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Abstract

This report is focused on a research to find out if the Customer Relation Management (CRM) of 

Quicknet AB works and if their customers are satisfied with it. During this investigation I tried to 

see if the customers had a need for taking the CRM and use a tool called Social CRM. The report 

will conclude if the clients of Quicknet think that there is something that can be done in the relation  

between both parts and how it can be improved. At the same time I am going to build an application 

which relates to the problems of this report.

To solve the problem I am going to do a survey which will include the CRM and also try to find out 

if the customers of Quicknet share the same thoughts about having a Social Customer Relation 

Management. Also if this survey shows what the customers think about the CRM, it could improve 

the relation between Quicknet and themselves. 

The result from the survey showed two things. Firstly it showed that the customers had a need for 

manuals available when the customers can't reach the support. Also, outcomes from the 

survey proved that having applications for competitions or gaming would be of 

interest for the customers. These two answers had the most votes and are the alternatives that 

can help Quicknet to increase the quality of their relation with their customers. 

The application wasn't completed in time and there were two reasons behind that. Firstly, my own 

knowledge about writing PHP was not as good as I thought and secondly I experienced some 

technical problems with the API of Facebook. From this project I'm taking with me experience of 

planning the time better, to make sure to make it as effective as possible. Also, I'm now having 

more knowledge about PHP and MYSQL and at the same time has an interest for web development 

started to grow.
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Sammanfattning

Denna rapport fokuserar på att finna vilken Customer Relation Management modell som Quicknet 

AB använder sig av och om deras kunder är nöjda med den. Vid undersökningen ska jag också se 

om kunderna anser att det finns ett behov av att den nuvarande CRM och applicera ett verktyg som 

heter Social CRM. Rapporten kommer ta fram om Quicknets kunder tycker att det finns något som 

kan förstärka relationen mellan bägge parterna och hur den kan förbättras. Samtidigt kommer jag att  

bygga en applikation som relaterar till rapportens problem 

För att lösa problemet kommer jag att göra en enkätundersökning som kommer att inkludera CRM 

och försöka att ta reda på om kunderna delar varandras åsikter om att ha ett Social Customer 

Relation Management. Om den här enkäten visar vad kunderna tycker om det nuvarande CRM-

ramverket som används, kan det användas till att förbättra relationen mellan Quicknet och dem 

själva. 

Resultatet från enkäten visade två saker. Först så visade den att kunderna har ett behov av att ha 

manualer tillgängliga när kunden inte kan få support. Vidare så visar också enkäten att ha en 

applikation för tävlingar eller liknande områden är av intresse hos kunderna. Dessa två alternativ är  

de som kan hjälpa Quicknet att stärka kvalitén i relation med deras kunder. 

Applikationen blev inte klar i tid och det finns två bakomliggande anledningar till det. Den första är  

mina egna kunskaper om PHP var bristfälliga och för det andra så upplevde jag tekniska problem 

med Facebooks API. Från projektet tar jag med mig erfarenheter från att planera tiden på ett annat 

sätt. Detta för att kunna effektivisera arbetet i framtiden. Jag anser mig också ha fått mer kunskap 

inom PHP och MYSQL, där jag även har fått ett intresse av att hålla på med webbutveckling.

Nyckelord: Applikation, Customer Relation Management, Facebook Developers, PHP, Sociala 

medier
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Begreppsdefinition

API

Application programming Interface, används för att få programvaror att kommunicera med 

varandra.

Canvas

En canvas laddar in webbapplikationen till Facebooks och fungerar som ett verktyg för att visa 

innehållet. Byggs via t.ex. PHP eller JavaScript.

JavaScript

Ytterligare ett kodspråk som riktar sig mot interaktionen med användaren. JavaScript riktar sig mot 

client idor. 

PHP

Är ett kodspråk och PHP står för Hypertext Preprocessor. Används för att bearbeta SQL-anrop och 

är ett serverbaserat språk.

SQL

Är en förkortning för Structured Query Language och används till att administrera databaser. 
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1. Introduktion
Att skapa en applikation eller ett canvasspel är något som på senare tid har blivit populärt och både 

privatpersoner och företag har börjat tagit steget mot att utveckla sina tävlingar och spel mha 

Facebook istället för att tillhandahålla dem med en separat hemsidan. 

Dessa applikationer byggs via Facebook Developers som är företagets API1. Applikationer kan 

utvecklas via tre olika programmeringsspråk, JavaScript, Open Graph och PHP. JavaScript är det 

som idag är mest utvecklat hos Facebook Developers och är det språk som är bäst dokumenterat.

Det här examensarbetet behandlar därför två olika parametrar utifrån applikationsbyggande via 

Facebook. Det praktiska arbete har varit att skapa en frågesportsapplikation på Facebook i form av 

en canvas, som jag har byggt till företaget Quicknet AB i Västerås. Att valet föll på Facebook beror 

på tillgänglighet av användare och att Facebooks API tillåter att ta in information som behövs vid 

exempelvis en frågesportstävling. 

För att knyta an till den teoretiska delen har jag valt att undersöka själva Customer Relation 

Management2 (CRM) hos Quicknets och om deras företagskunder anser att det finns behov av att ta 

CRM-ramverket till en ny nivå i form av Social Customer Relation Management (SCRM) är en 

teknik som idag används på sociala medium3. Utöver detta kommer applikationen att tas in i 

undersökning och få representera Quicknets åsikter.

Quicknets syfte med frågesportsapplikationen är att den ska kunna stärka samt främja relationen 

mellan kunden och leverantören. Applikationen beräknades att bli klar till slutet av maj 2013.

1.1 Syfte och mål

Syftet med detta examensarbete var att skapa en applikation till företaget Quicknet AB som i sig ska 

hjälpa företaget att förstärka sin relation till dem kunder som företaget idag har. Den är främst tänkt  

till att användas för deras företagskunder. Applikationen kommer att vara uppbyggd genom att en 

1 Facebook Developers, (2013), Facebook for Web Developers 
2 Bacal & Associates, 2005, CRM 101: Customer Relationship Management for Beginners
3 Social Media Examiner, 2010, What is Social CRM?
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person ska kunna gå in och välja så många teman som han/hon vill ha. Deltagarna ska sedan försöka 

att besvara frågorna på så kort tid som möjligt. Denna applikation kommer att byggas till Facebook 

med hjälp av Facebook Developers (mer information se 2.5 Facebook Developers).

De mål jag har satt upp till i mitt examensarbete, har jag valt att dela in i två olika kategorier. Mina  

personliga mål i form av det praktiska arbetet jag utför och mina teoretiska mål.

Mina personliga mål med det praktiska arbetet är att skapa mig en djupare förståelse för hur 

JavaScript och PHP-kodning fungerar enskilt och i samarbete. Jag hoppas också att jag kommer att 

kunna utveckla mina egna kunskaper i främst hur JavaScript och PHP ska skrivas för att fungera på 

ett bra sätt, men också kunna se hur det jag har lärt mig under min utbildning kan appliceras till att  

bygga en applikation. Vidare vill jag själv förbättra och utveckla mitt tänkande i främst skapande av  

koden, men också i hur en applikation ska byggas efter ett företags specifika önskemål. 

De teoretiska mål som jag vill uppnå med arbetet är att få en fördjupad kunskap i hur företag 

använder de sociala medierna idag och hur dem kan användas till att skapa en starkare relation 

mellan kunder och leverantören. Jag hoppas även om att få kunskap om hur CRM-ramverk fungerar 

och hur Quicknet AB kan förbättra sin kundrelation med hjälp av sociala medier (förutsatt att det är  

nödvändigt). 

Därför kommer jag att vända min undersökning i examensarbetet mot följande fråga:

Hur kan ett CRM system utvecklas till att skapa en förstärkt kundrelation och som av kunderna  

känns förbättrat?

Samt en delfråga i:

Är SCRM ett verktyg som behövs för att behålla en bra kommunikation mellan kunderna och  

leverantören Quicknet?

1.2 Avgränsning

Till mitt examensarbete har jag tillsammans med min kontaktperson på Quicknet bestämt att den  

grafiska designen på applikationen kommer att göras av någon anställd formgivarna på företaget. 

Anledningen till avgränsa arbetet från designen är för att jag, under ett kort möte med min 

kontaktperson på Quicknet, påvisade att jag inte skulle göra designen då formgivarna har mer 
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kunskap och erfarenhet om hur Photoshop ska användas för att skapa en attraktiv design och för att 

jag själv känner att mina kunskaper inom grafisk formgivning inte gör mig till den som är bäst 

lämpad för att skapa en attraktiv design.

Jag har också valt att avgränsa mig till två sociala medier i denna undersökning. Dessa två är 

Facebook och Twitter. Anledningen till att dessa två valdes är för att det är två medium som 

används dagligen i Sverige4. 

4 Internetstatistik, 2013, Svenskarna och Internet 2012
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2. Bakgrund

Följande kapitel tar upp information om fem olika punkter som är viktiga för rapporten och det 

praktiska arbetet som har utförts. 

2.1 Quicknet AB

Quicknet grundades år 1995 av nuvarande VD:n Jan Synnersten när Internet var ett fenomen som 

var relativt nytt och okänt för många. Det tog ett par år innan företagen började använda sig av 

Internet. I slutet av 90-talet börjades det att skickas E-post och ”surfas” på arbetsplatserna. Vilket  

var Quicknets verksamhetsområden på den tiden. Vidare så erbjuds även i IP-telefoni som kunde 

användas internt. De få företagskunder som i början använde sig av Quicknets tjänster höll sig kvar 

hos företaget på grund av att kontakten mellan bägge parterna var bra och att kommunikationen 

sköttes på ett bra sätt5. 

Företaget har växt och har idag cirka 3000 företag med som utnyttjar deras tjänster i form av 

bredband, telefoni och internet marknadsföringstjänster. Däribland har det också vuxit fram en 

webbyrå som levererar hemsidor, Google annonsering, E-handel m.m.6.

2.2 Vad är Customer Relation Management (CRM)?

Custom Relation Management (CRM) är en metod och ett system för hur kommunikation och 

relation mellan två olika parter (t.ex. leverantör och kund) sker. CRM handlar om att försöka att  

skapa den tillfredsställelsen som kunderna söker. Detta kan ske på olika sätt, t.ex. så kan det ske 

genom att information samlas in om vad en kund har handlat eller hur en kund enklast kan få hjälp 

via support m.m.7.

Adam Metz har i sin bok, The social customer, definierat CRM som följande:

”Social CRM is a philosophy and a business strategy, supported by a technology platform, business  

rules, work flow, processes and social characteristics, designed to engage the customer in a  

collaborative conversation in order to provide mutually beneficial value in a trusted and  

5 Quicknet, 2013, Om Quicknet
6 Ibid.
7 Bacal & Associates, 2005, CRM 101: Customer Relationship Management for Beginners
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transparent business environment. It's the company's response to the customer’s ownership of the  

conversation.”8

En tolkning av detta är att det nu är kunden som ”äger” konversationen, vilket också förändrar hur 

konversationen hanteras. Genom att applicera detta på sociala medier kan företagen skapa den 

tillfredsställelsen som kunderna vill ha.

Att denna förändring har skett beror på sociala medier. Det vill säga, idag finns det en tillgänglighet  

som inte fanns för några år sedan, nu väljer kunden istället vart konversationen ska ske. När det nu 

finns möjlighet att använda sociala medier till att ställa lösa kundens problem, så erbjuder det  

företagen en chans att lösa problemet snabbare och på ett sätt som är meningsfullt för kunden. 

Samtidigt ger sociala medier andra kunder en möjlighet att hjälpa varandra med att hitta olika  

lösningar9.

En annan anledning till varför den CRM modell som Quicknet idag använder sig av är intressant, är 

för att företaget passar in mot den bransch (telekommunikation) som först började använda sig av 

Customer Relationship Management,10. Francis Buttle tar i sin artikel, How CRM has changed 

marketing, upp och förklarar hur CRM uppstod och hur det har förändrat marknaden. Samt vilka 

fördelar det finns med att använda detta system.

2.3 Sociala medier

Sociala medier är idag ett väldigt stort och brett område och Nationalencyklopedin har valt att  

definierat det som följande:

”sociala medier, kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med  

varandra genom t.ex. text, bild eller ljud. Genom sociala medier kommunicerar många till många,  

på samma villkor och genom samma kanaler (jämför massmedier). Exempel på sociala medier är  

bloggar, Internetforum, wikier (se wiki), webbplatser för videoklipp, chattprogram, IP-telefoni och  

webbaserade fotodagböcker.

8 Bacal & Associates, 2005, CRM 101: Customer Relationship Management for Beginners, s.34
9 Metz, The social customer, s.94
10 Buttle, How CRM has changed marketing, s.1
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Sociala medier har ofta formen av webbtjänster där ett företag äger de servrar som tillhandahåller  

tjänsten och lagrar informationen, medan användarna själva genererar webbplatsens innehåll och  

kommunicerar via den. Hit hör Facebook, Myspace, Youtube och Twitter.”11

Det finns idag många olika sociala medier på Internet. Nationalencyklopedin har i sin definition av 

sociala medier (se ovan) valt att ta upp nätverk som Facebook, Myspace, Youtube och Twitter som 

de största sociala nätverken. Företaget Ebizmba visar istället upp i sin framställning av besökarantal  

från januari 2013 att de nätverk som ligger i topp är följande tre: Facebook, Twitter och Linkedin. 

Totalt har dessa tre medium tillsammans 1.1 miljarder unika besökare per månad12. Det ska dock 

tilläggas att den här statistiken endast är tagen från USA, men det betyder statistiskt sätt att varje  

invånare i USA (uppskattad siffra 315 657 000)13 besöker något av de tre nätverken cirka tre gånger 

per dag. Att det är Facebook, Twitter och Linkedin som är mest använda stödjs också av den 

information som searchenginejournal.com har publicerat. Där går det att se vilka av de sociala 

medierna som används mest i några av dem större länderna runt om i världen.

Figur 1 - Visar de tre dominerande sociala medierna i olika länder i världen14

11 Nationalencyklopedin, (2013), sökord: sociala medier
12 Ebizmba, (2013), Top 15 most popular social networking sites
13 Wikipedia, (2013), United States
14 Search Engine Journal, (2011), The growth of social media: An infographic
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2.4 PHP

PHP är ett verktyg som används för webbutveckling. Med ordet verktyg menar jag att PHP är ett 

open source scriptspråk. PHP är idag något som frekvent används och det beror på att det är 

kompatibelt på olika plattformar. Språket är lätt att lära sig för en person som inte arbetat med det  

tidigare15.

Att använda sig av PHP kan förändra en webbplats eller applikation mycket jämfört med om det 

inte använts tidigare. Exempelvis kan PHP appliceras till att generera dynamiskt innehåll på en sida.  

Vidare kan det även samlas in data med hjälp av scriptspråket och det skapar möjligheter att  

skickade vidare informationen till en databas. PHP kan även bestämma vilka personer det är som 

har åtkomst till specifika delar av en hemsida16.

2.5 Facebook Developers

Facebook Developers är ett verktyg som Facebook har släppt för att öppna upp sin marknad för 

utvecklare över hela världen, med andra ord kan man säga att det är företagets API17. Facebook 

släppte verktyget för första gången under år 2006 och att Developers används mycket ses i artikeln 

Facebook Developers & Statistics of Active Users producerad av Socialbakers18. I artikeln visas hur 

många unika användare som olika företag har haft under en månads tid genom att bygga sina 

applikationer med hjälp av Facebook Developers. Enbart de två första företagen på listan har cirka 

71-72 miljoner användare på sina applikationer som byggts i samspel med Facebook Developers.

Ett APIs syfte kan vara väldigt varierat. Det kan vara allting från en liten applikation som t.ex. en 

kalender till att vara ett spel som Farmville (skapat av företaget Zynga)19 som lockat många 

deltagare via Facebook. En stor fördel till varför Facebooks API används idag är att det finns 

väldigt många exempel på kod som går att ta lärdom av och framför allt så finns det möjligheter att  

kunna hitta och använda delar av befintlig kod som programmeraren behöver20.

15 W3schools.com, (2013), PHP introduction
16 Ibid.
17 Facebook Developers, (2013), Facebook for Web Developers 
18 Socialbakers, (2013), Facebook Developers & Statistics of Active Users
19 Ibid.
20 JISC, (2012), The advantages of APIs
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3. Teoretisk bakgrund

I kapitel tre tas det upp tidigare forskning som används till den teoretiska undersökningen och som 

ska hjälpa mig att skapa en förståelse för den CRM som idag används hos Quicknet.

3.1 Den sociala kunden

I sin bok, The social customer, tar författaren Metz upp ett ämne som benämns som Social  

Customer Engagement Models, vilket enligt Metz är fem olika modeller (Organic, Centralized, 

Coordinated, Multiple Hub-and-Spoke och Honeycomb) för hur den sociala kunden blir bemött av 

ett företag och var kunden ”befinner” sig i modellen. Till exempel kan det handla om en 

koordinerad modell som innebär att alla individer på ett företag ska ha samma utbildning och 

erfarenhet för hur den sociala kunden ska bemötas med sitt problem. Det kan även vara en 

centraliserad modell som betyder att det finns en huvudgrupp som tar emot frågorna innan de sedan 

skickar vidare kunden till rätt område. Vidare så tas det upp ytterligare tre modeller som idag 

använts av företag och som symboliserar hur kunder bemöts i olika CRM-system samt vilken 

kunskap personalen bakom systemen har21.

Med hjälp av dessa modeller ska jag försöka att identifiera den modell som används av Quicknet 

idag, när en kund hör av sig för att få hjälp med att lösa ett problem. Genom att göra detta kommer 

jag att kunna ta reda på hur det CRM som Quicknet idag använder sig av ser ut och vilken modell 

de använder sig av vid bemötande av kunder.

21 Metz, The social customer, s.20-24

13 av 45



3.2 Användande av sociala medier

Andreas M. Kaplan och Michael Haenlein skriver i sin artikel, User of the world, unite! The  

challenges and opportunities of Social Media, om att det finns fem punkter som är viktiga att tänka 

på när det gäller användande av sociala medier22. Dessa punkter är:

1. Choose carefully

2. Pick the application, or make your own

3. Ensure activity aligment

4. Media plan integration

5. Access for all

Till punkt ett, Choose carefully, tar författarna upp ett flertal anledningar till vad som ska tänkas på 

när ett företag väljer att använda sig av sociala medier. Två av dessa är att det gäller att välja rätt  

medium, med detta menas att det gäller att hitta ett socialt nätverk som antingen passar det som 

eftersträvas eller hitta en social media där det finns mycket folk. Detta för att det är omöjligt att vara  

med på alla sociala nätverk som idag existerar. 

Punkt två, Pick the application, or make your own, tar upp hur ett företag ska göra för att öka 

popularitet och synas på de sociala medierna. Det finns två olika metoder, antingen att bygga något 

helt själv som inte finns men som kan bli eftersökt eller att köpa in en tjänst som är uppskattad och 

som användas av många. 

Ensure activity aligment handlar om att se till att hålla en form av linje i aktiviteter på sociala 

medier för att se till att de ska nå samma mål. Med detta menas att aktiviteterna kan vara utformade  

på olika sätt men att deras budskap ska leda åt samma betydelse.

22 Kaplan, Haenlain, User of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, s.7
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Media plan integration fokuserar på att använda sig av både sociala och traditionella medier 

(tidningar, reklamfilmer på tv m.m.). I ett företags ögon kan dessa två former av medier skilja sig åt,  

men för en kund kan det istället vara en och samma sak. För att kunna använda sig av bägge 

medierna på ett effektivt sätt behöver de integreras.

Den sista punkten, Access for all, tar upp hur situationer med sociala medier ska tolkas hos företag. 

Vilka som ska ha tillträde till sociala medier, om medierna ska vara låsta för att personalen inte ska  

sitta för mycket vid det istället för sitt arbete. Ett alternativt sätt att se på detta är att låta dem som  

inte arbetar med sociala medier vara deltagare. Detta kan i sig leda till en ökad aktivitet på det  

sociala medium och ge företaget en större översikt på diskussioner och liknande23. 

23 Kaplan, Haenlain, User of the world, unite! s.7-8
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4. Metod
Efterkommande kapitel tar upp vilka metoder som har använts i undersökningen och hur arbetet har 
fördelats.

4.1 Val av metod

Jag har i min undersökning valt att använda mig av en enkätundersökning för att kunna få fram 

information till den vetenskapliga huvud- och delfrågan. 

För att underlätta och planera examensarbetet har jag valt att använda mig av två metoder som 

Johan Hydén presenterar i sitt kompendium Kamp - En projektmodell 24. Dessa två metoder är Work 

Breakdown Structure (WBS) samt Pert-diagram.

4.1.1 Work Breakdown Structure (WBS)

Jag har valt att använda mig av Work Breakdown Structure som är ett hjälpmedel för att identifiera 

det här projektets aktiviteter. I det här fallet betyder aktiviteter det arbete som måste utföras för att  

slutföra projektet. Jag har därför använt mig av WB för att enklare kunna få en bättre och mer 

överskådlig bild av vad det är som ska göras i projektet, samt för att kunna förstå vilka aktiviteter 

som finns och se till att aktiviteterna som jag ska utföra är förståeliga för mig25. För mer information 

se Bilaga 1 – Work Breakdown Structure.

4.1.2 Pert-diagram

När ett Pert-diagram skapas så utgår diagrammet från den WBS som har utförts och målet med Pert 

(Program Evaluation and Review Technique) är att kunna göra ett diagram över vilka aktiviteter 

som måste utföras i vilken ordning och kunna se vilka aktiviteter som kan göras parallellt under 

arbetets gång. Detta för att underlätta för dem som utför projektet och för att dem ska förstå vad 

som ska göras efter varandra. Till exempel kan jag i examensarbete inte skapa frågor till databasen 

förrän databasen i sig är skapad. Det är alltså två aktiviteter som är beroende av varandra26. När 

diagrammet sedan är färdigställd kan den så kallade ”kritiska linjen” skapas. Med detta menas att  

24 Hydén, Kamp – en projektmodell
25 Hydén, Kamp – En projektmodell, s.34
26 Ibid, s.39
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den ”kritiska linjen” visar den längsta vägen tills projektet är slutfört men också den kortaste tiden 

som ett projekt kan genomföras på27. För mer information se Bilaga 2 – Pert-diagram.

4.1.3 Enkät

Jag har valt att utföra en enkätundersökning som gick ut till några av Quicknets kunder. Det finns 

ett flertal mål med enkäten, det huvudsakliga målet är att se om det finns något som 

företagskunderna anser skulle vara en förbättring för att skapa en bättre relation mellan företagen 

och Quicknet. Exempel på vad detta skulle kunna vara, är om det finns behov av att ha en Social 

Customer Relation Management (SCRM), vilket i detta fall skulle kunna tänkas vara att erbjuda 

supportmöjligheter på social medier som Facebook och Twitter eller andra tjänster som kan 

förbättra kontakten/relationen. Andra alternativ på vad som kan skapa en bättre kontakt/relation är  

att ha möjlighet till att bägge parterna visuellt träffas mer, att bygga en applikation eller liknande. 

Efter att enkätens frågor hade fastställts (se 9.4 Bilaga Enkätfrågor) skickades den vidare till min 

kontaktperson på Quicknet, som först skulle godkänna frågorna, för att kontrollera om frågorna inte 

är missledande mot varken Quicknet eller deras kunder. Därefter skickade han den vidare till ett  

antal kunder som kunde tänka sig att ställa upp och vara med. För att nå ut till en bred målgrupp i  

undersökningen valde jag att inkludera både nya kunder (som varit kunder i max ett år) och äldre 

kunder (som varit kunder i över ett års tid) i utskicket som min kontaktperson på Quicknet 

ansvarade för. 

Enkäten utfördes parallellt med programmering. Det beror på att jag själv gjorde ett val i att starta  

med programmeringen före uppbyggnaden av enkäten eftersom det var inlagt i planeringen att 

frågorna skulle skapas efter att jag hade kommit en bit i programmeringen.

4.2 Metodkritik

En viktig aspekt som ska tas upp, är framför allt urvalet av de företag som enkäten skickades ut till.  

Jag står för det val jag gjort om att vilja ha en bred grupp av kunder. Om jag däremot hade valt att  

satsa på att inrikta mig mot en specifik kundgrupp, till exempel restauranger som är kunder hos 

27 Ibid, s.41
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Quicknet, så hade jag förmodligen fått ett annat resultat jämfört med den stora målgruppen som jag 

nu undersökte. Skillnaden skulle då bli att jag fokuserat på ett speciellt område av kunder, istället  

för att försöka få in så många olika områden som möjligt. De olika branscherna har idag inte lika 

regelbunden kontakt med Quicknet. Detta tror jag beror på att dem kunderna drabbas olika 

beroende på vad för tjänster de abonnerar på, samt hur pass länge dem har varit kunder hos 

Quicknet. 

Hur utskicket av enkäten gick tillväga är också en punkt som går att förbättra. Däremot så valde jag 

att be min kontaktperson skicka ut enkäten, med motivationen av att kunderna vet vem han är och 

att han med en större chans skulle kunna få en bättre respons från kunderna än vad jag skulle få. 

Vidare har han också tillgång till att nå fler kunder än mig. Givetvis hade jag kunnat be om att få en  

del av kunderas mailadresser, men det hade också inneburit att jag möjligtvis inte fått svar från dem 

som utskicket gick till p.g.a. att jag inte var anställd hos Quicknet. 

En nackdel med utskicket då det enbart skickades ut till ett mindre antal kunder (40 stycken) vilket  

ledde till ett väldigt lågt deltagarantal (15 deltagare). Detta innebär att det är få företagsåsikter som 

har kommit med. Vad bortfallet beror på vet jag inte. Jag kan tänka mig att det för de tillfrågade var  

en fråga om tid och intresse. Dock har de åsikter som kommit in varit från en bred målgrupp och det 

var det som var syftet med enkäten, att nå ut till olika typer av branscher, där jag ville få en inblick i  

kommunikationen och relationen mellan leverantören (Quicknet) och kunden. På grund av det låga 

deltagarantalet kan resultatet därför vara missvisande

Anledningen till att enkäten skickades ut till enbart 40 olika företagskunder berodde på att jag själv 

gjorde ett val i att avgränsa mig till att inte ta in allt för många respondenter. Vilket bidrar till att  

göra resultatet missvisande. Målet med enkäten var att se om det fanns något behov hos kunderna 

att utveckla nya verktyg som dem kan använda sig av. Att till en rapport som denna går det inte att  

inkludera ett företags alla kunder och därför måste det avgränsas. Jag lade fokus på att få ihop 

programmeringen och därför ansåg jag att om jag skulle försöka ta in allt för många respondenter 

skulle jag ta tid ifrån planeringen som jag istället hade lagt på programmeringen.

Fråga sju i enkäten (se 9.4 Bilaga Enkät), Om ja, Vad skulle SCRM tillföra för er? skulle varit 

formulerad på ett annat sätt för att kunna ta in allas åsikter. Det vill säga att det hade varit bra att fått  

en inblick i varför kunderna inte ansåg att SCRM inte är något som behövs. Det skulle ha skapat en 

innebörd och eventuellt gett mig mer förståelse för vad kunderna vill ha. 
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5. Genomförande

I följande kapitel tar rapporten upp de olika faser som jag gått igenom, samt vilken teknik som 

använts till att bygga applikationen. Kapitlet avslutas sedan med att ta upp vad som återstår i  

projektet.

5.1 Initierande fas

I den initierande fasen gick jag tillsammans med min kontaktperson på Quicknet igenom vad 

företaget ville ha och hur applikationen skulle byggas. Dvs. att det skulle vara en applikation som 

var fokuserad mot webben.

Efter att jag hade gått in i den initierande fasen och fått mer information om applikationen började  

jag att utveckla den vetenskapliga frågan som rapporten bygger på. Jag valde att bygga upp frågan 

delvis efter applikationen för att kunna få frågan att fokusera på sociala medier och främst 

Facebook. Quicknet ville som sagt att den skulle byggas mot Facebook och jag ville då komma in 

på ett område som relaterar till applikationer, Facebook och relationer. Jag ansåg att de modeller  

som Metz (se 3.1 Den sociala kunden) tog upp passade in mot området som rapporten undersöker. 

Dvs. Quicknet ansåg att applikationen via sociala medier skulle stärka relationen mellan dem och 

kunderna. 

5.1.1 Applikations beståndsdelar

När den initierande fasen påbörjades så skrevs en lista ihop på olika funktioner som skulle finnas 

med i applikationen. Listan såg ut på följande sätt:

Admin (QuickNet)

 Administration av kunder.

 Administration av teman.

 Administration av frågor och svar fördelat på teman.
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Admin (Kund)

 Skapa en frågelista genom att välja ett eller flera teman samt antal frågor som ska  

besvaras.

 Se statistik på antalet deltagare och resultat.

Publik sida (Facebookapplikation)

 När sidan laddas slumpas det fram valt antal frågor från valda teman.

 Besökaren får upp frågorna och väljer alternativ.

 När besökaren klickar slutför rättas frågorna och resultatet visas. Resultatet lagras med  

namn, antal rätt och tid samt eventuellt FBs referensid.

 Fråga visas om besökaren vill posta resultatet på sin tidslinje.

Syftet med listan var framför allt, för egen del, att kunna se hur många olika delar som skulle vara 

med och hur jag skulle lägga upp min planering. Däremot så behövdes fler sidor än vad min 

kontaktperson på Quicknet ansåg. Jag föreslog direkt att det skulle byggas på två olika typer av 

sidor för att kunna få en bättre uppdelning av de funktioner som finns, vilket jag fick medhåll på (en 

typ för alla funktioner och en för de sidor som skulle byggas). Därefter kunde jag dela upp listan 

och se till att få en uppdelning som även skulle fungera via Facebook.

Att bygga en applikation via Facebook Developers kräver en del strukturering. Vad jag menar här är 

att de request som görs på indexsidan, i vissa fall måste finnas i koden till den efterföljande sidan. 

Ett exempel på detta är login funktionen som appliceras på varje sida. Syftet med funktionen är att  

gå igenom och kontrollera om det alltid finns en inloggad användare. Om det inte finns någon 

inloggad användaren så skickas han/hon vidare till en sida som hanterar inloggning för att sedan 

kunna komma in på applikationen.
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5.2 Programmeringsfasen

5.2.1 Programmeringsspråk

När webbapplikationen påbörjades var det för mig en fråga om att ta ställning till de två 

programmeringsspråk som används för att göra applikationer till Facebook. Det stod mellan att 

använda JavaScript och forma applikationen efter det, eller att skriva i PHP-kod. Anledningen till  

att det var just dessa två som jag valde mellan beror främst på att bägge språken är dokumenterade 

på Facebook Developers hemsida, vilket gjorde det lättare för mig att kunna lokalisera de olika 

funktioner och behörigheter som projektet behövde använda sig av på Facebook. Med behörighet 

menar jag att till exempel kan en applikation kräva att få tillgång till att skicka förfrågningar till sina  

vänner, att köpa olika föremål via Facebook Credits m.m.28.

De två olika programmeringsspråk som kunde användas till den applikation som jag har utformat 

var antingen PHP eller JavaScript. Bägge språken har olika fördelar och används på olika sätt. 

JavaScript är byggt för att kunna ge interaktivitet på webbsidor och vid skapande av 

webbapplikationer. Tack vare att det är client-baserat går det att skriva in koden direkt i HTML 

källan på webbplatser, istället för att lägga koden i separata filer. Däremot ska JavaScript-kod ligga i  

en enskild fil när det handlar om större omfattningar av kod29. 

Tidigare i rapporten tog jag upp en del om PHP och dess fördelar (se kapitel 2.4 PHP). En sak som 

inte togs upp, men som talar till språkets fördel, är att PHP koden körs mot en server där den hämtar 

information som är väsentlig för quizen30. I den applikation som jag har utvecklat så görs det 

många SQL-anrop till en databas och dess innehåll. Detta medför att PHP är mest lämpat för denna 

applikation. Med andra ord har jag använt det programmeringsspråk till vad applikationen ska göra.

Nedan ses en funktion som ska posta ett resultat på användarens vägg. Funktionen finns beskriven i 

både JavaScript och PHP.

Kodexempel 1 - ”Share”-funktion via JavaScript

”<script>

FB.init({appId: "134427736745660", status: true, cookie: true});

28 Facebook Developers, (2013), Dialogs Overview
29 Javascripter.net, (2011), What is JavaScript?
30 PHP, (2013), What is PHP?
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function postToFeed() {

var postResult = {

 method: 'feed',

redirect_uri: 'http://apps.facebook.com/quicknetquiz',

link: 'http://apps.facebook.com/quicknetquiz/',

picture: 'http://quicknet.se/wp-content/themes/Qn-Webbyra/img/quicknet.png',

name: 'QuicknetQuiz',

caption: 'Jag fick nyss' + <?php saveScore(); ?> + ' rätt i Quicknets Quiz!',

description: 'Kan du slå mitt rekord?'

};

function callback(response) {

document.getElementById('msg').innerHTML = "Post ID: " + response['post_id'];

}

FB.ui(postResult, callback);

console.log(postResult, callback);

}

</script>31”

Den ovanstående koden är en ”Share”-funktion som finns publicerad på Facebook Developers 

hemsida32. Genom att trycka på en knapp, kan användaren skicka ut ett meddelande på sin vägg. För 

att funktionen ska fungera har jag tagit in behörigheten ”Publish_Action”. Vad denna behörighet 

gör, är att den först kräver tillstånd att få posta på besökarens vägg och när knapptrycket görs så 

kommer en informationsruta upp där användaren kan skriva in text och därefter posta sin text 

tillsammans med den information som skapats av programmeraren, till sin vägg (se figur 2).

31 Facebook Developers, (2013), The Feed Dialog
32 Ibid
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Figur 2 visar hur post metoden fungerar via JavaScript33, dock med annan information

Den kod som finns programmerad som användaren inte kan påverka bygger på metoden ”feed”34, 

Dvs. det finns ett flertal alternativ på information som kan skickas med som användaren inte kan 

påverka. I mitt fall har jag valt att använda mig av ”redirect_url”, ”link”, ”picture”, ”name”,  

”caption” och ”description”. Dessa alternativ ger mig möjligheten att skicka med länkar till  

applikationen/andra hemsidor, en bild när inlägget postas på väggen, namn på applikationen samt 

två korta texter på vad som användarens vänner uppmanas till att göra.

Det andra alternativet och som bygger på PHP följer här under:

Kodexempel 2 – PHP-funktion

“if ($user) {

try {

$user_profile = $facebook->api('/me/feed', 'POST',

array(

'name' => 'QuicknetQuiz',  

'link' => 'http://apps.facebook.com/quicknetquiz/',

'picture' => 'http://quicknet.se/wp-content/themes/Qn-

Webbyra/img/quicknet.png',

'message' => 'Jag fick nyss ' . saveScore() .  ' rätt i Quicknets Quiz!',

33 Ibid
34 Facebook Developers, (2013), Publishing
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'description' => 'Kan du slå mitt rekord?',

));

} catch (FacebookApiException $e) {

//you should use error_log($e); instead of printing the info on browser

//d($e);  // d is a debug function defined at the end of this file
$user = null;

}
}if (!$user) {

// Om användaren inte har installerat appen så omdirigeras dem till Auth Dialog.  
Där en request görs.

print('<script> top.location.href=\'' . $loginUrl . '\'</script>');
}35”

Via Facebooks API finns det idag väldigt få sätt för att kunna publicera ett resultat eller en storyline  

via PHP, men den här metoden går att använda sig av. Det finns dock en nackdel med metoden. 

PHP-koden som ses i exemplet ovan ligger i ett if-fall som innebär att om det finns en inloggad 

användare så kommer den här metoden att köras. Så när sidan (result.php) laddas publiceras en post 

på användarens vägg, innehållande hans/hennes resultat (se figur 3). 

Figur 3 visar hur resultat postas med PHP-metoden

Användarna påverkas olika av de här två funktionerna. Via Javscript-funktionen måste användaren 

trycka på en knapp för att det ska postas ett meddelande på hans/hennes vägg. I PHP sker det istället 

automatiskt. Dvs. att när quizen har genomförts och rättats så postas resultatet på användarens vägg. 

Det enda som deltagaren kan göra för att inte posta ett meddelande är att när han/hon går in i  

applikationen nekar quizen behörigheten att posta på användarens vägg. Då kommer deltagaren inte 

35 Facebook Developers, (2013), API
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heller att kunna delta i tävlingen.

Jag anser att JavaScript-funktionen är i det här fallet en bättre lösning att använda och det ger 

framför allt användarna av applikationen en större frihet i att välja mellan att posta eller inte. Vidare  

så anser jag att jag själv har bättre koll på hur JavaScript-koden är uppbyggd mot hur den är 

uppbyggd i PHP. Det kändes mer naturligt för mig själv att använda JavaScript. Jag grundar detta på 

att funktionen som byggs för att posta till en individs vägg med hjälp av PHP, behöver 

programmeras på ett annat sätt än JavaScriptet. Under avsnittet ”Post a link to a User's wall using  

Graph API” gås det igenom hur detta görs36. 

Vidare har jag i det här fallet även kollat och prövat att använda kodexempel som Facebook 

Developers har lagt upp på webbsidan github.com. Från början hade jag en tanke i att jag skulle 

kunna använda mig av en del utav de olika kodexempel som jag hittade där. Anledningen till att jag  

valde att göra så var för att jag vill ha konkreta exempel och kunna förstå hur jag skulle bygga upp 

applikationen. Under tiden projektet pågick kom jag fram till att majoriteten av den kod som jag  

hittat var till stor del uppbyggd av JavaScript, vilket inte var det som jag hade tänkt använda mig av,  

eftersom jag skulle bygga en applikation som är riktad mot en databas. Därför tog jag bort i princip 

all den koden och valde sedan att bygga upp de funktioner som jag behövde ifrån grunden och på så 

sätt kunna styra själv hur dem ska fungera och se ut. 

5.2.2 Teknik

För programmeringen använde jag till början Adobe Dreamweaver och kodprogrammet Smultron. 

Efter en tid fick jag dock en rekommendation att pröva Aptana Studio 3. Aptana är ett av världens 

största open source verktyg för webbutveckling. Fördelen med programmet, som jag såg det, var att 

den erbjuder fler tjänster och var snabbare än Dreamweaver. Bland annat så markeras fel i koden ut 

direkt när den skrivs, men även så finns en tjänst för att uppdatera filerna automatiskt mot FTP 

servern när användaren har varit och lag till ny kod37. 

5.2.3 Byggnad av applikation

Jag valde att inleda den tekniska delen av projektet med att arbeta ”lokalt”. Att arbeta ”lokalt”  

betyder att allt arbete sker offline via ett program, som i mitt fall, hette Xampp. Programmet är  

36 Ibid.
37 Aptana, (2011), Studio
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byggt av Apache friends och Xampp ger möjlighet att arbeta med allt arbete offline då open-source 

tjänsten bland annat erbjuder chansen till att skapa egna databaser till programmeringen 38. 

Genom att arbeta lokalt och via Xampp, skulle det ge mig möjligheter att i god tid kunna få upp 

korrekta databaser och kunna bygga upp SQL-anrop som jag skulle ha nytta av senare i 

programmeringen. Det var ett sätt för mig att spara tid och vara effektiv då jag vid samma tillfälle  

inte hade någon tillgång till Quicknets servar och databaser då en speciell inloggning krävdes. Att få 

tillgång till den inloggningen skulle ta några dagar på grund av administrativa behörigheter. 

En annan fördel som jag såg med att börja jobba lokalt innan tillgång fanns till Quicknets databaser 

var att kunna göra en egen databas och pröva den för att se hur pass bra databasen fungerade. När 

databasen sedan var testkörd och klar, kunde jag väldigt enkelt exportera den från Xampp och 

importera databasen till den server hos Quicknet som applikation ska använda sig av för att hämta 

och spara information.

När jag hade fått ihop strukturen av den kodning jag gjort ”lokalt” var det dags att börja använda 

mig av Facebooks API aka Facebook Developers (se avsnitt 2.5 Facebook Developers). Developers 

har en väldigt stor dokumentation och att hitta rätt i den var något som jag till en början hade stora 

problem med. Men allt eftersom tiden gick förstod jag den bättre och visste hur jag skulle navigera i  

den. Jag var dock inställd på, av den information jag läst till mig via dokumentationen för Canvas,  

att programmeringen skulle ske i ett samband mellan JavaScript och PHP. Det gick även till en viss  

del att koppla in Open Graph, dock var detta inte något som jag var intresserad av, då jag enbart 

ville fokusera på att använda PHP (p.g.a. databashantering).

Dokumentationen på Facebook Developers för PHP är inte lika fullständig som den är för 

JavaScript, vilket i sig ledde till mer komplikationer för mig i form av att jag då fick lägga tid på att  

pröva olika metoder för att kunna få fram den informationen som jag ville ha. 

Ett exempel på detta är ”$uid = $facebook->getUser();” som visar om det finns en inloggad 

användare eller inte39 (se 9.3 Bilaga Flödesschema för mer information). Vad dokumentationen inte 

nämner, för den som inte arbetat med Facebook Developers förut, är det måste finnas if-else fall för 

38 Apache Friends, (2013), Xampp
39 Facebook Developers, (2012), getUser
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att kunna se till att det verkligen finns en inloggad användare.

På Quicknets administrationssida, samt på indexsidan har jag valt att använda mig av foreach loopar 

(som i 9.3 Bilaga Flödesschema representeras av ”Ladda in frågor via foreach loopen”).

Kodexempel 3 – Laddar in frågor till indexsidan.

<?php

foreach(getQuestions() as $key => $question): 

?>

<h3><?php echo $question['quizID'];?></h3>

<input type="hidden" name="question[<?php echo $key; ?>][tema]" value="<?php echo  

$question['tema']; ?>">

<input type="hidden" name="question[<?php echo $key; ?>][numberID]" value="<?php echo  

$question['numberID']; ?>">

I kodexemplet ovan är en del av den foreach loop som används på indexsidan. Det huvudsakliga 

syftet med loopen är i det här fallet att plocka fram fem olika fält tills dess att funktionen 

getQuestions() har gått igenom sin for loop som finns i functions.php. Till en början ges loopen ett 

id i form av $question. Det behövs en nyckel i loopen, inte bara för att ta fram de fält som ses i 

kodexemplet, utan för att i en annan funktion också kunna ta fram vilket svarsalternativ som är rätt.

De två första fälten, som är hidden, relaterar till vilket fråga som är taget från vilket tema. Det finns  

fem teman i databasen och för att kunna se vilket quizID som matchar mot tema, behövs därför de 

två gömda fälten tas med. numberID används i det här fallet för att känna igen vilken fråga som ska 

tas fram från databasen tillsammans med quizID. 

Därefter körs följande kod:

Kodexempel 4 – Laddar in svarsalternativen till indexsidan.

<p class="dbText"><input type="radio" name="question[<?php echo $key; ?>][answerID]"  

value="1"> <?php echo $question['answer_1']; ?></p>

Koden ovanför tar fram de tre olika svarsalternativen. Den ser därför nästintill liknande ut för alla 

tre alternativen bortsett från en liten detalj i ”answer_1, answer_2, answer_3” som ser till att skilja 

de olika svarsalternativen från varandra. Däremot i följande kod ”name="question[<?php echo 
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$key; ?>][answerID]” så skiljer sig raderna från de andra ”name” som tas fram i kodexemplet på 

föregående sida. Anledningen till detta är för att kunna veta vilket av de tre svarsalternativen som är  

rätt. Jag har valt i databasen att ha med en rad som heter ”answerID”. Vid inmatning finns det 

inbyggt att rätt svar ska anges som antingen 1, 2 eller 3 och varje fråga har därför alltid ett unikt 

svar, som anger om det är rätt eller fel svar som angetts. När väl användaren har valt ett 

svarsalternativ och tryckt på knappen ”Spara” på indexsidan, så kommer foreach loopens fem fält 

gå in i en annan funktion via en $_POST metod, där det markerade alternativet tas in och jämförs 

mot databasen för att se om det är rätt svar. Svaret känns igen genom det value som finns angett 

som i foreach loopen är 1, 2 eller 3.

Jag valde att använda mig av foreach loopar då jag anser att det var det sätt som är mest effektivast 

för att plocka fram den information som är väsentlig för användaren. Att det finns två fält som 

ligger som hidden är ett val jag gjort, därför att den delen av informationen som tas fram i loopen 

inte uppfyller något krav. Jag menar att det enda som användaren behöver ha ut för att delta i  

frågesportsapplikationen är att känna till frågan och svarsalternativen. Vidare så finns det ytterligare  

en fördel med att använda sig av foreach loopar och det handlar om utseende av attributen. Med 

andra ord, vilken CSS-kod som används till vilket attribut. Hade jag istället använt mig av en 

for/while loop, så hade jag inte kunnat ha samma utseende och placering på frågorna och texterna 

eftersom att jag då istället hade fått kalla på en funktion som for/while loopen befinner sig i. 

Det var enligt överenskommelse tänkt att projektet skulle ha blivit lanserat vid mitten av maj,  

åtminstone skulle programmeringen vara klar då. Designen var något som skulle få vänta då 

formgivarna ansåg att de hade för mycket att göra för stunden. Detta var dock inget som rörde mig 

eftersom jag och min kontaktperson på Quicknet, redan innan hade kommit överens om den 

grafiska delen var något som dem själva skulle ta hand om, se 1.2 Avgränsning. Programmeringen 

blev dock inte klar i tid på grund av ett antal problem som uppstod samt min egen kompetens 

gällande PHP, se kapitel 8 Slutsats och diskussion.

5.3 Vad återstår att bygga?

Mitt examensarbete blev inte klart till det datumet som jag själv satt som ”stopp” datum. Jag valde  

att sätta en egen deadline på arbetet för att kunna fokusera på att få färdigt rapporten. Applikationen 

blev inte färdigställd i tid. Därför har jag gjort en åtgärdslista på vad som återstår.
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Åtgärdslista:

1. Skapa en funktion för att få fram den unika referenssidan som ska knytas till en specifik quiz 

när den skapas.

2. Se till att SQL-anrop i ett antal funktioner kopplas till det referensid som sparas till  

databasen, samt de valda teman ska laddas när indexsidan visas. 

I applikationen återstår det idag en större funktion. Bland den specifikationen som jag fick av min 

kontaktperson på Quicknet, så var det en punkt som inte blev klar, men som påverkar andra 

funktioner. Punkten jag syftar på handlar om att olika företagskunder ska kunna gå in samtidigt och 

skapa quiz. Med det menas, t.ex. att en anställd hos företag A ska kunna skapa en tävling, samtidigt 

ska en anställd hos företag B ska kunna skapa en tävling. Dessa två personer kommer då att ha två 

olika quiz sparade i databasen. Samtidigt som den informationen sparas till databasen ska en unik 

länk skapas som för de olika företagen A och B ska kunna ge ut till sina respektive deltagare. När 

länken sedan används så laddas indexsidan in där ”userID” (som sparas till databasen när kunden 

skapar sin quiz) kopplar ihop med vilken quiz som ska laddas, beroende på vilken kund som är 

skaparen till länken (se figur 5 och figur 6 nedan).

Figur 5 - När knappen ”Spara” trycks, skapas en länk till quizen som visas på bild 3.

I dagens läge är tabellerna sammankopplade via tabell1.tema = userTable.tema. Detta innebär att jag  

har programmerat in en funktion på administrationssidan (som enbart fungerar för Quicknet) där en 

”<input type=”hidden”>” används för att kunna skicka in de teman som är valda till databasen. 

Däremot så finns inte kopplingen till hur ”userID” känner igen den länk (som skapas vid sparande 
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av quiz) som ska köras via en deltagare i applikationen. Detta innebär också att det SQL-anrop som 

görs när sidan laddas också måste göras om beroende på den information som laddas in från 

databasen. 

Det scenario som jag känner är mest lämpat för att kunna få funktionen att fungera är på att först 

och främst se till att koppla ihop ”userID” med hur länken skapas. Med det menar jag att se till att 

det ”userID” som hämtas in vid skapandet av quizen, läggs till i slutet av applikationsadressen till  

exempel ”https://apps.facebook.com/quiz/userID” där ”userID” ersätts via en SQL-förfrågan som 

hämtar ”userID” från databasen (Se figur 6).

Figur 6 - Pilen symboliserar vart den unika adressen ska läggas till.

När rätt adress har hämtats in så måste applikationen kunna behandla ”userID” och ta fram de 

teman som skaparen har valt ska finnas med i quizen från databasen. Detta är något som måste 

skilja från varje unik skapare så att två olika företagskunder inte ska komma in på respektives quiz. 

Det påverkar då funktionerna ”getQuestions()” och ”saveScore()” som behöver veta vilka teman 

som är valda för att funktionerna ska kunna gås igenom.

När funktionen ”saveScore()” är genomförd så postas ett meddelande (via den ”feed”, se 5.1.1 

Programmeringsspråk) och samtidigt så sparas resultat till en databas. För att sedan kunna 

identifiera vilken deltagare som tillhör en specifik quiz körs en SQL-request som postas på både 

result.php och via den administrationssida som skaparen har tillgång till. På bägge dessa sidor körs 

samma SQL-anrop frånsett att deltagarna också har tillgång till att se hur lång tid det tagit för sig  

själv och respektive deltagare som ligger i topp. 
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6. Resultat

Till min huvudfråga har jag låtit fråga fyra och fem (se 9.4 Bilaga 4 - enkätfrågor) vara de vitala 

frågorna i undersökningen. Fråga fyra var formulerad på följande sätt:

Fråga 4: ” Anser ni att ni har en bra relation med Quicknet när ni behöver hjälp med någon av  

deras tjänster?”

Av den respons som kom på fråga fyra så var alla deltagare överens om att den relation som idag 

finns med Quicknet är bra som den är, då alla 15 valde att svara med alternativet ”Ja”.

Den efterföljande frågan lades fram som:

Fråga 5: ” Skulle något av följande förslag förbättra er relation med Quicknet?”

Fråga fem var en flervalsfråga där jag valde att låta respondenterna svara på mer än ett alternativ för  

att kunna få fram vad dem är mest intresserade av att ha tillgång till. Ett av alternativen döptes till  

”Annat” och hade en textruta under som deltagarna kunder fylla i om de ansåg att verktyget som de 

är mest intresserade av inte fanns representerade av svarsalternativen på frågan.

Figur 7 – Fråga 5
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Som det går att se i bild fem så var de två alternativen som fick störst procentuell del ”Möjligheten  

att ha FAQ/manualer uppbyggda” och ”Webbapplikationer i form av nöje/tävling m.m.”. 

Tillsammans hade de två svarsalternativen nästan 46 % vilket antyder att majoriteten av deltagarna  

anser att de skulle vilja se att det finns FAQ/manualer uppbyggda ifall om det uppstår några 

problem. Att ha möjlighet till att ordna tävlingar via applikationer är också något som är av intresse  

för kunderna.

På delfrågan, Är SCRM ett verktyg som är nödvändigt i dagens läge för att ha en bra  

kommunikation mellan kunderna och leverantören Quicknet? valde jag att i enkäten ta med två 

frågor som relaterar till delfrågan. Dessa var:

 Är hjälp/kommunikation mellan er och Quicknet via sociala medier (SCRM (Social  

Customer Relation Management)) något som behövs i dagens läge?

 Om ja, Vad skulle SCRM tillföra för er?

Av dem 15 deltagande så var det en majoritet på nio personer överens om att SCRM idag inte är 

något som behövs för att ha en bättre kommunikation mellan bägge parterna, utan de ansåg sig vara 

nöjda med den konversation som idag finns mellan kunderna och leverantören. 

Figur 8 – Fråga 6 och deltagarnas svar

På den andra frågan, var det därför inte så många som kommenterade, då det i frågan var skrivet att 

enbart de kunder som svarade ”Ja” på fråga sex skulle skriva varför dem tyckte att det behövdes. Av 

de som svarade ”Ja” var det enbart en deltagare som lämnade en kommentar.

”Möjligheten att få snabbare kontakt med Quicknet då vi också är i samma bransch.”
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7. Slutsats och diskussion
Utifrån resultatet av enkätundersökningen går det att dra två slutsatser. För det första så anser 

kunderna, som deltog i undersökningen, att det inte finns något behov av att ändra på det CRM som 

idag används, eftersom alla deltagarna ansåg att systemet fungerar bra. Skulle det dock göras några 

ändringar så finns två alternativ som kunderna är intresserade av som kan förstärka relationen 

mellan dem och leverantören. De två svarsalternativen är, ”att ha möjlighet till FAQ/manualer” och 

”att med hjälp av applikationer kunna skapa tävlingar eller andra nöjen”. På grund av ett lågt 

deltagarantal går det inte att bedöma hur pass trovärdigt resultatet är. 

Med detta i åsikt, drar jag en slutsats i följd av: Hade enkäten blivit utskickad vid starten av 

projektet så hade jag fått en annan utgång på mitt examensarbete. Med det vill jag säga att det inte  

är något fel med applikationens syfte och mål, men att kunden hade främjats mer av att ha det som 

dem efterlyste i enkäten, ett utbud av manualer. Quicknet visste från början vad de ville ha och vad 

dem ansåg skulle stärka relationen mellan dem och kunderna. Efter att ha fått fram resultatet på 

undersökningen hade Quicknet till en viss del rätt. Applikationen som byggdes kan användas till att  

försöka stärka relationen (när den är färdig) mellan dem och kunderna.

Tidigare i texten beskrev jag fem punkter (se 3.2 Användande av sociala medier) som författarna 

Haenlein och Kaplan tar upp i sin artikel User of the world, unite! The challenges and opportunities  

of Social Media. Jag tog med artikeln för att kunna ta fram och visa vad Quicknet skulle tänka på 

om kunderna kände att det fanns ett behov av att ha en kommunikation via sociala medier. Eftersom 

företagskunderna ansåg att den formen av kommunikation inte behövs drar jag följande slutsats: Att 

försöka applicera sociala medier till företagskunder är fel väg att gå. Vad jag menar är att det säkert  

finns företag som erbjuder den här formen av support. Men i Quicknets fall så tror jag att, om 

behovet skulle finnas av att kunna få hjälp via sociala medier som Facebook och Twitter, så tror jag 

att man bör undersöka om behovet kan finnas hos deras privata kunder. 

Arbetet med applikationen har inte gått som jag hade planerat eller tänkt. Jag har till viss del haft  

möjligheten att följa den planering som jag lade upp för mig själv innan projektet började. 

Jag visste till inledningen av projektet att arbetet skulle bli stort och att det skulle bli något som jag  

kunde se som en utmaning. Däremot insåg jag inte hur pass omfattande som arbetet skulle vara. Jag 

hade i min planering inte räknat med att lägga ner överdrivet mycket tid på programmeringen efter  
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att en arbetsdag var slut, men det är istället något som jag var tvungen att göra för att inte tappa tid  

mot den planering som jag gjorde. 

Planeringen höll fram tills dess att Facebooks API skulle implementeras. Dokumentationen för 

Facebooks Developers PHP är inte lika utvecklad som dokumentationen för Facebook Developers 

JavaScript är och det skapade en del problem med implementationen i PHP. En del av de funktioner 

och metoder som jag ville använda mig av, stöddes bara av JavaScript, av det jag hittade till en 

början. Eftersom att jag ville komma vidare och inte känna att jag låg efter i projektet valde jag att  

använda JavaScript till vissa funktioner. Men det var något som sedan kostade mig tid när jag blev 

tvungen att skriva om JavaScript koden till PHP för att få en sammanhållande och fungerande kod. 

Det uppstod också ett problem i sambandet med programmering, dvs. att jag till en början hade 

svårt att förstå delar av koden och framför allt hur den skulle skrivas. Som jag ser det idag så ansåg 

jag själv, vid början av projektet, att jag kunde mer programmering än vad jag gjorde. Under 

arbetets gång har jag dock känt att mina egna kunskaper har utvecklats rejält.

I efterhand går det också att diskutera om enkätundersökningens betydelse i den här rapporten. 

Quicknet hade ett givet mål i att en applikation är vad som behövdes för att stärka relationen mellan  

dem och kunderna. Programmeringen av applikationen var därför det självklara valet för mig att  

börja med eftersom jag ville lägga fokus på den. Dock tänkte inte företaget på vad kunderna ville 

ha, till viss del gjorde inte jag det heller. Hade jag vid inledningen av projektet övertalat min 

kontaktperson på Quicknet att enkäten skulle ha gått ut direkt, så hade den kunnat skickats ut till  

fler kunder och haft ett bättre syfte i förhållande till rapporten. Resultatet från enkäten hade kanske 

haft stora förändringar mot de svar som kom in till undersökningen och det är möjligt att det 

praktiska arbetet hade fokuserat på något annat än vad det gjorde i den här rapporten. Jag borde ha 

lagt mer fokus på att först försöka få ut enkäten, kunnat visat upp resultaten för Quicknet och 

övertygat dem om att det finns andra alternativ som kunde ha använts för att stärka relationen 

mellan dem och kunderna. Om Quicknet sedan hade gått med på att uveckla andra verktyg hade 

ytterligare en undersökning kunnat utförts för att hitta det specifika området som kunderna anser att 

det behövs manualer uppbyggda för. 
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En erfarenhet som jag tar med mig ifrån projektet är att bygga en ordentlig databasstruktur vid 

starten av ett projekt. Det var något som jag inte gjorde vid det här arbetet som jag sedan fick arbeta  

hela tiden med under projekts gång. Hade jag istället gjorde en grundlig struktur, haft en 

konversation med webbutvecklarna om strukturen tidigt i arbetet och inte behövt utföra revidering,  

så hade jag kunnat ha varit effektivare i arbetet.

Gamification är ett begrepp som är användarbart till den här diskussionen och innebär att engagera 

kunden och anställda för att nå en bättre lönsamhet40. Lönsamhet är dock fel ord att använda i den 

här rapporten då fokus har varit på kommunikation och relation. Jag har valt att ta upp begreppet 

här för att belysa att det är ett ämne som är aktuellt, vilket också kan ses i steget som Quicknet nu 

har tagit när de har börjat använda sig av Gamification. Applikationen som jag har byggt relaterar 

till området i form av att den ska skapa engagemang för Quicknets företagskunder samt hos 

företagskundernas anställda. 

En teknik som hade kunnat användas i efterhand ett språk som kallas för Node.js41. Vilket ska, av 

vad jag hört och läst mig till, vara en teknik som binder samman både JavaScript och PHP. Hade jag 

valt att använda mig av Node.js hade jag haft större nytta av Facebook API-funktioner och metoder 

för bägge programmeringsspråken. Det som talar till nackdelen är dock att jag inte själv vet exakt 

hur den här koden ska skrivas eller behandlas. Att den skrivs som ”vanlig” JavaScript och PHP kan 

vara en möjlighet, men det är däremot inget som jag kan påstå kommer att fungera, eftersom jag 

inte har testat praktiskt. Vidare så vet jag inte heller om det är en teknik som går att användas till  

Canvasspel på Facebook, då det inte finns någon dokumentation om Node.js på Facebook 

Developers. 

I kapitel 5.4 Vad återstår att bygga? tog jag upp en lösning på det problem som uppstod angående 

specifika userID och skapande av Quiz. Om den här lösningen hade fungerat är dock en helt annat 

sak. Med det menar jag att använda en användares ID kan innebära en säkerhetsrisk i hur den 

informationen sprids vidare. Vilket påvisas av en undersökning som The Wall Street Journal har 

publicerat42. I sin artikel hävdas det att privat information om användare, deras vänlistor m.m. har 

släppts ut till tredjehandsparter. Zuckerberg kommenterar detta genom att nämna att informaiton om 

ett ID inte ger tillgång till en individs privata information på Facebook43. Detta innebär alltså att 

40 Ninetech, (n.d), Gamification – engagera kunden och anställda för att nå en bättre lönsamhet
41 FS Data, (2012), Så kommer du igång med Node.js
42 The Wall Street Journal, (2010), Facebook in online privacy breach; applications transmitting identifying  

information
43 Ibid.
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lösningen som jag presenterat är fullt möjlig att använda sig av. Skulle det däremot finnas 

invändningar mot detta kan en alternativ lösning göras i att skapa en textruta som användaren får 

fylla i vid skapandet av Quiz där skaparen får fylla i företagets namn som istället kan läggas till som 

den unika adressen (Se figur 6 s. 28). Jag anser att jag har tagit mig vatten över huvudet och det 

beror främst på att jag vid starten av examensjobbet trodde att mina egna kunskaper var större än 

vad de var. Vidare så tror jag att det också beror på att jag inte förberedde mig tillräckligt bra om 

hur vissa delar av programmeringen skulle kunna ha utförts och därför skapade komplikationer för 

mig själv.
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9. Bilagor

9.1 Bilaga 1 Work Breakdown Structure
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9.2 Bilaga 2 Perth-diagram
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9.3 Bilaga 3 Flödesschema
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9.4 Bilaga 4 Enkätfrågor

1. Hur länge har ni varit kund hos Quicknet?

< 1 år

1-3 år

4-6 år

7-9 år

10-13 år

14-16 år

17-20 år

2. Hur ofta har ni kontakt med Quicknets support?

Dagligen

Några gånger i veckan

Några gånger i månaden

Någon gång i kvartalet

Någon gång per halvår

Någon gång per år

Aldrig

3. Är ni medveten om vad Social Customer Relation Management (SCRM) är för något?

Ja

Nej

Vet inte

4. Anser ni att ni har en bra relation med Quicknet när ni behöver hjälp med någon av deras 

tjänster?

Ja

Nej

Vet inte
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5. Skulle något av följande förslag förbättra er relation med Quicknet?

Annat

Fler frukostmöten

Möjligheten att ha FAQ/manualer uppbyggda

Tillgång till felsökningsverktyg

Tillgång till support oftare

Webbapplikationer - i form av nöje/tävling m.m.

6. Är kommunikation mellan er och Quicknet via sociala medier (SCRM) något som behövs?

Ja

Nej

Vet inte

7. Om ja på föregående fråga, vad skulle SCRM tillföra för er?
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