
Upplevelsen av 

79,2% 19,5%

7,8%11,7%

Sammanställning av svar från enkät-
undersökning vintern 2020, gällande 
Millnets marknadsföring, support och 

möjlighet att lämna önskemål.  

Vissa frågor visar även svaren för 
samma fråga från 2019, för att visa 

förändringen sedan förra året. 

Notera på att flera av frågorna är flervalsfrågor vilket innebär 
att de samlade svaren kan uppnå mer än 100%. 
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Nej

Det är lätt att lämna in önskemål

Någon av mina önskemål/idéer har förverkligats i systemet

Millnet tar till sig av mina önskemål och idéer

Förslag på förbättring

Det kom in många tankar och idéer. Vill du se alla dessa så finns de 
samlade längst ner i detta dokument under rubriken Önskemål & idéer.

Önskemål & idéer
Jag får den information jag behöver från Millnet

Förslag på förbättring

Vad är det du saknar om du inte får all den information du behöver

Ibland sker förändringar avseende utseende 
som inte kommuniceras innan de genomförs

Information om när nya versioner släpps samt 
innehåll.

förklaringar/instruktioner direkt i programmet

Önskar att manualen fanns direkt i systemet

Ex senaste uppdateringen - bättre lathundar 
gällande ändringar i projektplaneringen

Ibland har vissa saker försvunnit i 
uppdateringar, något jag gärna hade tagit del 
av.. exempelvis mailadress på kontraktet i 
milltime rekrytering

Information om kommande uppdateringar. 
Mycket information kommer ut sent, tex att 
tänka på inför årskiftet ”januari”. Ett mail som 
kom i 21 januari.

förklaringgar/instruktioner direkt i programmet

Att manualen skall finnas direkt i systemet

Skulle vara bra med förklaringar till knappar osv direkt i systemet.

A-Ö ämnessök för lathund
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Det är lätt att kontakta supporten

Supporten har öppet när jag behöver hjälp

Det är rimliga väntettider i supporten

Upplevelsen av bemötandet i supporten
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Millnet support

Förslag på förbättringar

Vi har fått in många förslag och förbättringar i detta avsnitt. Alla 
dessa kommentarer har samlats och presenteras längst ner i detta 
dokument, under rubriken Support.
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Sammanfattning 
& åtgärder 
Vårt mål är att se till att våra kunder är så 
nöjda som möjligt. Därför tar vi till oss av 
all den information vi fått in. Vi vet att det 
även är viktigt att agera utefter detta och 
därför kan ni redan här se vad vi redan 
nu planerar att förändra för att bli ännu 
bättre framöver. 

Dessa enkäter ger er möjligheten att 
påverka våra system och Millnet i stort, 
så glöm inte att delta! Det kommer även 
finnas möjlighet att vara mer delaktig i 
utvecklingen av ditt system framöver. 
Kontakta supporten för mer information 
och om hur du anmäler 
intresse. 

Utöver enkätens ämnen har även andra kommentarer och förslag kommit in. Dessa kommer att ses över, men svar på alla 
dessa presenteras inte här. Vissa besvaras dock under Tips & trix på nästa sida.

Oftast är det också någon som nämner att det vore bra om uppgraderingar inte sker under de ”De vanliga arbetstiderna”. 
Detta kommer inte lösa problemet för samtliga av våra kunder, då arbetstiderna kan variera kraftigt. Men vi kan meddela 
att vi jobbar på att hitta en lösning som gör att vi i alla fall ska kunna genomföra uppgraderingarna utanför de vanligaste 
kontorstiderna.

Majoriteten som har lämnat in önskemål tycker att det är lätt att göra detta. Det höga antalet som svarat ”Vet ej” tros bero 
på att flera som besvarat frågan inte tidigare har lämnat in några önskemål eller idéer. Dock är det färre som anser att vi tar 
till oss av de önskemål vi får in och många anser också att det är svårt att veta om deras förslag har förverkligats. Utifrån 
detta ska vi arbeta med att förenkla för våra kunder att lämna in önskemål och idéer kring systemet. Vi ska även bli bättre 
på att informera om när nya förändringar i systemet har kommit genom förslag från en eller flera kunder. Samt 
återkoppla till den som lämnat in önskemålet.

Övrigt

Önskemål & idéer

Det verkar som att de flesta får den informationen de vill ha och behöver. Dock märker vi att alla inte får detta. Vi ska 
därför se över vilken information som vi delar i dagsläget och hur vi kan justera den, samt om vi kan förbättra spridningen. 
Tyvärr har vi inte fått in så många kommentarer gällande vad som saknas, men gällande information inför uppgraderingar 
kan du läsa första punkten bland våra tips & trix på nästa sida. 

De flesta har meddelat att de vill ha information via nyhetsbrev, webinar och i systemet. Vi kommer därför att 
fokusera på dessa. Vi kan även meddela är att vi arbetar på att få in mer förklarande information i systemet för att 
förtydliga vissa funktioner. Flera sådana informationsknappar har redan tillkommit, men ännu fler planeras. Vårt mål är 
även att få in informationen från lathundarna direkt i systemet. Till en början genom direktlänkar. Detta finns till exempel i 
Millbill i senaste versionen av Tid & Projekt. 

Marknadsföring

I år har vi haft möjligheten att jämföra flera frågor mot förra årets svar. Utifrån detta kan vi se att svaren i de flesta fall är 
snarlika förra årets siffror. Självklart skulle vi vilja att alla var nöjda och därför kommer vi att fortsätta arbeta för att hjälpa 
er på ett ännu effektivare och bättre sätt. Exempelvis genom att se över väntetiderna, då nöjdheten där har gått ner 
jämfört med förra året. Läs om detta på nästa sida.

Millnet support



Tips, trix & 
förtydligande
Vi tänkt även passa på att komma med 
lite förklaringar och tips för vissa av de 
kommentarer som inkommit i samband 
med denna enkät. Detta då det finns 
några lösningar redan idag, men även för 
att förklara varför vi tagit och tar vissa 
beslut.

Information om uppgraderingar

Knappar och funktion

Support till support

Inför uppgraderingar meddelar vi alltid på inloggningssidan och på startsidan om när uppgraderingen kommer att ske. 
Dessa rutor dyker upp ca en vecka innan det är dags. I dessa finns även länk till versionsinformationen där samtliga 
nyheter listas. Denna länk, samt en övergripande förklaring över de största nyheterna meddelas även i nyhetsbreven. Du 
kan även själv hitta listan under Versionsinformation på vår hemsida.

I flera av våra system har knappar med text bytt mot ikoner. Är du osäker på vad dessa knappar betyder kan du få 
information om den genom att hålla muspekaren över ikonen. Vid längre förklaringar av en funktion finns det ibland även 
en infoikon     intill som fungerar på samma sätt.

Gällande förslag kring att supporten ska hålla i kontakten med andra systems support skulle vi i många fall önska att det 
var möjligt, för att ni inte ska behöva ringa fram och tillbaka. Dock beror problemen med andra system sällan på 
kopplingen till våra system och därför kan vi inte undvara supportens tid till att hantera detta. Ligger felet hos oss brukar 
vi heller inte be er att ringa någon ytterligare support. För allmänna tekniska problem med ekonomi-/ lönesystem som rör 
samtliga användare däremot håller vi de flesta gånger redan i kontakten. 

Väntetider i supporten
Vi ser att det i år är färre som tycker att det är rimliga väntetider, även om majoriteten 
fortfarande är nöjda. För ärenden som kommer in via e-post så svarar vi i snitt inom 
12-14 timmar. I detta räknas även de som kommer in efter stängning på fredagar 
och som därför inte kan besvaras innan måndag. Är det ett mer omfattande problem 
förstår vi att ärendet inte är löst inom denna tid, men det är på gång. Då ni nu uttryckt 
att detta inte är tillräckligt har vi sett över detta och kommer framöver försöka att få 
ner snittet för svar via e-post till under 10 timmar. Gällande telefontiderna så svarar vi 
direkt, så vida alla i supporten inte redan sitter i samtal. Vad snittet i väntetid är där vet 
vi inte i dagsläget, men vi kommer att undersöka saken och se om även det är något 
som vi kan förbättra. Vi vill även passa på att informera om att det är extra många som 
ringer runt månadsskiften, så under de perioderna kan det ta längre tid att få svar.

Önskemål och idéer
Vi vill bli bättre. Därför har vi tagit fram ett formulär på vår hemsida där du kan lämna in dina förslag och åsikter, om så väl 
oss som våra system. Du hittar det under Support - Lämna förslag. Med den nya kontaktvägen blir det lättare för oss att 
se över om dina önskemål kan lösas med befintliga funktioner, om det kan utvecklas eller om det du önskar inte är 
möjligt att genomföra. Självklart kommer detta även att återkopplas tydligare. 

Fördelning av hur många procent av e-postärenden 
som får svar inom x antal timmar.

0-1 tim 1-8 tim 8-24 tim >24 tim

56%

25%

11% 9%



Kommentarer som rör avsnittet

Övriga kommentarer

Vi arbetar i två system, milltime samt ett integrerat ekonomisystem och när det är ngt som inte riktigt 
fungerar emellan de två systemen så skulle jag önska att kontakten skedde supportrarna emellan istället 
för att jag som sitter i mitten sköter kontakten på de bägge hållen. Det kan lätt bli missförstånd då.

Supporten svarar inte ordentligt på de frågor jag ställer. Inte alls nöjd med supporten.

Tyvärr tycker jag systemet är krångligt för våra anställda. Finns inte så mkt finesser som tex. att kunna 
koppla ett kontokortstransaktioner direkt till utlägg. Skulle också vara bar om loggar på attester sparas så 
man kan se att chefen attesterat även om admin går in och gör en liten ändring. Saker som nya 
traktamenten och utlandstraktamenten och förmånskostnader borde kanske kunna gå att ni la in och inte 
vi behövde sitta och uppdatera. Det skulle innebära att många saker blev mer korrekt.

Jag kan tycka att det är onödigt att få ett autoreply av er när man mailar er.

Det behövs lite mera erfarenhet i supporten.

Nej, snabba svar alltid.

nej

Lättare att nå på telefon

Vara mer öppen för möjligheter, men jag förstår självklart att allt inte är möjligt.

Ni är så trevliga så :)

Det är väldigt svårt att få svar på den exakta frågan. Det är väldigt otydliga svar.

Inga uppdateringar mellan 6-17 

Kunna skicka PDF-faktura via systemet till en mailadress

förenkla och förbättra programmet

Synken mellan Upsales och MillTime skulle kunna förbättras för att slippa väntetider

Symboler på prog

Att konsulterna skulle kunna livestämpla i Appen

Tycker inte om att alla funktioner inte fungerar i mobilversionen, det gör den oanvändbar för oss. Tyvärr 
fungerar ju även webversionen dåligt från mobil och platta.

Kalender och schema kunde vara bättre utformat för deltidare.

Alla förslag och förbättringar som kommit in i samband med avsnitet Support

SupportÖnskemål & idéer

Kommentarer som rör avsnittet

Övriga kommentarer

Jag känner att ni har en öppenhet att vilja ta till er det som vi som kund har behov av. Ni tar gärna emot 
förslag på förbättringar, och jag tycker att dialogen med er känns riktigt bra!

Upplevs lite svårt att få igenom kundanpassningar ex mailutskick till anställda finns bara vissa bestämda 
formuleringar

Se fråga 1 där jag skrev lite om utveckling

Jag har inte lämnat några önskemål eller idéer

Jag förstår att allt inte är möjligt, men ibland upplever jag att det är lättare att säga ett nej istället för att 
förklara varför det kan vara svårt att genomföra vissa förändringar/förbättringar.

Önskemål.

-- Borttagen kommentar på grund av innehåll av personuppgifter ---

Ej användarvänligt, för lite kortkommande och en massa onödigt musklickande överallt :(

Alla förslag och förbättringar som kommit in i samband med avsnitet Önskemål & idéer

Admin
  - Kunna se datumet när ett projekt öppnades.
  - Kunna skriva ut tidrapporter i nummerordning, dvs anställningsnr
Milltime
  - Kunna masstidredovisa , ex vid långtidssjukskrivning, föräldraledighet samt tjänstledighet
  - När man låser månaden kunna se utläggen man lagt in
Millbill
  - Kunna se fakturatexten när man gör projektunderlaget (under fliken projektunderlag) utan att
    behöva klicka sig vidare in i projektkortet eller till fliken faktura
  - Trots att ett projekt är stängt kunna ta fram rapporter o fakturor på det under rapportfliken
  - Under fliken projektunderlag , söka fram på projektledare så man enbart ser dennes underlag.  
    Som administratör ser jag alla och det kan vara väldigt många och ibland hade det varit smidigt 
    att välja enbart en persons underlag.
  - Under fliken faktura – kunna se direkt i underlaget om timpris/timmar/km har ändrats av 
    projektledare, både vid dolda o gratis men samt antalet.
 - Under fliken faktura – kunna se i underlaget hur man ligger till mot budget.
 - Kunna se levfakturor som pdf
 - När man är klar med ett projektunderlag att man hamnar på samma ställe och inte behöver scrolla
   ner (under fliken projektunderlag)


