 
förstå att det inte räcker med en manual för att leverantörerna ska kunna använda portalen 
felfritt. Utan för att uppnå sådan effektivitet av portalen behövs det att det skickar ut någon till
leverantörerna som ingående förklarar fördelar och anledningar till att portalen används, men 
även hur den ska användas. Detta skulle skapa en djupare förståelse hos leverantörerna vilket 
de kan använda för att portalen skall användas på ett effektivt sätt.

Resterande problem (1, 3, 7, 8) var mer saker jag direkt kunde använda mig av vid 
utvecklandet av portalen. Problem 1 löstes enkelt genom att sätta en timer hos Atlas Copcos 
sida, så att det kom en påminnelse även på deras sida ifall de inte svarat på en förfrågan.

Vidare var problem 3, som jag egentligen inte kunde avgöra grunderna till, men jag 
förebyggde det genom att göra den uppdaterade versionen av portalen så stabil som möjligt. 
Vad som avgjorde ifall stabiliteten var godkänd var helt enkelt att jag personligen testade 
portalen via diverse användarfall samt för ovanligt användande. 

Sedan angående problem 7, där det uppenbara som behövdes var en ”tillbaka-knapp” som tog 
användaren tillbaka till föregående aktivitet/sida. Implementerades genom att URL:en 
ändrades under användarens navigation genom portalen, vilket skapade en historik i 
webbläsaren. Sedan för att användaren skulle kunna gå tillbaka ett steg var det bara att läsa av
den historik som fanns och utefter denna avgöra var användaren var i portalen steget innan. 
Gjorde då en knapp längst ner i högra hörnet för att utföra denna åtgärd, men för att förbättra 
användarflödet ännu mer så kopplades denna åtgärd även till tangentbords-knappen 'b'. 

Den absolut största förändringen på portalen grundar sig i punkt 8, vilket då är att en 
sökfunktion lades till. Mer specifik att söka på en bestämd artikeln och för att sedan visa alla 
ställen där denna artikeln omnämns på diverse sätt. Som exempelvis ifall en användare 
behöver veta kring vilka RFQ:er som artikeln ”16-SoIn-13” finns, så kan denne söka på det 
artikelnumret vilket resulterar i alla RFQ:er som just den artikeln ingår i. Detta 
implementerades då för att effektivisera användandet av portalen genom att främst ta bort 
behovet att leta igenom varje separat RFQ för att hitta den sökta artikeln.
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3.2 Steg 2, analys av smarta och trendanpassade lösningar
I detta kapitel omnämns diverse lösningar och designer som återfinns hos många av dagens 
stora företags hemsidor. Detta är resultatet av en informationssökning, gjord av mig själv, där 
ett flertalet hemsidor granskades och analyserades. Detta kapitel visar bara på diverse 
lösningar som finns på marknaden, och inte huruvida dessa lösningar går att implementera på 
SCP. Utan det tas upp under resultatkapitlet och mer specifikt underavsnittet 4.2.

3.2.1 Skrollsidor

För att på ett snygg och trendigt sätt visa på information används så kallat ”parallax scrolling”
där användaren skrollar för att visa olika delar av sidan. Innebär att webbsidans olika 
huvuddelar delas upp som varsin sida och ”läggs på varandra”. Sedan kan användaren skrolla 
sig mellan de olika huvuddelarna. Detta gör att  förstasidan egentligen är majoriteten av 
hemsidan. Exempel:

3.2.2 Varierande startsida beroende på andra element

Vore det inte optimalt ifall en användare alltid utsätts för endast relevant information? Ett steg
i denna riktning är att startsidan varierar beroende på olika ting. Kan bero på vilken nuvarande
plats i världen användaren befinner sig, exempelvis för ett flygbolag där en användare startar 
upp sidan hemifrån så visas det flyg inom den närmsta dagen och veckan, men ifall denne 
istället startar upp sidan från flygplatsen så visas det flyg inom den närmsta timmen och 
dagen. Även skulle användarens användande av en sida nyttjas, genom att analysera vart 
denne befinner sig på sidan mest och därigenom gör att dess startsida är just där. 
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Illustration 2: Bild tagen från Urban Walks hemsida [9]



3.2.3 Stor bild med en slagkraftig rubrik

Synen är ett kraftfullt sinne, så därigenom är stora bilder något av det snabbaste sätten att 
fånga användarens uppmärksamhet. Exempelvis:

3.2.4 Kortlayout

Visar information i formen av kort, där varje kort framställs som ett objekt med diverse delar. 
Som i detta fall med bild och sedan beskrivande text. Exempel:

17

Illustration 3: Bild tagen från Airpakas hemsida [10]

Illustration 4: Bild tagen från Pinterests hemsida [11]



3.2.5 ”The Hamburger Menu”

Hamburgare meny, eller sidomeny, är egentligen en meny
(eller annan information) som användaren får fram när genom
att denne klickar på en ikon. Exempel: 
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Illustration 5: Bild tagen 
från Youtubes hemsida [12]



4 Resultat
I detta kapitel så fås resultaten ur genomförandet, dvs. innehållet i föregående kapitel 
diskuteras kring deras plats i systemet, ifall det är värt att implementera och i såna fall hur. 
Relationen mellan kapitlen (3 och 4) är som sådan att underavsnittet 3.1 har en koppling till 
underavsnittet 4.1 och vidare har underavsnittet  3.2 en koppling till  underavsnittet 4.2. Där 
kopplingen visar på hur ett genomförande skulle kunna se ut och sedan hur resultatet blev.  

4.1 Steg 1, förbättringar på det nuvarande systemet

4.1.1 Jämförelse med föregående system

I den här delen berörs de olika vyer som portalerna hade och vad som är skillnaden mellan 
dem. De kommer illustreras genom skärmdumpar av respektive portal för att få en bättre 
uppskattning om de skillnader som finns. Jag valde att ignorera”Home”-fliken då den under 
utvecklingen redan var under förbättringsarbete av andra konsulter. 

I illustration 6 och 7 så visas det när användaren navigerat sig till RFQ-fliken där alla RFQ:er 
visas i en lista och där användaren kan välja RFQ:er med specifika statusar, exempelvis nya 
RFQ:er.
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Illustration 6: RFQ-fliken - Nya portalen



Här syns direkt skillnaden på utnyttjandet av tillgängligt område, där den nya portalen 
använder allt tillgängligt utrymme genom att göra tabellen bredare och kan därigenom visa 
mer information.  Även så har flikarna gjorts om så att de är staplade på varandra istället för 
en horisontell linje, detta gör så att den relevanta informationen som användaren är intresserad
av syns betydligt högre upp på sidan. Istället för att informationen nås efter nästan halva sidan
så syns den nästan högst upp. Detta har även uppnåtts genom att raden med sökmöjligheter i 
den gamla portalen har packats in i en sök-flik i den nya portalen, vilket som sagt skapar en 
tidigare uppfattning av den relevanta informationen. En av de viktigaste uppdateringarna syns
även här, vilket är de små ikoner som finns vid flikarna. Dessa skall öka förståelsen och 
igenkännandet när användaren navigerar sig genom portalen, de visar på ting som användaren
lätt kan relatera till och även såklart är ikonen relevant kring flikens betydelse i systemet. 
Dessa ikoner är genomgående för hela systemet för att öka användarvänligheten genom 
introduktion av element som användaren kan relatera till genom tidigare erfarenheter.
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Illustration 7: RFQ-fliken - Gamla portalen



Vidare så visas den vy när användaren navigerat sig in på en specifik RFQ, och då till en 
början visas en översikt över RFQ:n.
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Illustration 8: Specifik RFQ och "Overview"-fliken - Nya portalen



Först värt att notera var att flik-namnet har bytts från ”Header” till ”Overview”, detta på 
grund av att det är just en översikt och att ”Header” känns lite missledande till det egentliga 
innehållet. Även här visas information relativt långt ner på sidan, så genom att flytta ner 
statusmeddelandet för RFQ:n (det orangea fältet) bredvid huvudtexten samt genom att 
komprimera utrymmet mellan diverse formulär så nås informationen snabbt högt upp och 
användaren får en bättre översikt. Syns även en skillnad i färg på ”Save”-knappen, färgen 
byttes mot grönt för att följa universella riktlinjer kring att grön symboliserar sparande, vilket 
gör det enklare för användaren att relatera till.
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Illustration 9: Specifik RFQ och "Header"-fliken - Gamla portalen



I illustration 10 och 11 visar när användaren skall granska de olika artiklarna för den specifika
RFQ:n.

Likväl här har statusmeddelandet flyttats ner för att utnyttja utrymmet mer, vidare är det inga 
markanta förändringar förutom färgmässigt där färgerna gjorts fylligare, mest för att förfina 
det allmänna utseendet.
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Illustration 10: Specifik RFQ och "Items"-fliken - Nya portalen

Illustration 11: Specifik RFQ och "Items"-fliken - Gamla portalen



Vidare i illustration 12 och 13 så visas det när en användare klickat på en specifik artikel i 
RFQ:n och får då information kring denna artikeln.
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Illustration 12: Specifik RFQ och "Items"-fliken när användaren klickat på en artikeln - Nya 
portalen

Illustration 13: Specifik RFQ och "Items"-fliken när användaren klickat på en artikeln - 
Gamla portalen



Istället för att visa informationen om artikeln nedanför tabellen som i den gamla portalen så 
göms istället tabellen då den enda relevanta informationen just då är artikelns egenskaper. Så 
för att spara på utrymmet och för att endast visa relevant information byts tabellen ut mot en 
knapp vilken användaren kan klicka på för att få tillbaka tabellen ifall det önskas.
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Vidare så visas vyn ifall användaren behöver ytterligare  information kring artikeln i form av 
bilagor, exempelvis ritningar. 

För denna flik går det att argumentera för och mot de båda portalernas lösningar, då det inte är
någon egentlig skillnad förutom att flik-sektion har gjorts horisontell istället för vertikal. Jag 
ansåg den nya portalens upplägg fördelaktigt av den enkla anledningen att det ser mer 
attraktivt ut samt att ifall många ”del-flikar” skulle uppstå i den gamla portalen så skulle de 
skapa ett behov av att skrolla för att se de sista. 
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Illustration 14: Specifik RFQ och "Attachments"-fliken - Nya portalen

Illustration 15: Specifik RFQ och "Attachments"-fliken - Gamla portalen



Nedanstående illustrationer visar ifall en användare skall titta på loggarna för systemet.

Denna förändring går i linje med den som gjordes kring bilagorna i illustrationerna 14 och 15 
och då av samma anledningar. Att det är ett mer tilltalande utseende samt att ifall det uppstår 
många ”del-loggar” blir det nödvändigt att skrolla för den gamla portalen.
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Illustration 16: Specifik RFQ och "Logs"-fliken - Nya portalen

Illustration 17: Specifik RFQ och "Logs"-fliken - Gamla portalen



Om en användaren vill kommentera något angående en specifik artikel, exempelvis att 
ritningar saknas eller liknande. 

28

Illustration 18: Specifik RFQ och "Comments"-fliken - Nya portalen

Illustration 19: Specifik RFQ och "Comments"-fliken - Gamla portalen



I ovanstående illustrationer (18 och 19) syns en klar skillnad mellan de olika versionerna av 
portalerna, där den gamla portalen byggt upp kommentarssystemet genom en tabell medan 
den nya portalen skapades utifrån dagens generella utseende av chattkonversationer. I den 
gamla portalen är det svårt att urskilja vilka meddelanden som kommer från vem, användaren 
måste titta en extra gång får att kunna avgöra vad denne skickat respektive mottagit. Då 
jämfört med den nya portalen där användaren snabbt ser exakt vad denne själv skickat och 
vad denne har mottagit, vilket ökar effektiviteten vid användning. Den nya portalen har även 
färgmarkeringar runt meddelandena för att markera vem som skickat meddelandet, vilket 
även det gör det lättare för användaren att urskilja diverse meddelanden.
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Alla de föregående illustrationer berörde RFQ:er, vilket är en av de stora delarna i systemet. 
Men, vidare till nästa vitala del av systemet, Design Notifications, vilket har en väldigt lik 
uppbyggnad som för RFQ vilket resulterade i att liknande förändringar gjordes även här. För 
illustration 20 och 21 så har användaren navigerat sig till Design Notifications och då visas de
olika designnotifikationer som finns, vilket denne även kan sortera beroende på status.

Likväl här som kring skillnaderna hos illustrationerna 6 och 7, så utnyttjas utrymmet betydligt
bättre av den nya portalen genom att göra tabellen bredare och då visas mer information. Flik-
sektionen har gjorts om till ett staplande utseende istället för liggande, vilket resulterar i att 
den relevanta informationen syns desto högre upp på sidan. Även här har relevanta ikoner 
introducerats för att öka igenkännandet för användaren och genom detta förbättras 
användarflödet då användaren känner igen sig baserat på tidigare erfarenheter och kan då 
navigera sig snabbare och mer effektivt.
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Illustration 20: ”Design Notification”-fliken - Nya portalen

Illustration 21: ”Design Notification”-fliken - Gamla portalen



Vidare så visas den vy när användaren navigerat sig in på en specifik ”Design Notification”, 
och då till en början visas en översikt över denna.

Först värt att notera är att flik-namnet har bytts från ”Header” till ”Overview”, detta på grund 
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Illustration 22: Specifik designnotifikation och "Overview"-fliken  - Nya portalen

Illustration 23: Specifik designnotifikation och "Overview"-fliken  - Gamla portalen



av att det är just en översikt och att ”Header” känns lite missledande till det egentliga 
innehållet. Även här visas information relativt långt ner på sidan, så genom att lägga ner 
statusmeddelandet för design notifikationen (det orangea fältet) bredvid huvudtexten samt 
genom att komprimera utrymmet mellan diverse formulär så nås informationen snabbt högt 
upp och användaren får en bättre översikt. 

I illustration 24 och 25 så visas det när användaren skall granska de olika artiklarna för den 
specifika design notifikationen. 

Dessutom här har statusmeddelandet flyttats ner för att utnyttja utrymmet mer, vidare är det 
inga markanta förändringar förutom färgmässigt där färgerna gjorts fylligare, mest för att 
förfina det allmänna utseendet.
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Illustration 24: Specifik designnotifikation och "Details"-fliken  - Nya portalen

Illustration 25: Specifik designnotifikation och "Details"-fliken  - Gamla portalen



Vidare i illustration 26 och 27 så visas det när en användare klickat på en specifik artikel i 
designnotifikationen och då får information kring denna artikeln.
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Illustration 26: Specifik designnotifikation och "Details"-fliken när en användare klickat på 
en artikel  - Nya portalen



Istället för att visa informationen om artikeln nedanför tabellen som i den gamla portalen, så 
göms istället tabellen då den enda relevanta informationen just då är artikelns egenskaper. Så 
för att spara på utrymmet och för att endast visa relevant information byts tabellen ut mot en 
knapp vilken användaren kan klicka på för att få tillbaka tabellen ifall det önskas.
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Illustration 27: Specifik designnotifikation och "Details"-fliken när en användare klickat på 
en artikel  - Gamla portalen



Ifall användaren behöver ha ytterligare information kring den specifika design notifikationen 
så navigerar denne till ”Attachments”-fliken som visar externa bilagor relevanta till design 
notifikationen, som exempelvis kan vara ritningar. (Illustration 28 och 29)

För denna flik går det att argumentera för och mot de båda portalernas lösningar, då de är 
ingen egentlig skillnad förutom att flik-sektion har gjorts horisontell istället för vertikal. Jag 
ansåg den nya portalens upplägg fördelaktigt av den enkla anledningen att det ser mer 
attraktivt ut samt att ifall många ”del-flikar” skulle uppstå i den gamla portalen så skulle de 
skapa ett behov av att skrolla för att se de sista. 
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Illustration 28: Specifik designnotifikation och "Attachments"-fliken  - Nya portalen

Illustration 29: Specifik designnotifikation och "Attachments"-fliken  - Gamla portalen



Vidare ifall en användare behöver se vad som hänt tidigare kring en specifik design 
notifikation i systemet så kan denne navigera till log-fliken vilket illustreras i illustration 30 
och 31.

Denna förändring går i linje med den som gjordes kring bilagorna i illustrationerna 28 och 29 
och då av samma anledningar. Att det är ett mer tilltalande utseende samt att ifall det uppstår 
många ”del-loggar” blir det nödvändigt att skrolla för den gamla portalen.
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Illustration 30: Specifik designnotifikation och "Logs"-fliken  - Nya portalen

Illustration 31: Specifik designnotifikation och "Logs"-fliken - Gamla portalen



Om en användaren vill kommentera något angående en specifik artikeln, exempelvis att 
ritningar saknas eller liknande. (Illustration 32 och 33)

I ovanstående illustrationer (32 och 33)  gjordes identiska förändringar och av samma 
anledningar som för illustrationerna 18 och 19.
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Illustration 32: Specifik designnotifikation och "Comments"-fliken - Nya portalen

Illustration 33: Specifik designnotifikation och "Comments"-fliken - Gamla portalen



Om en användare navigerar till nästa huvud-flik, ”Claims”, möts den av illustrationerna 34 
och 35 beroende på vilken version av portalen som användes.

Anledning till att denna flik är tom beror på att under utvecklingsperioden hade jag inte 
tillgång till resterande delar av fliken från den gamla portalen, och kunde därför inte urskilja 
vad innehållet skulle vara och därför gjordes bara ändringar som jag visste skulle vara 
ekvivalenta till den gamla portalen. Detta resulterade i att den enda ändring som gjordes på 
fliken ”Claims” var att göra flik-sektionen staplade istället för liggande, detta för att utnyttja 
utrymmet maximalt och för att då möjliggöra stora arbetsytor vid framtida färdigställande av 
denna flik.
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Illustration 34: ”Claims”-fliken - Nya portalen

Illustration 35: ”Claims”-fliken - Gamla portalen



Nedanstående och resterande illustrationer (36 till 49) berörs när en användare vill analysera 
dem själva, exempelvis vilken leveransprecision de har osv.
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Illustration 36: ”Supplier Analysis”-fliken och
"Merit point"-fliken - Nya portalen

Illustration 37: ”Supplier Analysis”-fliken 
och "Merit point"-fliken - Gamla portalen

Illustration 38: ”Supplier Analysis”-fliken och
"Claims/PPM"-fliken - Nya portalen

Illustration 39: ”Supplier Analysis”-fliken och
"Claims/PPM"-fliken - Gamla portalen

Illustration 40: ”Supplier Analysis”-fliken och
"Delivery Precision"-fliken - Nya portalen

Illustration 42: ”Supplier Analysis”-fliken och
"Lead Time"-fliken - Nya portalen

Illustration 43: ”Supplier Analysis”-fliken och
"Delivery Precision"-fliken - Gamla portalen

Illustration 44: ”Supplier Analysis”-fliken och
"Order Acknowledgement"-fliken - Nya 
portalen

Illustration 45: ”Supplier Analysis”-fliken och
"Order Acknowledgement"-fliken - Gamla 
portalen

Illustration 41: ”Supplier Analysis”-fliken och
"Delivery Precision"-fliken - Gamla portalen



Angående illustrationer 36 till och med 49 så gjordes det inte några märkvärdiga förändringar 
då förändringsmöjligheterna var väldigt begränsade till den nivå att det endast handlade om 
textboxar och knappar. Så det som gjordes var att förfina flikarna samt texterna och 
textboxarna, samt att genom att hela sidan utnyttjas så kunde det vara flera textboxar på en rad
vilket resulterade i mer information högre upp på sidan. 
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Illustration 47: ”Supplier Analysis”-fliken och
"Purchase Volume"-fliken - Gamla portalen

Illustration 46: ”Supplier Analysis”-fliken och
"Purchase Volume"-fliken - Nya portalen

Illustration 49: ”Supplier Analysis”-fliken och
"Forecast"-fliken - Gamla Portalen

Illustration 48: ”Supplier Analysis”-fliken och
"Forecast"-fliken - Nya Portalen



4.1.2 Finesser

I detta underavsnitt så kommer visas resultatet av diverse nya funktioner som tillkommit till 
den nya portalen, lite små och enkla åtgärder som tillsammans ökat användarflödet avsevärt.

Fix tabell

Ett problem i tidigare portal när tabeller fick många element så behövde användaren skrolla 
ner på sidan för att se alla element. Detta resulterade i att tabellhuvudet försvann och 
användaren kunde inte direkt urskilja vad kolumnerna egentligen innebar. Med den nya 
portalen så skrollar användaren endast i tabellen ifall elementen blir många, vilket gör att 
tabellhuvudet aldrig försvinner.

Pilar för att beskriva flödet av exempelvis  en RFQ genom systemet

För att användaren skall få uppfattning om att, som i detta 
exempel, en RFQ går från statusen ”New” ända ner till 
”Archived” när den går igenom systemet. Dessa subtila pilar 
skall få användaren, medvetet eller omedvetet, att förstå att det 
är ett flödet som RFQ:n skall gå igenom.

41

Illustration 50: Fix tabell

Illustration 51: Pilar för att 
visa på flödet



Notifikationer kring diverse ärenden som visas i sidhuvudet

Illustration 52 och 53 visar på när användaren svävar muspekaren över respektive 
notifikationstyper. För illustration 52 så visar ikonen vilken status som det handlar om, den 
röda cirkeln bredvid indikerar antalet och sedan står det vilket ärende som berörs, t.ex RFQ 
eller design notifikation. Vidare kring illustration 53 så visar ikonen vilken status det handlar 
om, sedan vilket ärende som berörs och sedan vilket unikt nummer som ärendet har. 

Knapp som skrollar till toppen av sidan
Ifall det exempelvis uppstår många kommentarer för en artikel så
kommer användaren behöva scrolla långt ner på sidan för att se 
alla meddelanden som skickats. Då för att spara lite tid så har en 
knapp implementerats som tar användaren högst upp på sidan 
igen. Den göms tills det att användaren skrollat ner en vis bit på 
sidan, vilket gör att den visas. Denna knapp är implementerad 
över hela systemet, så vid behov visas den. 
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Illustration 52: Notifikationer för händelser, som exempelvis att två ny RFQ:er har inkommit

Illustration 53: Notifikationer för kommentarer, som exempelvis när Atlas Copco 
kommenterat på en artikeln för en RFQ 

Illustration 54: Skrolla 
användaren till toppen



Knapp som tar användaren tillbaka till föregående sida

Längst ner i sidfoten återfinns en knapp längst till höger som tar användaren tillbaka till 
föregående sida. För att göra det ännu mer användarvänligt så har även tangentbordsknappen 
'b' samma funktion.

Sökfunktion där användaren söker på ett artikelnummer och får fram alla ställen där 
den specifika artikeln finns med.

I sidhuvudet återfinns ett sökfält som användaren har tillgång till oavsett vilken vy i systemet 
som denne är i för tillfället. Sedan när användaren klickar på den gröna sökknappen i 
sidhuvudet så visas den underliggande vyn med alla resultat. Huvudtexten för varje resultat är
numret på det specifika ärendet, och sen brödtexten är information kring just det ärendet. 
Användaren skall då kunna klicka på en av dessa huvudtexter för att ta sig till det ärende som 
önskas.
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Illustration 55: Sidfot innehållande tillbaka-knapp

Illustration 56: När användaren sök på ett artikelnummer visas denna vy



Om användaren väljer att använda systemet på en surfplatta:

Den nya portalen fungerar minst lika bra på en surfplatta. Genom de stora 
navigeringsknapparna och flikarna samt att alla element anpassar sig efter storleken på 
skärmen skapas en ekvivalent upplevelse för användare oberoende ifall portalen körs på en 
PC eller surfplatta.
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Illustration 57: ”RFQ”-fliken på en surfplatta



4.2 Steg 2, analys av smarta och trendanpassade lösningar 
Med trendanpassad lösningar syftas lösningar och designer som återfås bland mängder av 
aktörer just nu, saker som många använder sig av på sin hemsida. Men behöver det 
nödvändigtvis vara så att dom senaste trenderna inom webbdesign alltid är något som 
fungerar på ens egen hemsida? Nog för att dessa trender ofta är födda kring ett problem som 
behövde bli löst, och att de då ofta är smarta lösningar, så är de inte riktlinjer som bör följas 
till punkt och pricka. Utan varje sådan trend bör undersökas grundligt ifall det verkligen 
fungerar på ens hemsida. Kommer det förbättra användarens upplevelse? Går det 
överhuvudtaget att implementera? Är det värt? Vidare i detta kapitel kommer de nämnda 
trenderna från kapitel 3.2 att granskas kring dess passform i portalen. 

4.2.1 Skrollsidor

Kan eventuellt implementeras på portalen genom att varje flik (RFQ, designnotifikationer 
osv.) representeras av en sådan sida. Går att argumentera kring ifall komplexiteten av portalen
blir för stor för att kunna hanteras genom ett sådant utseende, kommer troligen uppstå 
framtida problem som kan visa sig för komplexa för att en sådan lösning skall vara värd att 
implementera från första början.

4.2.2 Varierande startsida beroende på andra element

Under intervjun med Hydroscand nämndes det att de två intervjuade höll på med specifika 
delar av portalen och just bara de delarna. Därför kan detta även överföras till portalen genom 
att startsidan varierar mellan de olika huvud-flikarna (RFQ, design notifikationer osv.). Detta 
skulle effektivisera användandet då användaren hamnar direkt vid relevant plats i portalen och
kan utifrån det komma igång med arbetet direkt. 

4.2.3 Stor bild med en slagkraftig rubrik

Visserligen går det att argumentera kring ifall det är portalens syfte att locka användare 
genom storslagna bilder och slagkraftiga slogans, utan portalens användande grundar sig mer 
kring en relation med Atlas Copco. Dock kan det eventuellt göra portalen mer iögonfallande 
och göra att den används mer flitigt på grund av den anledningen. Exempel kring hur portalen
skulle kunna se ut med en sådan bild: 
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Illustration 58: En eventuell portal med en storslagen bild



4.2.4 Kortlayout

Kan implementeras genom att exempelvis varje RFQ är ett objekt med namn som rubrik och 
sedan vidare information som underliggande text. Skulle på ett effektivt sätt separera de olika 
RFQ:erna för användaren så att denna slipper skanna igenom en hel rad för att få 
informationen utan all relevant data finns uppstaplade inom en behållare som representerar 
RFQ:n. Exempel: 

4.2.5 ”The Hamburger Menu”

Denna typ av meny innebär att användaren behöver göra extra steg för att nå den önskade 
informationen, det sänker effektiviteten kring användarens navigation. Även sänks 
synligheten av information då information göms, det gäller för användaren att först identifiera
knappen som klickbar. Där denna typ av meny gör störst nytta kan anses vara för 
mobiltelefoner, där utrymme är av det minimala och då genom en ”hamburgemeny” går det 
att spara utrymmet genom att dölja element. Allt detta i åtanke så såg jag inte behovet av en 
sådan meny, portalen används inte på mobiltelefoner, vilket jag ansåg var det största 
argumentet till användandet, och därigenom stjälper den mer än hjälper.

4.2.6 Övriga tankar

När jag sökte efter trender kring webbdesign så handlade majoriteten om att locka användaren
till sidan, att på ett snyggt och elegant sätt få användarens uppmärksamhet kring sin produkt, 
tjänst etc. Dock behöver inte portalen göra just det, privatpersoner har inte tillgång till 
portalen, utan portalen är till för Atlas Copco och deras underleverantörer. Jag tror att 
leverantörer inte väljer bort Atlas Copco av den enda anledningen att portalen inte ser 
attraktiv ut, utan istället tror jag de väljer att använda portalen vid förhandlingar ifall den har 
en bra och smart funktionalitet som genomsyrar hela användandet. Därigenom tror jag inte 
portalens utformning bör utvecklas utifrån själva designerna av de senaste trenderna, utan den
bör istället adaptera de senaste smarta lösningarna som finns för att genom det öka 
funktionaliteten. Absolut förespråkar jag ett vackert användargränssnitt, men i det här fallet 
bör fokus ligga på funktionaliteten. 
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Illustration 59: Ett eventuellt användande av kortlayout på portalen via dess RFQ-flik



5 Diskussion

5.1 Uppfyllande av projektets krav
Till att börja med ställdes det inte några egentliga krav från varken Sogeti eller Atlas Copco 
kring exakt vad som skall vara klart vid projektets slut. Utan det handlade mer om att dom 
ville se förslag kring förbättringar på det nuvarande systemet (steg ett). Detta krav uppfylldes 
helt klart, då det finns ett flertal konkreta förändringar som bevisligen förbättrar 
användarflödet för systemet. Anledningen till att ordet bevisligen används grundas i att 
förändringar utgick ifrån den referens som användes som grund till förändringarna. Då denna 
referens påpekar att dessa sorters principer har en påtagligt positiv påverkan på 
användargränssnittet anses de förändringar som gjorts även de ha positiv påverkan på 
systemet.  

I ovanförliggande stycke nämns ett krav som formades under senare delar av projekttiden. 
Från att jag skulle skapa en prototyp till en framtida portal, till det nuvarande (analys). 
Anledningen kring det var att när jag visade Atlas Copco det jag hade gjort på steg ett så var 
dom väldigt nöjda och ansåg att det inte, för deras skull, behövde göras något mer 
överhuvudtaget. Detta i kombination med att den då kvarvarande projekttiden var knapp så 
bestämde jag och min handledare att forma om kravet till det nuvarande, då det passar 
tidsramen och att vi visar oss proaktiva för Atlas Copco genom att utföra ytterligare arbete 
utöver deras önskan.
Det kravet som formades under senare delar av projekttiden var kring analys av marknadens 
senaste och främsta designlösningar som visar på smarta och trendanpassade lösningar. 
Genom att detta steg fick aningen lite tid men att jag ändå fick fram flertal konkreta lösningar 
som används på marknaden idag, så anser jag att detta krav även det uppnåddes. Visserligen 
går det att argumentera kring huruvida tidsfördelningen var korrekt då detta steg definitivt 
skulle haft nytta av lite extra tid. Dock anser jag att den absolut viktigaste delen var det första 
steget, vilket även min handledare och kontakter på Atlas Copco ansåg, och därför finns det 
belägg för en prioritering av just det första steget. 

Alla de åsikter och tankar som leverantörerna hade kring förbättringar av portalen, som kunde
utföras på portalen, gjordes. Som exempelvis tillbaka-knappen och sökfunktionen. Vidare 
hade de även åsikter kring sådant som inte handlade om hur själva portalen fungerade utan 
mer hur arbetssättet kring den var. Dessa punkter hade egentligen inte direkt med projektet att 
göra, men genom att det indirekt påverkar användarflödet så togs dessa åsikter upp med mina 
kontakter på Atlas Copco. Även påpekade leverantörerna att de i allmänhet var väldigt nöjda 
och att den fungera bra. Därigenom så gjordes inga radikala förändringar på portalen, utan för
att behålla deras goda tankar kring portalen så ändrades den som sagt inte allt för mycket. Så 
det krav som fanns kring leverantörernas åsikter uppfylldes absolut. 

Vid designprojekt är det väldigt fördelaktigt att det argumenteras kring diverse problem och 
lösningar. När arbete sker självständigt så är det lätt hänt att det blir helt anpassad efter dennes
egna åsikter och tankar, vilket kan vara farligt på grund av att det kanske bara fungerar för dig
och endast dig själv och blir då inte generella förbättringar. Då detta projekt utfördes av en 
person så fanns det då risk för detta. Men genom att projektet utgick ifrån referenser så anses 
det inte vara ett lika stort problem. Visserligen hade det definitivt varit fördelaktigt ifall det 
funnits en samarbetspartner att dagligen diskutera med kring problem och även då eventuella 
lösningar. 
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5.2 Speciella resultat och slutsatser
Under samtal med mina kontakter på Atlas Copco så uppfattades det som att de verkligen 
tyckte den nuvarande portalen var utdaterad och att den var i stort behov av uppdatering. Men 
sedan när intervjuer utfördes med de som verkligen använde det, leverantörerna, så nämndes 
det i majoriteten bra saker kring portalen. Så det rådde lite splittrade meningar kring det hela. 
Har säkert sin anledning i att de på Atlas Copco hade mer kunskap kring webbutveckling och 
användargränssnitt och kunde då se lösningar som inte leverantörerna kunde se då de är inom 
en helt annan bransch och inte har dessa kunskaper som formar sådana tankar.

5.3 Projektets utvecklingspotential
Det finns en väldigt stor utvecklingspotential då egentligen halva arbetet för en helt 
fullständigt portal är gjord, gränssnittet. Det som saknas är alltså det bakom, med 
funktionalitet osv. Majoriteten av all funktionalitet finns redan i den gamla portalen, så det 
kan bara hämtas därifrån. Dock har det tillkommit saker (t.ex. sökfunktionen och 
notifikationer) som behöver ha funktionalitet bakom sig.

5.4 Reflektion kring eget lärande
Projektet har främst ökat mina kunskaper inom front-end-utveckling markant. Tidigare hade 
jag inga direkt kunskaper kring det hela, men efter projekt känner jag mig verkligen bekväm 
med sån typ av utveckling. Visserligen har jag mycket kvar att lära då jag inte hann få 
kunskap om allt på 10 veckor. Om projektet skulle vidareutvecklas behöver jag definitivt mer 
kunskap kring hur integration av funktionaliteten med användargränssnittet skall ske på ett 
bra sätt. Vidare har det även gett mig kunskapen att arbeta utifrån en vetenskaplig källa, då jag
kontinuerligt tittade igenom vad källan påstod och arbetade hela tiden utefter den. Genom att 
jag genomförde intervjuer har jag erhållit kunskaper kring intervjumetodik, vad som är bra 
frågor, hur frågor formuleras, att vara objektiv som intervjuare osv. Även då att förverkliga 
leverantörernas åsikter och tankar har förbättrat mitt arbetssätt vid utveckling. 
Vidare var det även en utvecklande uppgift att arbeta som konsult då det verkligen utvecklade 
mina kunskaper kring kundbemötandet och hantering av deras behov och krav. 
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Bilaga A
Transkiberad intervju med Hydroscand AB

Intervjuare: Tobias Dyrebrant

Tobias: Hur fungerar SCP överlag? Lite allmänt.
Intervjuperson 1: Du har skrivit hur det fungerar överlag, och jag tycker det fungerar bra, 
eller till och med väldigt bra. Rent generellt så att säga, visst buggar finns det alltid, beroende 
på vart dem lägger frågorna och vart dem kommer ifrån. Rent generellt så jättebra, tycker jag. 
I alla fall den delen jag jobbar med (RFQ). Vi har ju faktiskt haft den, jag tror jag var den av 
dem första som prova, tror jag, 2010, tror jag. 

Intervjuperson 2 kliver in rummet.

Tobias till Intervjuperson 2: Så du höll på med dem andra delarna av SCP?
Intervjuperson 2: Nej, jag är inte särskild mycket i RFQ, det sköter Intervjuperson 1. 
Intervjuperson 1: Du kör ju mer leveransprecision och den biten.
Tobias: Alltså, analys och sådant? 
Intervjuperson 2: Analys, leveransprecision, reklamationer, den biten.
Tobias: Hur tycker du det fungerar?
Intervjuperson 2: Allt som oftast bra, det var mycket störningar innan, men nu är bättre 
tycker jag.
Tobias: Vad var det för störningar?
Intervjuperson 2: Datum som inte stämde på ordrar, alltså, vi här på Hyrdoscan hade ett 
orderdatum och de på Atlas har ett annat. Då tappar vi ju antal dagar till leverans så att säga. 
Men det har börjat rätta tills sig, men det händer ibland att det konstigheter. Ordrar som kan 
ha ett annat orderkänt datum än vad vi har, och orderkänt här, kommer upp i systemet. Och 
ibland står det 1999-01-01 på ordrar, bekräfta datum, som vi har bekräftat härifrån men på 
något sätt tror jag inte att det gått igenom på Atlas med status. Men annars tycker jag nog att 
det fungerar bra.

Tobias: Är det några konkreta på problem som ni kan peka ut?
Intervjuperson 1: Ja men det finns ju några, men det har ju varit några, sen är ju inte dem 
konstanta. Jag har problem med att jag inte får en avisering att det ligger en nya RFQ. Det är 
ju inte så mycket SCP att göra utan det är något annat som ligger bakom. Beror på vem som 
skickar ut den, fel person som skickar ut den, som inte ska göra det egentligen kanske, och då 
får jag ingen avisering. Det kan ju vara bra. Sen ibland så, det som jag upplever som ett av 
problemen just nu, gäller RFQ som kommer som har svarstider som är konstiga.
Tobias: Konstiga? Som innebär?
Intervjuperson 1: Ja, att jag var den på måndag och svarstiden var på fredagen förra veckan. 
Då skriver man en kommentar, och nästa gång man går in är den borttagen för jag inte har 
svarat. Så det borde finnas någonting i systemet som kollar sådant, dem kan inte räkna med att
skicka en offert och få svar samma dag. Utan det borde vara någonting som automatiskt 
genererar en svarstid. På KM till exempel, jag kommer inte ihåg, vad är det, sju dagar till svar,
någonting sådant, tror jag. Då kör dem inte det via en portal utan manuellt, men att det skulle 
ligga något sånt där default datum i dem (RFQ:erna). Sen kan det även vara problem med att 
dem skickas ut när som helst. Lördagar, Söndagar, då måste man gå in och bekräfta dem, att 
du tar emot dem. Annars åker dem också bort.
Intervjuperson 2: Hur lång tid är bekräftelsetiden där?
Intervjuperson 1: Det är lite slumpmässigt, men du får rätt många mejl men jag kommer inte
ihåg. Det är ju inte ett dygn, men ett par tre så måste du nog ha tagit emot dem. 
Intervjuperson 2: Den är ju för kort den tiden. Om du får den på fredag eftermiddag, det 



fungerar liksom inte.
Intervjuperson 1: Det måste ju vara personstyrt, den som skickar RFQ:n. Sitter man och 
jobbar övertid en lördag, då kanske man ska tänka sig för innan man skickar ut RFQ:n. Ska 
man skicka den på en lördag? Det är såna här grejer, för det ställer ju till det. För då måste jag 
öppna min dator hemma och ta emot den. 
Tobias: Nej, det ska du ju inte behöver göra.
Intervjuperson 1: Nej, egentligen inte, det känns lite överkurs.
Intervjuperson 2: Det borde ju vara en rimlighet i det hela.
Intervjuperson 1: Lite såna där grejer, men det är ju kanske inte så mycket portalen i sig utan
det är snarare personalen hos Atlas och hur de använder portalen. Sen har jag tänkt att, för du 
skrev ju att många inte använder den inbyggda kommentarsfunktionen, och det kan jag förstå.
För oftast när man då loggar in, du tar upp den, du trycker på recieve och tittar och så är det 
något som saknas eller något. Sen fyller du i kommentarsfältet, och så kan du inte skicka. Och
vad det beror på, det vet jag inte, det är någon bugg som ligger. För ibland är det, och du kan 
logga ur och in hur många gånger som helst, och du får inte iväg kommentaren.
Intervjuperson 2: Men det går på vissa?
Intervjuperson 1: Ja, jo men det går säker 8/10 gånger, men det någon då det händer och då 
måste du ta mejl för du vet ju vem det är som står på RFQ:n. Men då brukar jag 
vidarebefordra det är auto, om man nu har fått det. Så att säga, till den där personen. Men det 
är någonting, någon bugg som låser sig ibland så att säga. Sen kan jag tänka mig att vi har 
släng och koppling här, får man som leverantör någon jättegrej, plåtar och grejer och dem är 
inte världsbäst på att skicka med rätt underlag. 
Tobias: Vad för underlag behöver ni?
Intervjuperson 1: Nej men liksom vi, vi får oftast underlag på 9/10 artiklar, det finns ju 
grejer som inte vet vad dem ska köpa riktigt. Men jag kan tänka mig, det du har skrivit i ditt 
mejl, att blir det för komplext och det saknas, det är fel hålbilder, det är fel ritningar, då kan 
portalen kanske vara lite stel att jobba under den delen. Då är det lättare att lyfta ut den från 
portalen och köra mejlkonversationer, tills dem benat ut alla fel eller underlag som dem menar
inte är med eller ska ändras på. Sen kan man göra en avvikelse och sånt här, innan dem 
kommer dit kan det nog vara mycket meck innan, och då kanske det är enklare att jobba 
utanför portalen. Men det beror ju på underlagen troligtvis, för våran del är det ytterst sällsynt.
Men vi har inte så stora grejer eller så komplexa grejer, det är en adapter eller slang, eller en 
slangsats, då är det ju fler slangar som är hoplagda. Men jag kan tänka mig att fler, att den blir
svårjobbad om du får på en hel ram till exempel, och hållfasthet och ja liksom, då kanske den 
är lite svårjobbad. Jag har fått någon, han la ut en RFQ på en hel maskin, alltså en rigg alltså. 
Det var ju tusen artiklar, och då blir portalen väldigt tungjobbad helt plötsligt. Sån är lättare 
att köra Excel utanför, när man sedan är klar går man in i RFQ och fyller i dem här 
parametrarna. För det är ju inte mycket du ska fylla i egentligen. Så då kan det vara lite 
meckigt. Jag kan tänka mig en leverantör som gör stora grejer, det blir mycket sånt alltså. 
Men för våran del, jag tycker det fungerar bra, det är ordning och reda, man kan gå in och titta
på dem gamla och såhär. Förut var man tvungen att ha dem i mejl och sätta i pärmar och sånt. 
Sen får man ju också internrevision enligt ISO och då måste man visa papper, ja, det här är ju 
jättebra. På alla sätt och vis, och jag tror Atlas har nytta av det också, genom att dem har 
ordning och reda dem med, istället för att den är en person som har allt i sin mejlkorg. Sen 
slutar han eller byter tjänst, då är allt bortblåst. Nej men rent generellt, bra tänk från början så 
att säga. Sen har jag också skrivit att dem få gånger det saknas dokument då, så det skulle 
man kunna se till att ordna. Men som sagt, har dem inte, så har dem inte. Men då är frågan 
ifall det ska gå via en RFQ, kanske. Är det då, har man inget underlag på någonting, ska du 
använda SCP då? Eller ska man börja i en annan ände? Då kanske man ska köra vi mejl i 
början, tills man utrett vad det är som behövs, och man är överens, och då bara för att ha det 



sparat så skickas en RFQ. För då vet han redan va han kommer få för svar i och för sig, men 
då finns dock lite grann vad vi gjort och då kanske man skriver in avvikelser och grejer. Man 
har ju jobbat sig fram till det. Men bara skicka den på ett artikelnummer där det är helt tomt 
under, då kanske man ska tänka om. Men det är lite samma sak där, det är ju upp till den som 
har jobbet och skicka förfrågan, att den sållar det här innan. Den måste ju veta vad han håller 
på med, ofta ser ju dem ett nummer, dem vet ju inte innebörden bakom det numret. Så det kan
vara svårt, man gör någon sån grej just, att när det inte finns underlag kanske man ska ta den 
gamla vanliga vägen (mejl, telefonsamtal) innan, men sen kan man tycka i alla fall att 
använda RFQ. Även om att är klart, men bara för att det ska finnas sparat någonstans. För då 
har ju vi koll på vad vi har svarat på, och Atlas har koll på vad dem fått in. Det finns olika sätt
att komma runt det, tycker jag, som inte är så svåra, heller. Men det är väldigt enkelt för dem 
att bara skicka iväg en RFQ.
Tobias: Så om dem tänker efter lite när dem skickar, och att dem då kan få lite information 
när dem skickar kring ifall det är passande.
Intervjuperson 1: Ja, vet dem ifall att det här en jättekonstig grej, för det borde dem ju veta, 
för dem borde ju gå bet på den säkert. Har dem inga underlag, så kanske dem ska kolla med 
leverantörerna först, innan. Det är en grej för just kanske, att det kan gå fortare. 

Tobias: Jag har en tanke kring att göra portalen mer responsiv, så kan ni tänka er att använda 
den på en surfplatta? Är det något som lockar överhuvudtaget?
Intervjuperson 1: Ja men lite allmänt såhär, för RFQ:n den är väldigt bra, på ett sätt i och 
med att det är en webbportal. Så vi kan logga in, vi har ju Atlas burkar står i och för sig, med 
Movex/M3, teamcenter och allt sånt där. Men det är ju ett system, och sen får byta över till 
vårat system. Och det som är bra nu när man kör en vanlig webbportal så går du ju in från din 
PC, och du sparar ner Excel filer och skicka till någon annan som fixar med det, och så får jag
tillbaka den färdig och såna saker. Så rent generellt, så är arbetssättet på den, skulle det kunna 
fungera på surfplatta. Men sen är det ju det här med rättigheter, för då skulle man vilja ha den 
på, för att den ska vara smidig, så måste det finnas åtminstone en mejladress i den. Ett 
mejlkonto, för Hydroscand.
Intervjuperson 2: Vad blir vinsten av att ha den på en surfplatta?
Intervjuperson 1: Egentligen inget direkt, får då måste allting ligga på surfplattan.
Intervjuperson 2: Vi måste ha vårat system där.
Intervjuperson 1: Det vore det optimala egentligen, en surfplatta som har bägge systemen. 
Men då kommer vi in på företagsrättigheter, vill Atlas lämna ut sina inlogg till Hydroscand 
och vice versa. Så att man kan köra med dubbla system. För att jobba med en surfplatta på 
portalen finns egentligen vinning för oss, vi har ju en PC, hade alla dem grejerna funnits där 
på surfplattan då kanske det hade fungerat. Men då måste vi, som det ser ut idag, så måste vi 
fortfarande skicka dem vidare, någonstans. Vi har vissa utskrifter, så vi kan inte ta bort alla 
våra datorer. 
Intervjuperson 2: Sen är ju en säkerhetsfråga, surfplattor uppfyller inte riktigt vissa 
säkerhetskrav.
Intervjuperson 1: Vi kör ju ett eget system, egen mejl och sånt där. Men det finns en 
gruppmejl mellan Hyrdoscan och Atlas, som är gemensam. Då måste vi i såna fall ha egna 
konton där. För nu loggar vi in så vi får gå och fråga en person vad hon har för inlogg på 
Atlas-datorn för att vi ska kunna öppna mejlen i vår egen. För han länkar ju inte, och dem 
kunde inte länka så att hon kunde ha flera fyra Atlas-datorer på ett konto.
Tobias: Låter krångligt.
Intervjuperson 1: Den enda vinningen som, det är ju ingen vinning så, det är ju just att det 
finns ett personligt mejlkonto på surfplattan inom Atlas Copcos autoserver. Så att man kan 
skicka den till, för det man får göra då är att man får ta dokumenten och spara ner dem på 
surfplattan och sen får man mejla dem till Hydroscand-datorn eller min egen PC då, till min 



egen mejladress inom Hydroscand, och sen får jag fortsätta jobba. Så visst, den går att jobba 
på en surfplatta med portalen. Den löser egentligen ingenting, utan det blir snarare en grej till 
att hålla ordning på. Det vore skillnad om det fanns några som hade, att man kunde byta ut 
Atlas-datorn då, att den inte behövdes överhuvudtaget. Men då måste man få in teamcenter 
och GST också osv. För vi kör ju trådlöst wifi här inne, likväl som trådat wifi till Atlas, vi har 
en egen krypterad tunnel till Atlas. Så är det bara Atlas är det inga problem, men då måste 
nästan allting ligga där. 
Intervjuperson 2: Det är ju bökigt att jobba med surfplatta. Ska du jobba mycket krävs ändå 
ett extern tangentbord.
Intervjuperson 1: Men då kanske det är en surfplatta här.
Intervjuperson 2: Ja, men vad är vinningen för oss?
Intervjuperson 1: Nej men det är ju ingen egentligen vinning mer än att det är nytt. Jag 
menar på att vi ser ingen vinning i det så just, det blir snarare kanske lite mera jobb. Men enda
gången det skulle fungerar är ifall den har ett eget mejlkonto och alla övriga program.
Intervjuperson 2 till Tobias: Men hur ser du en surfplatta framför dig? Alltså, vinning med 
den?
Tobias: Jag tänkte, ifall ni exempelvis ska gå ut på lagret och hämta för en order så istället för
att ta med en laptop eller komma ihåg, så kan ni ta med er plattan och bära med den i 
bakfickan och titta vad som behövs. Syftet kanske inte direkt är jobba med SCP via 
surfplattan, inte att svara på RFQ:er osv. Utan mer att praktiskt kunna bära med er den så att 
ni inte behöver gå till PC:n och titta hur det ser ut, utan ni kan bara plocka upp den och titta 
hur det ligger till.
Intervjuperson 2: Alltså, när du jobbar med RFQ:n så sitter du vid din PC:n, och där har vi 
hela vårt lager i PC:n det är ju inte så att vi byter system. Det finns mycket bra med 
surfplattor, men jag tror inte direkt för RFQ arbetet.
Intervjuperson 1: Alltså visst, det går ju att svara i, men det är ju lite bökigt. Som sagt, skulle
man ta bort webbportalen och bara skicka ut surfplattor, och bara skicka ut surfplattor så 
skulle det nog bli lite problem om man gjorde det för allt och alla. Så för våran del är det 
ingen direkt vinning. Men sen går ju tekniken framåt hela tiden, men just då måste det vara 
andra lösningar för att det skall kunna hjälpa oss lite grann. 
Intervjuperson 2: Ska man in och titta på saker, då är surfplattan ypperlig, men så fort man 
ska börja skriva och arbete med den så blir det jobbigt.
Intervjuperson 1: Nej men visst, det skulle säkert fungera, men då måste mer grejer följa 
med. Säg, om vi skulle ta bort min Atlas-dator och ersätta den med en surfplatta, då behöver 
jag ha alla dem program jag har i PC:n i surfplattan och dem måste fungera lika bra. Och jag 
måste ha en egen mejladress, för det enda jag kan göra med det är egentligen är att skicka den 
vidare till min PC sen inom Hydroscand om det är någonting. Om det är smidigt, vet jag inte 
riktigt om jag tycker att det är. Det är ingen direkt tidsvinning.
Intervjuperson 2: Inte som vi kan se idag i alla fall. 
Intervjuperson 1: Det blir lite för mycket. Nej men visst, kommer det någon smart, men för 
våran del blir det lite överflödigt. 

Tobias: Har ni någon gång, när ni arbetat med SCP, förvirrat er på användargränssnittet? Att 
ni inte riktigt vet hur ni ska navigera er korrekt? 
Intervjuperson 1: Nej, jag tycker det är bra.
Intervjuperson 2: Jag håller med. Dels finns det ju instruktioner, men det är ju ganska 
självförklarande vart man ska trycka och inte trycka.
Intervjuperson 1: Och vi startade tidigt, jag tror vi var med på dem första testerna 2010.
Intervjuperson 2 till Intervjuperson 1: Hade inte du problem med datum som inte stämde? 
RFQ:erna, att dem låg kvar.



Intervjuperson 1: Ja det var dem gamla som låg kvar, men jag tror att dem flesta är borta. 
Går du in på förstasidan och tittar så har du en ny kanske, en som ligger och väntar och så har 
du 37, och så öppnar du dem som är 37 så ligger det ytterligare 100 i arkivet. Och den där 
som ligger och väntar svar, asså dem ska ju egentligen skicka tillbaka, och det är väl 
fortfarande så. Men det har blivit bättre, alltså, man får mejl på "Approved" och "Not 
Approved", det var dem riktigt ruttna på ett tag. Och jag har fortfarande grejer kvar som är ett 
år gamla som ligger, som dem inte har svarat på. Så det är ju mycket med det här nya att vi 
ska köra den här, och så kör dem den bara, den delen dem tjänar på. Det Atlas tjänar på. Nu 
har dem fått in den här, nu ser det snyggt och prydligt ut, och så struntar dem i att svara. 
Intervjuperson 2: Då blir vi hängande här, vad hände?
Intervjuperson 1: Nu har vi nog löst dem flesta, men det ligger fortfarande, om du loggar in 
på vårat konto och tittar så ligger det grejer som inte är svarade på. Varken ja eller nej, som är 
flera år gamla, och det har dem inte brytt sig på att svara på. Men det är bättre idag, sista, 
halvåret året. Så får man tillbaka mejl i all fall, från samma som dem skickade ut, om det är 
godkänt. Beror även på vem som sitter i andra änden hos Atlas, vissa använder sig av SCP 
helt medan tidigare så använde sig en av endast mejl. 

Tobias: Jag hade en liten tanke om att man skulle inför någon sorts notisbar, uppe till höger, 
så att ni ser när något har hänt något. Typ när en RFQ har gått från "new" till "work-in-
progress", eller ifall ni fått ett meddelande från något kring en RFQ. Så kan man klicka in där 
istället för att skanna igenom vad som har hänt.
Intervjuperson 1: Men däremot, är den gjord rätt, släpp rätt, och jag fått ett mejl att jag fått 
en ny RFQ. Svarar Atlas då på en kommentar för den RFQ:n så får jag ett mejl kring det, och 
då kan jag ju läsa svaret där, och då behöver jag inte ens öppna RFQ. Så dem har tänkt till lite 
grann, det kommer någonting tillbaka, om det inte är något annat, för då måste du såklart 
öppna den, exempelvis vid nytt material. Atlas svarar oftast på en gång, så det gör dem väldigt
bra. Jag har inget att klaga på så, förutom att dem skickar dem på konstiga tider, nätter och 
kvällar osv. 
Intervjuperson 2: Det handlar om tidsaspekten, och det är ju liksom inte systemets fel på så 
sätt.
Intervjuperson 1: Nej, det har egentligen inget med portalen att göra, utan mer användaren. 

Tobias: Om ni skulle tänka er att förbättra SCP på något möjligt sätt, finns det något konkret 
kring användadet ni skulle vilja förändra? Några tankar kring vad och hur?
Intervjuperson 1: Nej, jag tycker det egentligen fungerar mycket bra. Vi gör ju inte så 
mycket, man går in, tar emot RFQ:n osv. Nej, jag vet inte riktigt.
Intervjuperson 2: Det jag har upplevt, på den sidan jag sitter på med analys och 
leveransprecision, när någonting har blivit fel, bevisligen, vilket jag kan påvisa att det här inte
är rätt att dem här 10 ordrana är sena. För dem levererade i tid. Ni har på något sätt fått in fel 
information. Det är stora problem att få det rättat, för det är så tungjobbat. Det är väldigt tungt
när det väl gått igenom flera steg för då ska massa tabeller uppdateras. Men vi får ju lida av 
problemet i flera månader, och vi får en dipp i leveransprecision som inte är en dipp, så 
släppar den ju med, den syns ju hur länge som helst. Och så säger ju Atlas att dem vet ju om 
det, men ja, ni vet om det, men alla andra som tittar ju inte om det. Sen om det är portalen 
eller M3, det ska jag låta vara osagt.
Intervjuperson 1: Tror inte portalen har så mycket med det att göra.
Intervjuperson 2: Nej, den läser väl bara tabeller gissar jag och det är tabellerna som blir 
låsta. Det borde finnas ett sätt att gå in hårt i portalen och rätta till det bara. Peta på det lite, så 
det blir rätt. 
Intervjuperson 1: Och annars, själva arbetssättet, skicka, ladda upp dokument, är inga 
problem. 



Intervjuperson 2: Ladda ner excel och mätningar är också bra tycker jag.
Intervjuperson 1: Nej men jag tycker den fungerar bra, jättebra. Den behöver inte vara värre 
liksom. Har du väl öppnat upp den är det ju inte svårare än att svara ja eller nej på ett mejl, 
den är ju enkel. Till skillnad från andra företag med liknande lösningar så fungerar den här 
mycket bättre. 



Transkriberad intervju med Ellagro
Intervjuare: Tobias Dyrebrant

Tobias: Hur tycker du SCP fungerar? Hur känns det att arbeta med portalen? Rent generellt?
Intervjuperson 1: Jo men det känns väl, bra, tycker jag. Det är väl, kan vara lite, alltså, det 
tar ju tid att skicka allt fram och tillbaka. T.ex. Går in på en förfrågning eller vad det kan vara,
så måste du nästan hoppa tillbaka till hemläget innan, ja, om du ska gå vidare till något annat. 
Det man skulle vilja var att man skulle gå tillbaka till den mapp man var i, istället för att man 
ska behöva gå tillbaka hela vägen hela tiden. Och det är ju en sak som man har fastnat på, i all
fall jag.
Tobias: Jobbar du mest med RFQ-delen?
Intervjuperson 1: Ja, och sen ritningssändningar då också. Men det är ju samma princip på 
dem så. Så den generella användningen är ja, den hakar upp sig ibland.
Tobias: Vart då liksom?
Intervjuperson 1: Ja, den fryser liksom. Men det är väl bara att man varit inne för länge antar
jag. Klient stopp liksom.
Tobias: Om vi tänker just användargränssnittet och inte just själva funktionaliteten, hur 
känner du att, det finns liksom någon röd tråd, det är lätt att följa med i flödet? Eller är det 
liksom att man lätt förvirrar sig, att man inte riktigt vart man är och vart man ska? Om du 
förstår?
Intervjuperson 1: Nej, alltså, ur min synpunkt förstår jag ju vart jag ska trycka hela tiden, det
är ju inte något problem för min del i alla fall. Utan det fungerar bra tycker jag. Sen är det väl 
att man skulle vilja ha upp, eller ja, ha det mer öppet. Till exempel, RTS:erna vi fyller i, och 
skickar in, via webben, att dem kanske ska ligga kvar då och så att vi ser när dem blivit 
besvarade från Atlas osv. Så att man ser vad man får för feedback på det på en gång eller i alla
fall snabbare. 
Tobias: Men, sen, alltså, jag, eller vi snackade lite, jag och Atlas om att vi skulle eventuellt 
göra den mer "surfplatt-vänlig", är det liksom något som ni kan tänka er? Att ha systemet på 
en surfplatta? Skulle det gynna er överhuvudtaget?
Intervjuperson 1: Nej, inte direkt, vi jobbar ju inte på surfplattor eller mobiler så ofta.  
Tobias: Nej, okej, ni sitter mest med PC:n eller? 
Intervjuperson 1: Ja. Men det är väl om man skulle vara ute, ja, hos Atlas eller något, och 
man skulle behöva visa en viss förfrågan. Då hade det kanske varit bra. 
Tobias: Men inte just här? 
Intervjuperson 1: Nej, än så länge är det inget som behövs. 
Tobias: Men, sen, jag har pratat lite med Atlas, och dem sa att det var ofta, eller det har hänt 
en del att leverantörer istället för att använda det inbyggda kommentarssystemet istället 
hoppar på mejl. Är något som hänt för er? 
Intervjuperson 1: Det är väl att man vill få svar snabbare. Vi upplever att vi får svar snabbar 
ifall vi skickar ett vanligt mejl, än om vi skriver i kommentaren.
Tobias: Och då fortsätter ni via mejlen sen även? Ni får mejl när ni får en kommentar?
Intervjuperson 1: Ja, men den här portalen skickar ut så enormt mycket mejl. Så jag vet inte 
vad vi kan få, vi kan få offertmejl, och ja, jag vet inte om det är hundra mejl om dag. Den fylls
på, om det räcker. Så den där blir ju ganska full, och det är ingen som orkar kolla riktigt, i 
den. Utan man kollar ju bara i portalen.
Tobias: Det blir lite överflödigt alltså. Men alltså vilka mejl, om du fick välja, känner du är 
nödvändiga?
Intervjuperson 1: Ja, det är ju, frågor och svar. Alltså påminnelser och sånt är okej om det 
kommer en gång, men att ska skickas två gånger om dagen som det gör nu, det tycker jag är 
lite mycket. Det är väl en inställnings-sak antar jag, hur dem vill ha det. 



Tobias: Men, jag tänkte, om du känner något sånt här konkret som kan förbättras med 
portalen? Alltså, om det här görs så kommer det förbättra användarflödet och 
användargränssnittet?
Intervjuperson 1: Ja det är ju framförallt, min syn på det är att, det här med att man ska 
kunna ha en tillbaka-knapp på varje sida. Att du kan gå tillbaka till föregående sida. För nu 
måste jag till hem och sen då börja om igen, och sen leta på den förfrågan jag höll på med. 
Tobias: Det blir ju att allting går aningen långsammare, hela arbetet. Det flyter inte på riktigt.
Intervjuperson 1: Nej, och sen om man har många förfrågningar kan det vara träligt att hitta.
Men sen är det ju också att du kan ju inte söka på artikelnumret utan du kan ju bara söka på 
förfrågningsnumret. Det är inget bra heller tycker jag inte, jag skulle kunna söka på frågan på 
en artikel och du skulle jag vilja få med sökalternativet på artikeln också. Så man kan söka på 
den artikeln och så får du träff om den ligger med i förfrågan om man säger.
Tobias: Okej, för nu går det bara att söka på allt förutom artikelnummer?
Intervjuperson 1: Nu är det ju den som står i benämningen som du kan söka på. Eller 
förfrågans-nummer, det är ju inte alltid man kommer ihåg vilket nummer det är om man ska 
in och kolla en månad senare liksom. Du har skrivit om vi har fått jobbet en månad senare, 
och sen har du skickat in en RTS via webben, då vill man ju inte och kolla vad man har skrivit
i RTS:en framförallt för det kommer man inte ihåg alltid. Och då ska man leta på den där, och 
då får man sitta och kolla alla som man fått då. Och istället för det skulle man kunna söka på 
ett artikelnummer och då får man upp dem förfrågningar som varit med den artikeln. Det hade
varit mycket enklare. 
Tobias: Jag har pratat med en annan leverantör och dem nämnde att det att, att Atlas, att dem 
skickar ut lite, att dem skickar ut sina förfrågningar på lite konstiga tider. Typ att dem skickar 
ut på fredag kväll. Har ni upplevt det också?
Intervjuperson 1: Ja det kommer ju mitt i natten och lite konstiga tider. Och det är ju även 
dem här påminnelserna, en här har ju det på telefonen, alltså mejlen kopplad till telefonen, så 
det brukar plinga med två-tiden. Det brukar vara ungefär två gånger per dag. För vår del 
spelar det egentligen ingen roll när den skarpa förfrågan när den skarpa förfrågan kommer in, 
det spelar ju ingen roll. Men det är ju framförallt volymen av påminnelser som blir väldigt 
stor.
Tobias: Vad är det för påminnelser som kommer? Kommentarer? Ny RFQ? Eller vad är det 
mer?
Intervjuperson 1: Ja och sen svarar man inte inom ett satt datum så får man ju påminnelser 
varje dag då. Och det är mer än en gång per dag, det är två gånger, eller tre gånger. 
Tobias: Hur länge har ni arbetet med SCP?
Intervjuperson 1: Jag började väl ordentligt i höstas någon gång och jag jobbar frekvent i 
det, men det har ju funnits bra länge. Ritningssändningar är ju ganska nytt tror jag, jag vet inte
riktigt när det kom in. Kanske också var i höstas. 
Tobias: Har ni använd något liknande system med något annat företag? Jag tänker om man 
kan jämföra.
Intervjuperson 1: Nej, de enda som använder portal för övrigt det är ju Metso, men det är 
inte ofta vi använder den.
Tobias: Men jag tänkte om det var något därifrån som var bra som kunde föras över till SCP? 
Men ni använder den inte så mycket alltså? 
Intervjuperson 1: Nej, alltså, vi är inte så jättestora arbetspartners sådär. Det är väl bara Atlas
som vi använder en portal till frekvent.

Intervjuperson 2 var sen så han kom till intervjun nu.

Tobias till Intervjuperson 2: Hur mycket använder du SCP?



Intervjuperson 2: Ja, så mycket jag hinner, jag försöker hinna med en del. Men på dem där 
frågorna du skrev, jag funderade lite grann, och jag tycker att portalen är väldigt bra, men sen 
just det att, som du skrev, att många börjar mejla utanför portalen. Och det är ju för att, då får 
man ju mer svar. På något sätt, oftast så, och sen så tar man oftast upp luren och ringer istället 
liksom. För att det, men, då tappar du ju dokumentationen och vad som hänt bakåt. 
Tobias: Ja men exakt, för det känns ju bra att ha allt på portalen. Istället för att en person 
sitter med allt i sin mejl-inbox, och har all dokumentation där, sen slutar den och då är allt 
borta. Men alltså vad skulle man kunna gör åt det? Det kommer liksom inte hjälpa om man tar
bort mejl-funktionen helt och tvingar folk att använda kommentarssystemet. Vad, för er, 
skulle göra att ni skulle strunta i mejl? Är det att dem skulle svara lika snabbt på kommentarer
som mejl? 
Intervjuperson 2: Ja, jag tror att det är ett arbetssätt, att jag tror det kommer ta tid. 
Eftersträvar man det tror jag, om alla försöker, och att det går ut information om varför osv. 
För att, jag tycker att när dem införde portalen, så kom det inte information, det finns en 
informationsbok på engelska, ja men. Det är ju bättre om någon som kan portalen kommer ut 
och informerar kring var, hur och varför portalen ska användas. Det är svårt för oss, en del 
som är äldre här som kanske tänker att dem inte hållit på med portalen och då inte vill 
använda den. Men jag menar, det är ju framtiden, jag tror att, det är är viktigt, att som Atlas att
dem kommer ut till många företag och informerar om att det är förändring och det här är 
varför och förklara bakgrunden till saker och ting. För sen är det ju också det, nästa steg, att 
den blir mer speglad åt båda hållen, för jag menar, dokumentationen som vi skickar till Atlas, 
det skulle vi också vilja få in i portalen. Det är ju som, vi skickar ju såna här ”deviasion 
approval” och olika RTS:er, och dem vill vi ju ladda upp där så att vi ser ifall det är någon 
som läst det här, vad händer. För nu är det som ett svart hål, som, jaha, det händer ingenting 
och då är det ofta vi ringer och stämt av med dem och bara ja, det här är godkänt, ja, och då 
får ni göra såhär och då fyller vi i rapporten och skickar in att det här är okej. Då ska det bara 
signeras och skickas tillbaka, men det är som ett svart hål, det är som att ja men vi har bestämt
det här, ja men ingen kan, förutom, förres då vet produktionen nu måste vi ha den här, ja, vi 
har skickat in det här och då skickar man ett mejl till han som är själva anskaffaren och han 
som är speciellt ansvarig och sen tar det en halvtimme och man har svar. Det är samma sak 
som när vi får en ritningsändring eller vad som helst, liksom, så vi ser, är det någon som tagit 
emot den? Sen står det typ såhär ”Recieved” så att man kan börja trycka på på något sätt från 
vårt håll och kanske även att Atlas kan se att den är inskickad, och då kan anskaffaren, då 
kanske han kan gå in och kolla på den direkt. Det skapar ganska mycket dubbelarbete. 
Tobias: Okej. Men alltså, allmänt, vad känner du kring portalen, är det något konkret problem
som du ser med portalen?
Intervjuperson 2: Den där bakåtknappen, och påminnelser, och sen sökfunktionen.
Intervjuperson 1: Ja, jag nämnde det förut.  
Intervjuperson 2: Eller liksom, det finns ju ingenting, har du inte tmb-numret eller vad heter 
det, förfrågningsnumret.
Tobias: Men alltså, vad tänker ni, om man vadå, klickar in på RFQ, det menar ni? 
Intervjuperson 1: Ja precis, eller ritningssändningar. 
Intervjuperson 2: Man vill ju liksom kunna, jag skulle vilja ha typ ett sökfält, om det 
kommer en fråga på den här artikeln, och vad har vi för dokumentation på den här artikeln? 
Och då söker man på artikelnumret och då kan man kanske få upp att ja, vi har skickar in 
”Deviasion approval”, vi har skickat en RTS på den, lämnat en offert på den. Du får liksom all
historik bakåt. Ja, om du söker kan du se att du har en träff på RFQ, du har en träff här och du 
har en träff där. Vad vi gjort i dem olika fälten.
Tobias: Alltså liksom en allmän grej, så man kan se vad som hänt överlag?
Intervjuperson 2: Ja, precis. Jag skulle se det som ett positivt om man kunde se vad vi 



liksom gjort här liksom.
Intervjuperson 1: Ja, men det var som jag sa, om man skulle räknat på ett jobb och sen 
kanske ett halvår senare så är det ju jättebra om man kan gå in och söka på artikelnumret och 
då se vad man skrivit i RTS:en om man hittat några fel på den på underlaget.
Intervjuperson 2: Ja, oftast hittar vi ju RTS:en hos oss, men är ju ändå enklare. Ja, det är ju 
fortfarande ett system. Och ja, varför har underjord och ovanjord olika fält? 
Tobias: Vad menar du? 
Intervjuperson 1: När dem skickar förfrågningar har du ju olika obligatoriska fält.
Tobias: Jaha, okej, som ni måste fylla i och sen kan dem lägga in flera.
Intervjuperson 2: Ja, men alltså, varför har dem inte samma uppsikt liksom för alla enheter? 
Tobias:  Jag är inte riktigt säker men om det liksom behövs mer, att just för den här så behövs
det kanske något mer fält. 
Intervjuperson 2: Ja, typ utfallsprovskostnader och typ, ja, för det är ju alltid med. 
Intervjuperson 1: Ja, ovanjord har ju prototypkostnader och sen har du seriepriskostnader.
Intervjuperson 2: Sen, har ju inte det så mycket med portalen att göra utan, men dokumenten
som följer med. Ovanjord skickar ju med allt dokumentation som krävs, underjord är ju 
väldigt dåliga på det. Det saknas ju oftast alltid, och dem nya ritningsstandaderna kräver ju att
vi måste ha modellen och den är aldrig med. Men ja, vi måste liksom ha modellen, för annars 
vet vi ju inte vad vi ska göra. Så, jag har tryckt på några gånger, men ja, det är tufft. 
Intervjuperson 1: Sen ja, det är ju ovanjord kämpat länge med för att få det att fungera. 
Intervjuperson 2: Ja, dem har ju det. Men just det att jag tror det krävs ett arbetssätt, och det 
kommer ta tid både från vårt håll och Atlas. Det är ju liksom inte något man bara knäpper på 
och så fungerar det, det är ju inte det. 

Röstinspelningen avslutades oplanerat där, men intervjun var ändå snart klar. 
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