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Vetenskaplig sammanfattning 
Syftet med studien har varit att undersöka hur telekomkunder användning av själv-
serviceteknologi (SST) kan öka. Relevant litteratur som SST, teknologisk acceptans, user 
experience (UX), customer experience (CX) och servicedesign (SD) har identifierats och 
förankrat studien vetenskapligt. Baserat på syftet och den teoretiska grunden har en 
designstrategi skapats för att undersöka detta på ett relevant sätt på ett telekomföretag i 
Sverige. Studien har utgått från en formativ utvärdering där expertanvändares upplevelser av 
telekomkunder, kundservice och själv-serviceteknologi har studerats, för att kunna identifiera 
möjliga problem och förbättringsområden. Semi-strukturerade djupintervjuer har använts som 
datainsamlingsmetoden på grund av de förutsättningar som fanns för studien. Detta har i 
kombination med analysstrategierna har medverkat till identifieringen av kontextuella fynd 
som kan öka användning av SST för telekomföretagets kunder. Några av dessa fynd är att 
SST behöver vara standardiserad inom telekombranschen och att telekomföretaget kan öka 
användandet genom att informera sina kunder mer om möjligheterna med SST. I Studien har 
också faktorer som tyder på ett samband mellan områdena service, SST och telekomkunder 
identifierats, detta kan öka förståelsen för hur SST i denna kontext bör utvecklas och designas 
framöver. 
 
 
 
Keywords:  
Self-Service Technology (SST), Telecom Customers, User Experience (UX), Customer 
Experience (CX), Service Design (SD), Technological Acceptance, Telecommunications and 
Telecommunications Industry. 
 
 
Nyckelord:  
Själv-serviceteknologi (SST), Telekomkunder, User Experience (UX), Customer Experience 
(CX), Servicedesign (SD), Teknologisk acceptans, Telekommunikation och 
Telekombranschen. 



 
 
Populärvetenskaplig sammanfattning 
Customer experience (CX) och servicedesign (SD) är något som ligger i tiden och handlar om 
att göra det enkelt och behagligt att använda service som exempelvis själv-serviceteknologi 
(SST). Begreppet SST innefattar flera olika typer av teknologier och några vanliga är 
självskanning av matvaror, bankomater, biljettbokningshemsidor, bankID, handla på nätet, 
deklarera eller andra typer av e-tjänster. SST används av flera olika serviceorganisationer som 
exempelvis Skatteverket eller ICA för att öka tillgängligheten och göra det mer effektivt för 
deras användare eller kunder att lösa sina ärenden. SST kan göra det möjligt för fler individer 
att styra över sin tid och lösa sina ärenden när de har tid.  
 
Studien gjordes på ett telekomföretag i Sverige och syftet var att undersöka hur 
telekomkundernas användning av SST kan öka. Målet har varit att identifiera möjliga 
problemområden och förbättringsområden för serviceorganisationen. I studien genomfördes 
flera djupintervjuer med telekomföretagets kundservicepersonal eftersom de ofta har en 
förståelse för; hur serviceorganisationen arbetar, de vanligaste kundärendena, vad kunderna 
vill och vilka problem eller förbättringsområden de själva ser i sin yrkesroll. 
 
Fynden som identifierats har medverkat till att telekomföretagets designers och utvecklare har 
fått nya insikter om hur SST kan designas. Några identifierade fynd är att telekomföretaget 
kan öka användandet genom att informera sina kunder mer om möjligheterna med SST och att 
vissa kunder kan behöva hjälp med att komma igång.  
 
Utöver detta har tre olika modeller skapats för att illustrera fynden på ett övergripande och 
lättillgängligt sätt. Modellerna (telekomkunder, service och själv-serviceteknologi) illustrerar 
exempelvis fynd om telekomkundernas tekniska erfarenhet, förväntningar och upplevelser. 
Dessutom kan det finnas ett samband mellan modellerna. Modellerna kan ge telekomföretaget 
ytterligare insikter om vilka de designar för, vad kunderna förväntar sig och vill uppleva samt 
vad som kan öka kundernas användning av SST. 



Förord 
Författaren vill härmed tacka telekomföretaget och expertanvändarna för deras deltagande i 
studien. Dessutom vill författaren ägna ett särskilt tack till handledaren Karl Drejing, 
examinatorn Jana Rambusch och övriga lärare. 
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1. Inledning 
Idag lever många människor ”uppkopplade liv” med ständig tillgång till informations- och 
kommunikationstjänster. Individer, företag och organisationer kan använda dessa tjänster för 
att hålla sig uppdaterade, interagera med intressenter, söka information, jobba på distans och 
finna ny kunskap. Detta har bidragit till allt mer flexibla arbetsformer och förbättringar för 
familjer, arbetsgrupper, företag och organisationer. Att vi lever uppkopplade liv leder till att 
individer, företag och organisationer ställer höga krav på kvalité, pris och service hos 
telekomföretagen som levererar informations- och kommunikationstjänster. 
Telekomföretagen använder också dessa krav eller serviceattribut som täckningskvalité, 
trovärdighet, pålitlighet, support, effektivitet, bekvämlighet och medarbetares prestation för 
att skaffa sig konkurrensfördelar (Gautam, 2015). 
 
I dagsläget används ofta informativa guider på telekomföretagens hemsidor för att öka 
tillgängligheten för deras kunder, men sådana guider kan vara föråldrade eller kanske inte kan 
avhjälpa kundens specifika ärende. Dai och Salam (2014) beskriver att service-bekvämlighet 
och service-kvalité är viktiga faktorer för kunder. Och de anser att företagshemsidor måste 
vara visuellt attraktiva, lätta att navigera samt rika på felfri information. Hemsidor som saknar 
något eller allt av detta kan upplevas som krångliga, vilket kan leda till att kunder överväger 
att byta företag. 
 
Då personalkostnad är en av de största kostnaderna för telekomföretagen, i kombination med 
ett ökat servicebehov samt en hårt konkurrensutsatt marknad, finns det behov av att utforska 
nya möjligheter som möter framtidens tjänster, teknik och behov. En sådan möjlighet kan 
vara själv-servicesystem som kan vara tillgängliga för kunder (individer, företag, 
organisationer) dygnet runt (Van Der Geest, Ramey, Rosenbaum & Van Velsen, 2013). Ho 
och Ko (2008) fann att självhjälpsteknologi (SST) kan öka värdet och beredskapen hos 
kunder, samt att dessa har positiva effekter på den fortsatta användningen av SST. Ho och Ko 
(2008) fann även att SST kan bidra till minskade kostnader för företag, Kokkinou och 
Cranage (2013) anser också att SST kan reducera kunders väntetider samtidigt som SST kan 
minska behovet av servicepersonal. För att lyckas med designen och utvecklingen av SST 
måste flera olika faktorer och perspektiv beaktas, eftersom det beror på i vilken kontext SST 
ska användas och av vilka.  
 
Inom telekombranschen finns flera olika typer av prissättningsmodeller för informations- och 
kommunikationstjänster. När det gäller mobiltjänster finns tre huvudsakliga prismodeller: (1) 
månadsavgift, (2) ett bestämt antal samtal med månadsavgift, och (3) pris per minut eller 
användning (Bar-Gill & Stone, 2012). De identifierade i sin undersökning att den 
genomsnittliga konsumenten i U.S.A. gjorde ett misstag som kostade 8% av sin totala 
månadsfaktura, vilket motsvarade ungefär 50 dollar årligen. Enligt de hade endast 35% av 
konsumenterna valt rätt abonnemang utifrån sitt behov och användande. Eftersom det enligt 
Bar-Gill och Stone (2012) kan vara svårt för kunder att hitta ”rätt” abonnemang, så är det 
möjligt att självhjälpssystem kan hjälpa kunderna genom att guida eller uppmuntra dem till 
rätt abonnemang. Möjligheten att spara pengar och få ”rätt” tjänst utifrån användande är något 
som skulle kunna uppmuntra till frivillig användning av själv-servicesystem, vilket i sin tur 
skulle kunna bidra till att kunderna använder fler funktioner och vill använda sig av själv-
service. Detta skulle kunna bidra till ökad kundnöjdhet eftersom det troligtvis påverkar 
faktorer som upplevd kvalité, pålitlighet, lyhördhet och tillgänglighet positivt. Och ökad 
kundnöjdhet är en fördel för telekomföretag eftersom det kan leda till längre och tåligare 
kundrelationer, men en möjlig nackdel är att telekomföretagen inte tjänar lika mycket på 
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dessa kunder. Detta stöds även av Shin (2015) som i sin studie kunde visa att positiv 
uppfattning av tjänsters värde och kvalité, kan leda till hög kundnöjdhet. Hög kundnöjdhet 
påverkar även kundlojalitet och mycket nöjda kunder visade en hög sannolikhet för återköp, 
samt högre tolerans till prishöjningar hos sin tjänsteleverantör, och även prissänkningar hos 
konkurrenter. 
 
Rapportförfattaren har en bred erfarenhet av telekombranschen och gör studien tillsammans 
med ett telekomföretag i Sverige. Syftet med denna rapport är att undersöka hur 
telekomkunders användning av själv-serviceteknologi kan öka, eftersom både kunder och 
företag tjänar på själv-servicesystem som är enkla att använda och användbara. 
 

2. Bakgrund 
Bakgrundkapitlet utgörs av fem delkapitel; User experience (UX), Customer experience (CX), 
Servicedesign, teknologisk acceptans och själv-serviceteknologi (SST) som avser att ge 
övergripande förståelse av dessa ämnen, problemområdet och problempreciseringen i nästa 
kapitel. 

2.1 User experience (UX) 

User experience (UX) omfattar alla aspekter av slutanvändares interaktioner med företag, 
deras tjänster och produkter (Norman & Nielsen N.D.). UX är ett utbrett begrepp och har sina 
rötter inom människa-datorinteraktion, UX kan bland annat användas för att undersöka 
arbetsverktyg och den kontext som dessa används i (Savioja, Liinasuo & Koskinen, 2014). 
Van Der Geest et al. (2013) beskriver att UX handlar om resultatet av individers uppfattningar 
och reaktioner från användningen eller den förväntade användningen av en produkt, tjänst 
eller system, men även de affektiva eller erfarenhetsmässiga reaktioner som användarna av 
dessa produkter, tjänster eller system hade innan eller under användningen. 
 
Bra UX är enligt Farrell (2015) kontextuellt och handlar om mer än att användare eller kunder 
ska kunna genomföra uppgifter effektivt och utan fel. Bra UX bör bidra med kundnöjdhet och 
uppfylla de förväntningar som användare och kunder har (Farrell, 2015). Enligt Van Der 
Geest et al. (2013) är bra UX mer kritisk för själv-servicesystem än andra system där 
användaren kan samverka med kundtjänstpersonal, eftersom när en användare lämnas ensam 
med ett själv-servicesystem finns det ingen som kan motverka känslor som osäkerhet, rädsla 
eller frustration. Van Der Geest et al. (2013) anser att dessa faktorer kan leda till en dålig 
användarupplevelse, vilket i sin tur kan innebära att användaren överger själv-
servicesystemet, och detta kan sammantaget leda till eskalerande problem som exempelvis 
ökande samtal till kundtjänst. För att motverka detta behövs ett bredare perspektiv som även 
inkluderar hela kundupplevelsen. 
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2.2 Customer experience (CX)  

UX är en del av customer experience (CX) som är ett bredare koncept, där varje interaktion 
som en kund har med företaget eller varumärket ses som en upplevelse (The Interaction 
Design Foundation, 2017). CX innefattar således mer, det handlar inte enbart om 
användarupplevelsen (UX) när du exempelvis köper en produkt utan hela serviceprocessen, 
från första besöket av webbutiken, till att produkten levereras och kunden börjar använder 
den, men även allt som händer därefter som om exempelvis kunden berättar om produkten för 
sina vänner eller interagerar med företaget igen (The Interaction Design Foundation, 2017). 
Därför är det kanske inte konstigt att tjänstesektorn är beroende av kunders vilja att bidra med 
sina kunskaper, färdigheter och förmågor för att förbättra och samproducera nya 
servicetjänster (Ford & Dickson, 2012). Ford och Dickson (2012) anser därför att 
serviceorganisationer behöver försöka uppmuntra kunder till att vilja delta i dessa 
sammanhang. Detta stöds även av Pihlström och Brush (2008) som beskriver att det är 
välkänt att det är betydelsefullt för kunder att få vara en delaktiga i beslut om tjänster de 
använder.  
 
Van Der Geest et al. (2013) har undersökt vad som är bra service och enligt dem efterfrågar 
kunder kvalité, engagemang, samverkan i servicemötet, pålitlighet, lyhördhet, empatisk 
förmåga, expertis och tillgänglighet från serviceorganisationen och dess medarbetare. De 
anser att positiva uppfattningar och erfarenheter av en tjänst kan leda till hög kundnöjdhet 
med tjänsten, vilket kan resultera i återbesök och ökad lojalitet till tjänsteleverantören. Men 
när tjänsten är ett själv-servicesystemet så saknas de mänskliga faktorerna som kunderna 
efterfrågar och då kan det vara svårt att uppnå alla attribut som efterfrågas av kunderna (Van 
Der Geest et al., 2013).  
 
Flera företag, organisationer och myndigheter erbjuder idag allt fler typer av själv-
servicetjänster för att öka tillgängligheten hos sina användare eller kunder, det kan vara allt 
från parkeringsautomater, internetbankstjänster, online-felsökning, biljettköp till 
skattedeklarering. Själv-servicetjänster som dessa kan ofta utföras av en användare eller kund 
utan att någon mer människa behöver bli inblandad, vilket också möjliggör att dessa kan vara 
tillgängliga när användaren efterfrågar dessa. På detta sätt finns det ett ökat behov hos 
serviceorganisationer och -företag att öka tillgängligheten för deras kunder, det behöver inte 
innebära att traditionell service upphör men det finns en ökad efterfrågan hos flera kunder att 
kunna göra mer saker själva och när de själva vill.  
 
Därför är det inte konstigt att en internetleverantörs hemsidas tillgänglighet och tillförlitlighet 
har betydande inverkan på den upplevda servicekvalitén, vilket i sin tur har betydande effekt 
på service bekvämlighet och kundlojalitet (Dai & Salam, 2014). De beskriver även att om 
kunder inte kan nå hemsidan på grund av tekniska problem eller om de upplever den som 
opålitlig kommer kunderna att överväga att byta till ett annat företag. För att förstå varför, 
behövs även det organisatoriska perspektivet servicedesign som kan beskriva hela kundresan. 
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2.3 Servicedesign 

Servicedesign (SD) utgår till stor del från CX och att försöka hjälpa serviceorganisationen 
förstå deras service utifrån ett kundperspektiv genom att identifiera olika 
interaktionspunkterna med kunder, avdelningar och intressenter, för att hela kundresan ska bli 
greppbar (Stickdorn, Hormess, Lawrence & Schneider, 2018). Figur 1 illustrerar de 
ungefärliga förhållandena mellan områdena CX, UX och SD. 
 
 

 
Figur 1: Områdena CX, UX och SD.1 
 
En kundresa kan innefatta hela kundens relation med företaget, från när kunden först blir 
kund, till att kunden slutar vara kund och allt däremellan. Servicedesign är ett förhållningssätt 
för att designa tjänster och service som balanserar kundbehov med serviceorganisationens 
behov, genom samarbete och att skapa sömlösa kundupplevelser av hög kvalité (Stickdorn et 
al., 2018). De anser även att servicedesign utgår från sex huvudsakliga principer (1) 
människo-centrerad, (2) samarbete, (3) iterativ, (4) sekventiell, (5) riktig och (6) holistisk, för 
definitioner se tabell 1. 
 
Tabell 1: Sex principer för servicedesign (Stickdorn et al., 2018) 
Människo-centrerad Tänk på hur upplevelsen påverkar alla som använder servicen. 
Samarbete Intressenter med olika funktioner och bakgrunder bör vara aktivt 

engagerade i serviceutvecklingsprocessen. 
Iterativ Servicedesign är ett utforskande, adaptivt och experimentellt 

tillvägagångsätt, och itererar mot implementering. 
Sekventiell Servicen ska visualiseras och arrangeras som en följd av 

sammankopplade åtgärder. 
Riktig Behov bör undersökas i verkligheten, idéer bör prototypas i 

verkligheten, och immateriella värderingar bör göras tydliga fysiskt 
eller digitalt i verkligheten. 

Holistisk Servicen bör hållbart hantera alla intressenters behov genom hela 
servicen och igenom hela verksamheten. 

                                                 
1 Samtliga figurer som inte refereras till är utformande av rapportförfattaren. 
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Stickdorn et al. (2018) beskriver att en dålig upplevelse eller service kan ha stora 
konsekvenser för en serviceorganisation, exempelvis blev en gitarr som gick sönder i 
transporten en symbol för dålig service hos flygbolaget, och på grund av deras policy om 
ersättning blev det en nyhet som plockades upp av flera stora nyhetsbolag och kom att kosta 
företaget mycket i form av negativ publicitet och minskade beställningar. De menar att detta 
är ett bra exempel på den nya relationen mellan serviceorganisationer och kunder samt 
demonstrerar kraften av konsumenternas röster på sociala media.  
 
Stickdorn et al. (2018) beskriver att silos uppstår när en serviceorganisation delas in i olika 
avdelningar för att specialisera sig och effektivisera. Kanske är den trasiga gitarren ett 
exempel på en serviceorganisation som har effektiviserats in i olika avdelningar där ingen ser 
helheten? Risken med detta är att övergripande förståelse försvinner och kunder far illa eller 
hamnar i kläm exempelvis genom att arbetsuppgifterna som utförs i dessa avdelningar blir för 
snäva.  
 
Enligt författaren effektiviseras ofta serviceorganisationer i telekombranschens in i olika 
avdelningar. Dessa kan exempelvis vara försäljning, uppsägning, support, administration och 
orderhantering, internsupport och externa intressenter. Detta leder ofta till expertanvändare i 
organisationen och effektiv kundservice, men vid speciella eller ovanliga ärenden så kan de 
bli väldigt komplicerade. Det kan skapa frustation när kunder eller intressenter har ett upplevt 
problem som inte tillhör någon specifik avdelning, utan behöver lösas genom samverkan 
mellan avdelningar. En vanlig effekt av detta är att kunden hänvisas vidare i flera steg utan att 
få sitt problem löst. Då behövs mer övergripande kunskap annars finns det risk för 
missförstånd (Stickdorn et al., 2018). Kunders förväntningar på serviceorganisationer är och 
kommer antagligen fortsätta vara höga, därför behöver problem som dessa lösas genom att 
medarbetares organisatoriska förståelse breddas och förblir övergripande. 
 

2.4 Teknologisk acceptans 

Motstånd från slutanvändare är ett utbrett problem för många företag och organisationer, och 
datorsystem kan inte förbättra organisatorisk prestanda om de inte används (Davis, Bagozzi & 
Warshaw, 1989). Davis et al (1989) beskriver att organisatorisk prestanda handlar om allt från 
hur väl olika individer presterar i sitt arbete till hur hela organisationen presterar. För att lösa 
detta anser Davis et al. (1989) att vi behöver förstå vad som orsakar motstånd till system och 
hur detta motstånd kan förutses och motverkas. De beskriver att det handlar om användares 
acceptans i förhållande till teknik, deras arbetsuppgifter och systemet i fråga. Deras forskning 
resulterade i en teknologisk acceptansmodell (TAM), se figur 2. TAM bygger på och 
jämfördes med ’Theory of Reasoned Action’ (TRA) som är en väl studerad intentions modell 
i området socialpsykologi.  
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Figur 2: TAM (Davis et al.,1989) 
 
I studien som genomfördes av Davis et al. (1989) deltog 107 nya heltidsstudenter som 
studerade ’Master of Business Administration’ (MBA), studenterna fick använda sig av ett 
ordbehandlingsprogram, anledningen var bl.a. att ordbehandlingsprogrammet används i 
studenternas utbildning och det är ett av de mest använda programmen av yrkesverksamma 
chefer. Med TAM undersökte faktorerna externa variabler, uppfattad nytta, upplevd enkelhet, 
användningsattityd, användningsintention och faktiskt systemanvändande (se figur 2). Davis 
et al. (1989) fann utifrån TRA och TAM tre avgörande faktorer som påverkar människors 
acceptans i förhållande till datorsystem, dessa är:  

1. Människors datoranvändning kan förutsägas utifrån deras avsikter. 
2. Upplevd nytta är en viktig och avgörande faktor för människors avsikter att använda 

datorer eller system. 
3. Och att upplevd enkelhet är en signifikant men sekundär faktor för människors 

avsikter att använda datorer eller system. 
 
Davis et al. (1989) beskriver att alla tre avgörande faktorer är viktiga den första timmen 
systemet används. Men efter 14 veckor fann de att upplevd nytta påverkade människors 
avsikter att använda systemet mer än upplevd enkelhet. I en annan studie om 
systemimplementering i sjukvården fann Yi, Jackson, Park och Probst (2006) att läkares 
acceptans påverkades av systemets upplevda nytta, uppfattad kontroll och sociala normer. Yi 
et al. (2006) beskriver också att sociala normer indirekt (anseende) och direkt påverkar den 
upplevda nyttan. Den upplevda nyttan av ett system är således en viktig faktor för användares 
acceptans (Davis et al., 1989; Yi et al., 2006). 
 
TAM är en väl studerad och etablerad teknologisk acceptansmodell för att undersöka 
acceptans av SST och flera olika typer av teknologier (Blut, Wang & Schoefer, 2016). Blut et 
al. (2016) beskriver att TAM och acceptans även har använts mycket för att undersöka 
området själv-serviceteknologi. Därför har de gjort en holistisk studie om faktorer som 
influerar acceptans av själv-serviceteknologi (SST), studien bygger vidare på TAM, ’Unified 
Theory of Acceptance and Use of Technology’ (UTAUT) från Venkatesh, Thong och Xu 
(2012) som är en förlängning av TAM, ’Innovation Diffusion Theory’ (IDT) av Rogers 
(1995) och andra kulturella faktorer. Enligt Blut et al. (2016) fanns det ett behov av att 
undersöka dessa tillsammans för att förstå SST bättre. UTAUT bygger vidare på TAM och 
föreslår att fler faktorer så som individuella skillnader (ålder, kön etc.) också påverkar 
teknologisk acceptans, IDT handlar lite övergripande om fem innovations karaktäristiska 
egenskaper som påverkar om en individ väljer att anamma eller förkasta innovativ teknik som 
SST (Blut et al., 2016). Deras forskningsstudie började med att undersöka sin föreslagna 
teknologisk acceptansmodellen och resulterade i den reviderade teknologisk 
acceptansmodellen (RTAM) som tog hänsyn till resultatet av deras forskningsstudie, se figur 
3.  
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Figur 3: RTAM (Blut et al., 2016) 
 
RTAM kombinerar olika faktorer från acceptansmodellerna, IDT och kulturella faktorer som 
Blut et al. (2016) fann stöd för, lite förenklat kan RTAM beskrivas som en modell där de 
externa variablerna i TAM (se Figur 2) har tydliggjorts i en SST-kontext. Blut et al. (2016) 
har definierat och delat in de olika faktorerna i RTAM i följande tre grupper; avgörande 
faktorer (externa variabler), medlandefaktorer och resultatfaktorer, för definitioner se tabell 2, 
3 och 4.  
 
Tabell 2: Avgörande faktorer (Blut et al., 2016) 
Subjektiv norm en persons uppfattning om vad som är viktigt för hen och om vad 

individer borde eller inte borde utföra för olika beteenden. 
Erfarenhet en kunds (eller användares) tidigare erfarenhet av att använda 

teknik i allmänhet. 
Behov av interaktion lusten att behålla personlig kontakt med andra (servicepersonal) i 

en serviceinteraktion.  
Själv-förmåga graden av en individs tro på sin egen förmåga om att utföra en 

specifik uppgift eller jobb med hjälp av en dator. 
Extern kontroll graden som en individ anser att organisatoriska och tekniska 

resurser finns till för att stödja användningen av system. 
Ångest graden av en persons oro eller till och med rädsla när hen står inför 

möjligheten att använda datorer. 
Datorlekfullhet graden av spontanitet i användandet av datorer och interaktioner. 

 
Tabell 3: Medlandefaktorer (Blut et al., 2016) 
Nytta den subjektiva sannolikheten om att användningen av teknik kan 

förbättra sättet en användare kan slutföra en specifik uppgift. 
Enkel användning graden som en användare anser att användningen av teknik är fri 

från ansträngning. 
Attityd till att använda en individs positiva eller negativa känslor (värderingsbar affekt) 

om att utföra bestämda beteenden. 
 
Tabell 4: Resultatfaktorer (Blut et al., 2016) 
Användningsintention styrkan i ens avsikt att utföra ett specifikt beteende. 
Användarbeteende faktiskt systemanvändare i samband med teknologisk acceptans. 
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Blut et al. (2016) fann i sin studie att variabler så som ålder och kön inte är effektiva 
förutsägande faktorer för SST acceptans, de anser istället att det är bättre att fokusera på 
individuella teknologiska färdigheter. Precis som i TAM fann de att upplevd nytta och enkel 
användning var viktiga faktorer även för acceptansen av SST. De anser även att designers, 
utvecklare och andra utövare bör förstå att förutsägande faktorer för SST acceptans är 
kontextuella och serviceorganisationer bör ta hänsyn till kulturella skillnader hos sina kunder, 
exempelvis nämns att svensk individualism är annorlunda från amerikansk. För att minska 
risken för misslyckande med SST och att användare känner ångest bör serviceorganisationer 
investera i och fokusera på att främja enkel användning. 
 

2.5 Själv-serviceteknologi 

Vi lever allt mer i ett självbetjäningssamhälle där många organisationer, myndigheter och 
företag övergår till själv-servicesystem som ett alternativ till sina traditionella tjänster som att 
prata i telefon med eller träffa en person (Van Der Geest et al., 2013). Några fördelar med 
själv-servicesystem är att de ofta är billigare och mer effektivare än ”traditionella” tjänster 
genom att bidra till ökad tillgänglighet dygnet runt, samt att flera användare kan interagera 
med tjänsten samtidigt (Van Der Geest et al., 2013). Van Der Geest et al. (2013) undersökte 
effekten av implementeringen av en banks själv-servicesystem där implementeringen 
resulterade i 15 till 30 % färre samtal till bankens kundtjänst, vilket motsvarande ca 20 000 
samtal per vecka och en besparing på mer än 1,7 miljoner euro per år. En möjlig nackdel som 
de identifierade var att kunder hade svårigheter att komma i kontakt med en ”riktig” människa 
och fick lösa sina egna problem i större utsträckning. En bra användarupplevelse är därför 
kritiskt för själv-servicesystem, eftersom användare själva måste interagera med systemet och 
då finns det risk för att användare känner osäkerhet och frustration. 
 
Ho och Ko (2008) fann att självhjälpsteknologi (SST) kan öka värdet och beredskapen hos 
kunder, samt att ett ökat kundvärde och kundberedskap har positiva effekter på fortsatt 
användning av SST. De fann även att SST kan bidra till minskade kostnader för företag, 
Kokkinou och Cranage (2013) anser också att SST kan reducera kunders väntetider samtidigt 
som SST kan minska behovet av servicepersonal, så länge systemet har bra prestanda och 
tillförlitlighet. Liu (2012) beskriver att tvingad användning utav SST kan ha negativa effekter 
på kunders inställning till dessa system i form av ångest och minskat förtroende. Därför 
behöver SST uppmuntra till frivillig användning, ha bra prestanda, tillförlitlighet och som 
nämnts tidigare även ta hänsyn till viktiga faktorer för teknologiska acceptans för SST. 
 
Några andra möjliga fördelar med själv-servicesystem är att de kan vara tillgängligt dygnet 
runt och att fler kunder kan använda de samtidigt och när de själva har tid eller vill, på så sätt 
är själv-servicesystem mer tillgängliga och effektiva än vad en kundtjänstmedarbetare 
någonsin kan vara. Dessutom kan systemet bidra till att serviceorganisationen sparar pengar, 
men några negativa konsekvenser av detta kan vara att kundtjänstmedarbetare får sluta och att 
kunder har svårt att komma fram till ”riktiga” personer. Systemet kan slutligen reducera 
väntetider, samt på ett tillförlitligt och tillgängligt sätt leverera effektiva svar eller lösningar 
till kunders ärenden.  
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3. Problemprecisering 
Det finns flera olika faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid design och utveckling av 
själv-servicesystem för telekombranschen. Flera av dessa är faktorer som påverkar användares 
acceptans till system. Men det finns också andra viktiga faktorer som kunders förväntningar, 
serviceupplevelse och tillgänglighet. 
 
Själv-servicesystem behöver uppmuntra till frivillig användning och ha en hög grad av 
teknologisk acceptans för majoriteten av serviceorganisationers kunder. Detta är en utmaning 
för designers och utvecklare och för att lyckas behöver systemet kunna guida användarna till 
rätt information eller funktioner baserat på användarnas avsikter. Systemet behöver också 
uppfattas som användbart, enkelt att använda, relevant och produktivt. Systemet behöver 
dessutom designas och utvecklas tillsammans med expertanvändare från flera olika 
avdelningar, kunder och andra intressenter från organisationen samt testas, utvärderas, itereras 
flera gånger innan det kan lanseras. Om detta inte görs finns det risk för att systemet inte 
kommer användas och då faller hela konceptet om tillgänglighet och effektivisering. 
 
Baserat på bakgrundskapitlet har fynd inom områdena servicedesign, acceptans och själv-
serviceteknologi identifierats. Dessa skulle kunna ha positiv effekt på designen och 
utvecklingen av själv-servicesystem i telekombranschen. Syftet med studien är att undersöka 
detta område ifrån ett CX- och servicedesignperspektiv i telekombranschen samt bidra med 
nya insikter och kunskap till området. Målet är att bidra med insikter om vilka faktorer som 
kan öka telekomkunders användning av själv-servicesystem. Förhoppningen är att detta kan 
leda till insikter om hur själv-servicesystem bör designas för att uppmuntra till användningen 
av dessa system. De olika faktorer och insikter som presenteras har haft som uppgift att bygga 
en bred och övergripande förståelse för området samt legat till grund för följande 
problemprecisering:  
 

Hur kan telekomkunders användning av själv-serviceteknologi öka?  
 
Med denna problemprecisering avser författaren att studera faktorer som påverkar kunders 
inställning, behov och andra faktorer som kan påverka acceptans utifrån den reviderade 
teknologiska acceptansmodellen (se figur 3), för att slutligen kunna producera insikter som 
kan hjälpa designers, utvecklare och serviceorganisationen att utveckla själv-servicesystem. 
Ett förväntat resultat är att denna studie kan ge insikter om faktorer som kan uppmuntra till 
telekomkunders användning av själv-service, vilket kan underlätta design och utveckling av 
själv-servicesystem. Och ett önskat resultat är att dessa insikter kan bidra till mer forskning 
inom området teknologisk acceptans och själv-serviceteknologi. 
 
Utgångspunkten är att kombinera de identifierade faktorerna med kontextuella faktorer, 
erfarenheter och insikter från expertanvändare på olika avdelningar i ett telekomföretag 
genom att använda semi-strukturerade intervjuer. Ett önskat mål är sedan att kombinera dessa 
med semi-strukturerade intervjuer med riktiga kunder och eventuell annan statistik eller 
kunddata från telekomföretagets hemsida.  
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4. Metod 
Metodkapitlet utgörs av fyra delkapitlen ’Förutsättningar’, ’Designstrategi’, 
’Datainsamlingsmetoder’ och ’Analysstrategi’. Kapitlen ämnar beskriva hur studien har 
genomförts, designats, vilka metoder som använts och hur det insamlade materialet har 
analyserats utifrån de förutsägningar som funnits. 
 

4.1 Förutsättningar 

För att studien skulle kunna genomföras i den önskade kontexten, på ett telekomföretag, var 
författaren tvungen att kontakta ett sådant företag. Utifrån studiens tidsaspekt, författarens 
förutsättningar och erfarenhet av telekombranschen valdes ett telekomföretag i Sverige ut. 
Innan studien påbörjades behövde författaren reda ut vilka krav företaget hade på studien samt 
vilka möjligheter som fanns. En representant i beslutfattande position på företaget godkände 
att studien fick genomföras i serviceorganisationen under förutsättningarna att 
telekomföretaget förblir anonymt i studien, att inga kunduppgifter används samt att inga 
affärshemligheter röjs. På grund av dessa krav gick det inte att använda statistik eller annan 
data som företaget har eller att genomföra intervjuer med företagets kunder. Istället fick 
författaren hålla sig till designstrategin med expertanvändare och intervjua dessa om deras 
yrkeserfarenheter och upplevelser. 
 

4.2 Designstrategi 

Utifrån frågeställningen och de förutsättningar som fanns, skapades en designstrategi. 
Designstrategin utgick från en formativ utvärdering, vars syfte var att förbättra en specifik 
kontext genom att identifiera kontextuella styrkor och svagheter och sedan föreslå 
rekommendationer (Patton, 2015). Avgränsningen till en formativ utvärdering gjordes 
eftersom det inte var möjligt att studera telekomföretagets kunder, använda kvantitativ data 
från serviceorganisationen eller flera serviceorganisationer. Utifrån dessa förutsättningar och 
problempreciseringen ansågs en formativ utvärdering vara den mest lämpliga designstrategin 
för studien.  
 
Med hänsyn till detta ansåg författaren att det var lämpligt att samla in så relevant2 kvalitativ 
data som möjligt. För att göra detta gjordes ett avsiktligt urval. Ett avsiktligt urval innebär att 
individer med bred kunskap och erfarenhet, som i denna rapport benämns som 
expertanvändare, väljs ut då dessa har större möjlighet att ge insikter och besvara frågor om 
kunder, yrkesrollen, organisationen, arbetsuppgifter och så vidare (Patton 2015; Stickdorn et 
al., 2018). Eftersom det inte var möjligt, på grund av förutsägningarna för studien, att använda 
sig av företagets kvantitativa data fick fokus ligga på att samla in så mycket relevant 
kvalitativ data som möjligt om expertanvändarnas yrkeserfarenheter och upplevelser. För att 
lyckas med detta var det viktigt att definiera vad en expertanvändare är. Detta gjordes med 
hjälp av serviceorganisationens chefer samt utifrån författarens egna erfarenhet av 
telekombranschen. En intervjuperson ansågs vara en expertanvändare om hen hade jobbat i 
minst 2 år i organisationen och arbetat med alla arbetsuppgifter som var möjliga i den 
specifika yrkesrollen. Dessa ansågs vara expertanvändare eftersom det är sannolikt att de har 
en god förståelse av sin yrkesroll, sina arbetsuppgifter, serviceorganisationen och deras 
                                                 
2 Författaren har använt sig av sin domänkunskap av telekombranschen för att avgöra vad som är relevant 
kvalitativ data för frågeställningen, exempelvis frågor om expertanvändarnas yrkesroll, samt deras upplevelser 
av kundservice och SST. Det är detta som menas med relevant data. 
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kunder. En annan anledning var att serviceorganisationen hade relativt hög omsättning av 
personal i dessa två grupper, vilket bidrog till att 2 års erfarenhet ansågs vara tillräcklig. 
 
I studien användes två grupper av expertanvändare dessa var kundtjänst och teknisk support. 
Kundtjänst hanterar i huvudsak försäljnings-, förändrings- och uppsägningsärenden. Teknisk 
support hanterar i huvudsak installations-, felsöknings- och felanmälningsärenden. Båda 
avdelningarna hanterar även enklare ärenden från den andra avdelningen, men det är upp till 
varje enskild handläggare att avgöra vilka av dessa enklare ärenden de kan och vill hantera. I 
studien används dessa grupper eftersom de har direktkontakt med telekomföretagets kunder 
och till stor del är företagets representanter under hela kundresan. Ett sådant avsiktligt urval 
av expertanvändare kan enligt Stickdorn et al. (2018) ge maximalt-input d.v.s. en holistisk 
förståelse av kundresan, eftersom dessa användare har en övergripande förståelse av 
kundupplevelser och system som används i serviceorganisationen. Avsiktliga urval kan enligt 
Patton (2015) ge insikter och djup, vilket kan leda till lärdomar samt insikter men inte 
generaliseringar eftersom dessa är kontextuella.  
 
En annan del av designstrategin har varit att använda en utforskade forskningsansats, vilket 
enligt Stickdorn et al. (2018) innebär att undersöka ’Varför’ något är som det är i en kontext 
istället för att utgå från hypoteser eller antaganden. Vissa antaganden har delvis gjorts för att 
överhuvudtaget kunna formulera öppna frågor till pilotstudien och studien (se ’5.2 Pilotstudie’ 
och ’5.3 Studien’). Målet med designstrategin har hela tiden varit att minimera effekten av 
eventuella antaganden i studien. Därför var en del av designstrategin att förbereda och testa 
intervjufrågorna ordentlig innan den riktiga studien påbörjades. En del av designstrategin har 
varit att planera för semi-strukturerade intervjuer. Enligt Stickdorn et al. (2018) kan semi-
strukturerade intervjuer underlätta så att inget missas under intervjun men även ge facilitatorn 
möjligheten att vara flexibel och kunna ändra agendan om det bedöms vara användbart. 
 

4.3 Datainsamlingsmetod 

I valet av datainsamlingsmetoder har frågeställningen, designstrategi, forskningsetiska 
principer (se 5. Genomförande) och förutsättningarna för studien beaktats. Utifrån dessa har 
en metod som ansågs lämplig för studiens kontext valts ut. Författarens erfarenheter av 
telekombranschen har också underlättat förståelsen av kontexten i förstudiearbetet och har 
varit en viktig del för att kunna formulera öppna och relevanta frågor (se 5. Genomförande). 
Stickdorn et al. (2018) beskriver att förberedande forskning som ger domänkunskap är en 
viktig del i förarbetet för att kunna ställa rätt frågor och slippa uppfinna hjulet på nytt. 
 
Datainsamlingsmetoden som valdes var semi-strukturerade djupintervjuer med en öppen 
forskningsansats, dynamiskt systemperspektiv och med empatisk neutralitet. Detta innebär att 
det fanns utrymme att undersöka ’Varför’ respondenterna tyckte som det gjorde, ställa 
följdfrågor i de fall förtydliganden behövdes eller ställa följdfrågor på sådant som ansågs vara 
intressant för studien. Att studien hade en öppen forskningsansats innebär att respondenterna 
vet om syftet med studien (Stickdorn et al., 2018), vilket kan innebära att deras svar blir 
färgade, men detta kan även ge studien mer insikter om respondenterna förstår vad och varför 
något undersöks. Djupintervjuer utförs oftast enligt Stickdorn et al. (2018) i semi-strukturerad 
form och med intressenter eller expertanvändare för att samla in användbar data. De beskriver 
att djupintervjuer exempelvis kan ge insikter om problem, behov, attityd, oro, förväntning, 
upplevelse, idéer, service, produkt, miljö och process. Ett dynamiskt systemperspektiv 
innebär att facilitatorn som leder intervjun är medveten om att respondenteten är en del av en 
dynamisk process i organisationen och kontext samt att intervjun kan behöva anpassa sig till 
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detta (Patton, 2015). Empatisk neutralitet innebär att facilitatorn försöker vara neutral i 
studien och undvika att döma eller göra antaganden i intervjun eller om den data som samlas 
in (Patton, 2015). Allt detta är en del av den datainsamlingsmetod som valts för att designa 
och utföra studien på ett så relevant sätt som möjligt i denna kontext. Metoden hjälpte 
författaren att samla in mycket relevant kvalitativ data som kunde besvara frågeställningen. 
 

4.4 Analysstrategi 

Eftersom målet med den datainsamlingsmetod som valts var att samla in stora mängder 
kvalitativ data, fanns det ett behov av att sortera, kategorisera, strukturera, anonymisera och 
jämföra dessa data. Syftet med analysstrategin var att möta detta behov och kunna 
sammanställa dessa data på ett effektivt och relevant sätt för studien. 
 
Målet med att analysstrategin genomförs i två olika steg (1) innehållsanalys (se 6.1 Preliminär 
analys) och (2) induktiv analys (se 6.2 Analys och resultat) är att dessa steg kan öka 
trovärdigheten i de eventuella fynd som görs. Eftersom stegen gör det möjligt att lättare 
överblicka data från de olika stegen. Exempelvis syftar innehållsanalys i detta fall till att 
reducera data och skapa mening i de stora mängder kvalitativ data som samlats in och 
producera en sammanställning där teman och mönster har identifierats (Patton, 2015). Nästa 
steg, induktiv analys, bygger vidare på sammanställningen genom att jämföra och identifiera 
likheter och eventuella skillnader mellan grupperna för att sedan skapa en modell (Patton, 
2015) om telekomföretagets kundservice, kunder och själv-serviceteknologi. Studien bygger 
på en formativ utvärdering, vilket innebär att målet inte är att identifiera generaliserbara fynd, 
utan kontextuella fynd och förbättringar. Syftet med allt detta är att identifiera relevanta, 
utifrån problempreciseringen, fynd som kan bidra med insikter till telekomföretagets 
utvecklare och designers, men även bidra med möjliga insikter till vidare forskning.  
 

5. Genomförande 
Kapitlet genomförande utgörs av tre delkapitel ’Förberedelser’, ’Pilotstudie’ och ’Studien’. 
Dessa kapitel ämnar beskriva hur studien har förberetts, itererats och slutligen genomförts. 
 

5.1 Förberedelser 

Innan pilotstudien påbörjades behövde författaren bekanta sig med serviceorganisationen för 
att förstå kontexten som skulle studeras. Författarens erfarenheter och kunskap om 
telekombranschen underlättade detta arbete. Exempelvis genom att författaren var bekant med 
en liknande serviceorganisation, tjänster, arbetsuppgifter, yrkesroller och avdelningar som 
skulle studeras. Detta gav insikter om exempelvis arbetsuppgifter, serviceprocesser, interna 
och kontext specifika begrepp, system, samt företagskultur, mål och visioner. För att företaget 
ska förbli anonymt kommer detta inte beskrivas mer i detalj, men kunskapen om kontexten 
kom att underlätta förståelsen och möjligheterna i de kommande djupintervjuerna. 
 
Syftet med intervjufrågorna till pilotstudien (se bilaga A) var att testa, identifiera problem och 
undersöka om de tänkta frågorna kunde ge insikter som var relevanta för studien. Frågorna till 
pilotstudien bygges utifrån RTAM och tanken var att undersöka om dessa begrepp kunde 
appliceras i denna kontext. Målet med frågorna var att de skulle vara lätta att förstå och 
relevanta för denna kontext. 
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Intervjufrågorna som skapades till pilotstudien var tänkta att vara öppna frågor eftersom dessa 
ofta leder till mer kvalitativ data då det är svårare för en respondent att bara svara ’ja’ eller 
’nej’ (Patton, 2015). Designen av pilotstudien tog även hänsyn till förutsättningarna (se 4.1 
Förutsättningar) för studien och hade som mål att samla in relevant data för att kunna besvara 
frågeställningen. En del data som ansågs vara irrelevant och problematiska som exempelvis 
namn, ålder, kön, interna begrepp eller systemnamn, samlades aldrig in eftersom dessa data 
eventuellt skulle kunna leda till att individer eller företaget går att identifiera.   
 
Hela studien har utgått från forskningsetiska principer om datainsamling och 
intervjugenomförande vilket bland annat enligt Vetenskapsrådet (2017) kan innebär, att vara 
transparant med syftet med studien, sträva efter att inte skada någon, öppet redovisa möjliga 
kommersiella intressen, vem som ansvarar för och genomför studien, informera om rätten till 
att avbryta och ta paus samt be om medgivande. Utöver detta har även de fyra allmänna 
huvudkraven för forskning beaktats, informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet 
innebär att forskaren ska informera deltagarna om studiens syfte, samtyckeskravet ämnar 
upplysa deltagarnas om deras rätt att själva bestämma om de vill medverka i studien, 
konfidentialitetskravet avser att informera om vilken information som kommer samlas in samt 
vilka som kommer ha tillgång till informationen, och nyttjandekravet ämnar beskriva hur, av 
vilka och till vad den insamlade informationen ska användas till (Vetenskapsrådet, 2002). 
Syftet med att utgå ifrån detta har varit att upprätthålla god forskningsetik genom hela 
studien. 
 

5.2 Pilotstudie 

Pilotstudien utfördes med hjälp av en expertanvändare från serviceorganisationen i den 
önskade kontexten och hade som mål att testa frågorna (se bilaga A) samt det tänkta 
upplägget (se 5.1 Förberedelser). För att undvika att irrelevant data, som exempelvis namn, 
samlades in användes ett muntligt avtal (se bilaga B). Anledningen till detta var att både 
respondenterna och företaget skulle förbli anonyma. 
 
De 37 frågorna i pilotstudien (se bilaga A) hade som målsättning att undersöka den valda 
kontexten på ett relevant sätt, därför tillämpades ett CX- och servicedesignperspektiv. 
Frågorna skapades utifrån de 12 generella SST-faktorerna i RTAM, se tabell 2, 3 och 4. Syftet 
med detta vara att frågorna till djupintervjuerna skulle vara grundade i relevant forskning för 
studien. Dessutom använde författaren sin erfarenhet och domänkunskap av 
telekombranschen för att skapa så relevanta frågor som möjligt till pilotstudien. 
 
Även om pilotstudien resulterade i mycket relevant och kvalitativa data, valdes detta bort på 
grund av att pilotstudien gav insikter om en del möjliga förbättringar. Exempelvis hade 
pilotstudien 37 frågor varav flera av dessa gav liknande svar. En del av dessa frågor var 
möjliga följdfrågor, vilket också visade sig vara onödiga eftersom de inte alltid ställdes eller 
inte behövdes. Enligt Patton (2015) är det ofta en fördel att ha få frågor och om möjligt inte så 
beskrivande frågor, eftersom detta gör det lättare att hitta relevant data till studien. En annan 
insikt som gjordes var att djupintervjun blev väldigt lång och inte riktigt möjliggjorde ett 
semi-strukturerat upplägg. Dessutom gick författaren igenom alla intervjufrågor tillsammans 
med två ux-studenter, studenterna var inte bekanta med kontexten eller studien, för att 
identifiera möjliga problem och kontrollera om frågorna var lätta att förstå. Med hjälp av ux-
studenterna identifierades bland annat frågeformuleringar som skulle kunna leda till ja eller 
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nej svar. Även om detta inte hände i pilotstudien fanns det behov av att åtgärda detta för att 
undvika möjliga ja och nej svar. 
 
Baserat på allt detta gjordes flera insikter om möjliga förbättringar av den semi-strukturerade 
djupintervjun. Exempelvis fanns det behov av att se över ordningen av vissa frågor för att 
undvika att respondenterna skulle bli påverkade av tidigare frågor. Därför kategoriserades 
vissa frågor ihop eller slogs ihop för att utesluta upprepning i intervjun. Kategorierna 
(yrkesroll, kundservice och SST) och dess ordning ämnade att minska risken för att 
respondenterna skulle bli påverkade av de tidigare frågorna genom att först ställa allmänna 
frågor om respondenternas yrkesroll, sen om kundservice och sist om själv-serviceteknologi. I 
pilotstudien visade det sig finna en risk för att SST frågorna kunde påverka de andra frågorna 
därför ställdes dessa frågor sist. Yrkesrollsfrågorna ställdes först för att kunna säkerställa att 
respondenterna var expertanvändare och sortera in deras svar i rätt expert-grupp. I arbetet med 
att förbättra intervjufrågorna från pilotstudien (se bilaga B) togs först fyra frågor togs bort 
helt, fråga 13, 15, 16 och 23, eftersom dessa ansågs vara svåra att besvara och inte ansågs 
bidra med tillräckligt relevanta data. Fråga 1 och 2 togs bort som frågor och användes istället 
enbart för att kategorisera respondenternas svar. Frågorna 11 och 12, 25 och 29, 33 och 34, 
slogs ihop och formulerades om eftersom detta ansågs kunna ge studien ett bredare 
perspektiv. Följdfrågorna 7, 8, 9, 10, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 37 togs bort helt på grund 
av att dessa inte ansågs behövdas för att genomföra de semi-strukturerade djupintervjuerna. 
Allt detta resulterade i att 22 frågor togs bort, slogs ihop och formulerades om. 
 
Efter att dessa frågor hade tagits bort återstod 15 intervjufrågor. Dessa frågor itererades 
tillsammans med två individer i författarens närhet som inte har förståelse av kontexten, 
området eller ux. Målet med detta var att skapa intervjufrågor som var lätta att förstå. 
Resultatet av alla insikter och förändringar blev intervjufrågorna som kom att användas i 
studien (se bilaga C). De nya frågorna var tänkta att användas i en ny pilotstudie med tre 
respondenter för att kontrollera det nya upplägget och frågornas lämplighet. Men eftersom 
den nya semi-strukturerade djupintervjun fungerade bra och gav mycket relevant kvalitativ 
data till studien, fanns det inget behov av att göra förändringar och därmed blev dessa också 
en del av studien. 
 

5.3 Studien 

Totalt hade studien 14 respondenter, 7 var expertanvändare från kundtjänst och 7 
expertanvändare från teknisk support. Syftet med detta upplägg var att få tillräckligt mycket 
kvalitativ data och eventuellt olika perspektiv mellan och inom grupperna. De 14 
respondenterna rekryterades med hjälp av chefer på de olika avdelningarna och utifrån 
definitionen av vad en expertanvändare är (se 4.2 Designstrategi). Djupintervjuerna bokades 
in under två veckor och utifrån när de olika expertanvändarna hade möjlighet att delta.  
 
Studien genomfördes i en bekant och bekväm miljö för respondenterna, vilket var ett mindre 
mötesrum anpassat för två till fem personer på företaget. Varje intervju genomfördes utifrån 
samma upplägg, författaren presenterade sig och syftet, gick igenom det muntliga avtalet (se 
bilaga B) innan studien började, svarade på eventuella följdfrågor, genomförde djupintervjun 
(se bilaga C), avslutade inspelningen och svarade på eventuella frågor. Innan den sista delen i 
djupintervjun förklarades vad själv-serviceteknologi (SST) kan vara med hjälp av några 
exempel (bankomat, internetbank, Mina sidor och självskanning av matvaror) samma 
exempel användes för alla respondenter. I flera fall hade respondenterna nämnt någon av 
dessa eller liknande exempel innan frågorna om SST, vilket visar på en allmän förståelse och 
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erfarenhet av själv-serviceteknologi inom dessa grupper. Därför har detta troligtvis inte 
påverkat resultatet radikalt. 
 
Alla respondenter godkände att intervjuerna spelades in men ifall det skulle bli något problem 
med inspelningarna antecknandes även svaren ner. Eftersom alla inspelningar fungerade 
användes inte anteckningarna mer än till att överblicka de olika djupintervjuerna. 
 
Allt eftersom djupintervjuerna blev klara transkriberades dessa. Varje intervju var i snitt ca 25 
minuter lång och tog minst 50 minuter att transkribera. På grund av förutsättningarna (se 4.1 
Förutsättningar) fanns det ett behov av att anonymisera all rådata. Detta gjordes löpande 
under transkriberingarna och där skrevs exempelvis begrepp, system eller namn om så att inte 
respondenterna eller företaget inte kunde identifieras. Målet med denna metod var att så lite 
som möjligt påverka respondenternas svar och hela tiden behålla kontexten som de beskrivit. 
Detta underlättades av författarens tidigare erfarenhet av telekombranschen. Problematiska 
begrepp ersättes med mer vedertaget begrepp, vilket också läsbarheten och förståelsen av det 
insamlade materialet för individer utanför denna kontext. 
 

6. Analys 
Analyskapitlet utgörs av två delkapitel ’Preliminär analys’ och ’Analys och resultat’. Kapitlet 
’Preliminär analys’ ämnar beskriva hur de data som samlades in kategoriserades och 
presentera de preliminära fynden. I kapitlet ’Analys och resultat’ presenteras de fynd som 
gjorts i studien. 
 

6.1 Preliminär analys 

Resultatet av intervjuerna blev ca 75 datorskrivna A4-sidor med transkriberingar. För att 
dessa insamlade data skulle bli begripliga användes innehållsanalys, vilket innebär att 
materialet kategoriseras upp och sammanställdes. Det första som gjordes var att all data 
kategoriserades in i en stor excel-fil utifrån grupp (kundtjänst eller teknisk support), 
respondent samt fråga och tillhörande svar.  
 
När författaren var bekant med varje respondents svar och all data var överblickbar inom 
varje grupp påbörjades den preliminära analysen. Varje fråga analyserades var för sig inom 
varje grupp, vilket innebar att alla unika svar och perspektiv för gruppen valdes ut och 
sammanställdes en fråga i taget. Detta gjorde det lättare att överblicka gruppernas svar på 
varje fråga. Därefter filtrerades data med samma innebörd bort för att öka läsbarheten samt 
överblickbarheten för varje fråga och grupp. Denna process underlättade författarens 
förståelse av det insamlade materialet och resultatet redovisas i kapitlen 6.1.1, 6.1.2 och 6.1.3.  
 

6.1.1 Expertanvändare 
För att säkerställa att varje expertanvändare faktiskt var en expert ställdes fyra kontrollfrågor: 

1. Hur länge har du arbetat på din nuvarande avdelning?  
2. Vilka arbetsområden och/eller ansvarsområden har du i din nuvarande yrkesroll? 
3. Vilka ärenden upplever du är vanligast i din nuvarande yrkesroll? 
4. Vilka ärenden behöver du ofta vidarekoppla till den andra avdelningen (kundtjänst 

eller teknisk support)? 
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Resultatet visade att alla expertanvändare hanterade alla ärenden som var relevanta för deras 
yrkesroll och den genomsnittliga erfarenhet för båda grupperna var högre än de två år som 
definierats som ett krav för en expertanvändare. Den genomsnittliga erfarenheten inom 
gruppen kundtjänst var tre år och hos teknisk support var den fem år, detta innebar att flera av 
expertanvändarna hade mycket god förståelse av den kontext de arbetade i och sina 
arbetsuppgifter. Båda grupperna identifierade även varandras vanligaste ärenden och visade 
på god förståelse av vad den andra avdelningar arbetade med, vilket också stärker påstående 
om att de har god förståelse av kontexten de arbetar i samt deras arbetsuppgifter. 
 
6.1.2 Kunder och kundservice 
För att undersöka vad expertanvändarna ansåg om sina kunder, serviceorganisationen och den 
service de levererar ställdes sju frågor om kundservice dessa var: 

1. Hur skulle du beskriva dina kunders tekniska erfarenhet och kunskap?  
2. Vad upplever du att dina kunder förväntar sig av dig och organisationen?  
3. Hur skulle du beskriva dina kunders upplevelse av den service du och organisationen 

levererar? 
4. Hur upplever du att dina kunders avsikt med att höra av sig, överensstämmer med 

ärendet du hjälper dem med? 
5. I vilka situationer eller ärenden upplever du att dina kunder har ett behov av att 

kommunicera med en ”riktigt” person, istället för att lösa det självständigt? 
6. Vad upplever du är viktigt för att dina kunder ska vilja lösa sina ärenden självständigt? 
7. Vad är enligt dig en bra kundupplevelse? 

 
Resultatet visade på likheter och skillnader mellan och inom de olika expertgrupperna, varje 
svar sammanställdes för respektive grupp. Varje svar avser att representera alla olika 
perspektiv som identifierades inom och mellan de olika expertgrupperna. 
 
Hur skulle du beskriva dina kunders tekniska erfarenhet och kunskap? 
Enligt kundtjänst är kundernas tekniska erfarenhet och kunskap väldigt varierande och 
individuell. Och enligt kundtjänst har vissa kunder mer teknisk kunskap än de som jobbar på 
kundtjänst. Flera av expertanvändarna i denna grupp ansåg att yngre individer överlag har 
enklare att sätta sig in i och använda teknik. 

"Det är lite varierande, får man in 90-talisterna då är det väldigt enkelt för 
de med tanke på att de har hjälpt sina föräldrar med det. Får man in typ 
folk i mina föräldrars ålder typ 60 och 70-talisterna då är det lite, de kan 

men inte så bra, sen har vi den lite äldre generationen 40 och 50-talisterna 
de vill inte lära sig, vill jag säga. De vill att någon kommer och hjälper 

dem. Och sen har vi de ännu äldre och då är det ingen idé då är det bara 
att skicka en tekniker. Men självklart finns det undantag, ibland så ringer 
det in som är födda 30 och säger, a men jag sitter här med min iPad och 

kollar på Mina sidor och så vidare. Och då blir man ju lite glad det är rätt 
roligt." – (Kundtjänst E, 2018) 

Den tekniska supporten ansåg också kundernas tekniska erfarenhet och kunskap var väldigt 
varierande, några av expertanvändarna i denna grupp poängterade att teknisk erfarenhet och 
kunskap inte hade något med ålder att göra. Istället ansåg de att detta handlade om intressen, 
vana och uppväxt. 

"Man vill ju alltid säga att den är låg och att kunderna inte kan någonting, 
men ska man vara rent realistiskt så är det de kunderna man minns. Så jag 
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skulle nog säga 50/50, alltså det man minns och det man tar vidare är ju de 
kunder som man får hjälpa hitta source-knappen i en halvtimme på 

fjärrkontrollen, men det tekniska kunnande har ju ökat sedan jag började. 
Det är mycket fler kunder som klarar av de grundläggande funktioner nu än 

vad det var förr." – (Support B, 2018) 

Vad upplever du att dina kunder förväntar sig av dig och organisationen?  
Expertanvändarna i gruppen kundtjänst ansåg att kunderna ofta har ganska rimliga 
förväntningar exempelvis handlar det om att komma fram snabbt, få bra service och att 
ärendet blir löst i det första samtalet. Men ibland har också kunder väldigt höga förväntningar 
och att kundtjänst ska kunna lösa allt. 

"Alltså oftast så är de rätt rimliga det är rätt ofta att de ringer när det är 
någonting som är fel och då kan det vara att de inte förstår fakturan, när 

man byter tjänst och det blir väldigt långa såna här fakturadatum och såna 
här saker som man måste ha lite genomgång på. Så att det är egentligen 

bara att få saker bekräftat som de ringer om oftast. Sen finns det ju kunder 
som ringer och tror att vi kan trycka på en knapp så, och bara få saker att 

fungera bättre och så där. Vi har ingen knapp liksom vi kan inte bara, klick 
tada du har fiber nu, jag har en tekniker som flyger dit med propeller."        

- (Kundtjänst G, 2018) 

Flera i gruppen teknisk support ansåg att kunderna ofta hade ganska höga förväntningar på 
dem. Kunderna förväntade sig nästan alltid en lösning och blev ganska missnöjda om det 
dröjde länge eller om de inte kunde erbjuda en lösning. Kunderna förvänta sig också att 
expertanvändarna eller serviceorganisationen tog tag i ärendet och gav kunderna information 
om det blev någon försening eller förändring på ärendet. 

Att vi bara löser det, a men lite så det känns som om deras förväntningar 
ofta är väldigt väldigt höga, fullt förståeligt ibland men jag tycker ändå de 
tar lite för lite ansvar ibland. I och med att det är något de själva känner 
väldigt stort behov utav, det är ungefär som att du skulle vilja köpa en bil, 

men inte lära dig att köra den, nästan så ibland kan det kännas liksom. Men 
jag ju en bil här, jag har ju köpt den av er, varför kör ni inte bara den åt 

oss? Ja men alltså vi ser till att den fungerar, att den har hjul, ratt, 
växelspak men du behöver faktiskt stoppa i nyckeln och faktiskt själv köra 

bilen från punkt A till B, det får du sköta själv liksom." – (Support G, 2018) 

 
Hur skulle du beskriva dina kunders upplevelse av den service du och organisationen 
levererar? 
Expertanvändarna i gruppen kundtjänst ansåg att kunderna överlag fick en bra upplevelse så 
länge serviceorganisationen höll det den lovade. Men expertanvändarna poängterade 
samtidigt att det inte alltid är möjligt att göra som kunden vill och det alltid kan bli bättre som 
exempelvis med kortare leveranstider och telefonköer. 

"Alltså, när vi levererar på ett bra sätt då är det bra, och överlag tycker jag 
väl att den servicen vi ger uppleves som bra med det bemötandet jag får 

ifrån mina kunder. Sen är det ju klart att mycket kan bli bättre men överlag 
så har vi i stort sätt alltid lösningar åt kunden och när man presenterar en 

lösning så brukar den överlag uppfattas som bra, då får man en bra 
respons från kunderna." – (Kundtjänst C, 2018) 



 18 

 
Gruppen teknisk support upplevde också att kunderna fick en bra serviceupplevelse och att 
det mycket berodde på att de i sin yrkesroll var duktiga på att förklara varför saker och ting 
dröjer. Enligt expertanvändarna var en av de vanligaste anledningarna till att kunderna var 
missnöjda att de hade fått felaktig eller otydlig information. 

"Det är svårt att säga, jag tror vi är tillmötesgående och vill gärna hjälpa 
till men att vi kanske blir hindrade av t.ex. rutiner eller att någonting tar 

längre tid än vad de förväntar sig." – (Support F, 2018) 

Båda grupperna upplevde att de ibland var begränsade av rutiner, avtal eller avhjälpningstider 
och inte kunde leverera den önskade kundupplevelse på grund av detta. 
 
Hur upplever du att dina kunders avsikt med att höra av sig, överensstämmer med 
ärendet du hjälper dem med? 
Gruppen kundtjänst upplevde att deras kunder avsikt och ärende oftast överensstämde med 
varandra. Och ibland är kunderna otydliga, vilket kunde göra det svårt att förstå vad de vill ha 
hjälp med. Dessutom väljer en del kunder medvetet fel kö för att komma fram snabbare, 
vilket gör att expertanvändarna ibland inte kan hjälpa kunderna utan istället behöver koppla 
de vidare till rätt avdelning. 

"Nästan alla gånger, det händer att de inkommer med någonting annat. I 
många fall inkommer de med ett ärende, men i många fall har de inte en 

aning om vad de egentligen vill ha hjälp med. De inkommer egentligen för 
att det är någonting som inte fungerar och det kan i värsta fall vara så att 

de inte har startat sin tv-apparat, de har glömt, men det skulle jag inte säga 
händer så ofta. Oftast när jag väl får en kund så vet de vad de vill, men det 

är klart att det händer också, man hör bara kunden svara och säga 
’faktura’. Så här, jaha? Men vad är det du vill ha hjälp med fakturan? 

’Fel’, jaha liksom? Det är väldigt väldigt väldigt sällan, vanligtvis skulle 
jag nog säga att kunderna jag får in vet exakt vad de vill ha hjälp och det är 
klart att något annat kan upptäckas under samtalets gång men vanligtvis så 

har de en agenda med det här vill jag ha hjälp med och jag vill ha hjälp 
med det nu." – (Kundtjänst B, 2018) 

Precis som kundtjänst upplever också teknisk support att kundernas avsikt och ärendet oftast 
överensstämmer med varandra. Men ibland kan kunderna uppleva att felet är ett annat än vad 
det faktiskt är eller så beskriver de symtomet men inte alltid det faktiska problemet. Och i 
vissa fall upptäcker expertanvändarna fler saker de kan hjälpa kunden med än vad kunden har 
hört av sig om. 

"Det är mer ofta än sällan som jag känner att jag behöver hjälpa dem med 
något annat än det de beskriver. De upplever problemet på ett annat sätt än 

vad de faktiskt gäller, de kan tycka att ett vanligt fel är att tv:n fungerar 
inte, det är något fel på den. Och ringer till oss och upplever att vi har gjort 
något galet, men i slutändan så är det de som inte har tittat på rätt källa på 
deras tv-apparat, vilket i slutet egentligen betyder att felet är självförvållat 
och inget som vi har orsakat. Och det skulle jag säga händer mer ofta än 

sällan." – (Support G, 2018) 
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I vilka situationer eller ärenden upplever du att dina kunder har ett behov av att 
kommunicera med en ”riktigt” person, istället för att lösa det självständigt? 
Enligt expertanvändarna i gruppen kundtjänst vill ofta äldre personer prata med någon, men 
de menar att detta handlar mer om vanor än något annat. Annars anser att expertanvändarna 
kunderna ofta behöver prata med någon när det är mer komplexa ärenden som exempelvis 
nybeställningar där kunderna ofta kan ha flera följdfrågor på hur lång tid saker tar, hur något 
fungerar eller vad de behöver göra. 

"I det nog absolut flesta situationer så är det nog så att de behöver en 
person, för det handlar rätt ofta om frågor, vad behöver jag för det här, hur 
gör jag det, jag använder internet rätt sällan, alltså så att de behöver mest, 
det handlar om att få saker bekräftade rätt ofta. Stämmer det att om jag har 

det här så får jag det här?..." – (Kundtjänst G, 2018) 

Gruppen teknisk support upplever också att kunderna har ett större behov av att prata med en 
”riktig” person när det gäller mer komplexa ärenden som exempelvis felanmälningar när en 
tekniker behöver komma ut, för då har kunderna ofta följdfrågor på hur det går till, när det 
blir klart och vad kunderna förväntas göra. 

"Alltså om vi ska skicka ut en tekniker, om en tekniker ska ut och reparera 
någonting så skulle jag säga att det är till kunds fördel att prata men en 

riktig person. För det finns alltid saker som kund kan missförstå, i 
dagsläget i alla fall så finns det en hel del saker som man behöver stämma 
av med kunden, t.ex. att all utrustning sitter där den ska och att man inte 
har förlängningssladdar, visst man kan ha ett online formulär som säger 

kolla det här, kolla det här, kolla det här, men det är inte samma 
genomslagskraft där. Det har väl lite att göra med hur det formuleras och 
kunds egna tekniska expertis. Men när det gäller andra problem, mindre 
allvarliga problem, jag skulle säga ju större felet är desto mer, desto mer 

behov finns det av att prata med en riktigt person. Om det inte är liksom att 
hela stationen är nere..." – (Support B, 2018) 

 
Vad upplever du är viktigt för att dina kunder ska vilja lösa sina ärenden självständigt? 
Enligt kundtjänst behöver flera kunder vara medvetna om att möjligheten finns. De beskriver 
att det i dagsläget är väldigt många kunder som inte vet om att de kan göra saker själva genom 
att logga in på serviceorganisationens hemsida. Ett annat problem är att flera som ringer in 
ofta upplever att de inte kan lösa sina ärenden själva på grund av att de tvivlar på sin egen 
tekniska förmåga eller kunskap. Därför tror expertanvändarna att det är viktigt att kunderna 
upplever att de kan för att överhuvudtaget vilja lösa sina ärenden självständigt.  

"Att det ska vara enkelt, att de ska, ofta så tror de att de själva inte kan det, 
att dem upplever det som att, ne men det här kan inte jag därför lägger de 

ner det. Det är viktigt att kunderna känner att de kan det, det ska vara 
enkelt och tydligt hur man kan lösa det själv om man säger så."                     

- (Kundtjänst C, 2018) 

Den tekniska supporten upplever att kunderna behöver vara lite intresserade och framför allt 
vilja lösa sina problem överhuvudtaget. För ibland vill de inte ens det. Utöver det anser 
expertanvändarna att kunderna behöver vara nyfikna och våga testa saker. Sen precis som 
kundtjänst tror de att fler kunder behöver bli medvetna om möjligheterna. Sen poängterar 
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flera av expertanvändarna att det måste vara enkelt att lösa sina ärenden självständigt för att 
kunderna ska vilja göra det.  

"Jag skulle vilja dela upp den fråga, för att ibland vill inte kunderna vara 
med och hjälpa till att lösa problemet överhuvudtaget och det kan ju vara 
ett problem i sig. Kunden kanske inte vill vara med och testa eller felsöka. 

Om vi säger t.ex. jag har kontakt med en kund och kunden inte vill testa och 
göra en omstart eller inte vill testa och ändra kabel och så vidare. Där har 

det mycket med att göra att kunden ska vara medveten om varför vi vill 
göra de här testerna. Sen att kunden själv gör det självständigt, det har 

kanske mest att göra med okunskap att göra, de kanske inte vet vad de ska 
göra och där går egentligen samma sak in. Om kunden är medveten om vad 
de kan testa, så har jag svårt att tro att kunden hellre sätter sig i väntar i en 
telefonkö, för att låta mig säga gör en omstart, än att göra en omstart själv 
innan de ringer in. Så jag tror att det har mer att göra med om okunskap att 

göra, man vet inte hur man ska göra när det går snett egentligen."               
- (Support D, 2018) 

 
Vad är enligt dig en bra kundupplevelse? 
Gruppen kundtjänst upplever att en bra kundupplevelse är när kunden får det hen vill ha och 
det lilla extra. Att expertanvändarna är lyhörda och lyssnar på kunden samt kanske hittar 
lösningar som kunden inte själv har tänkt på än och överträffar deras förväntningar. 

"En bra kundupplevelse för mig är när kunden själv-uttalat nöjd, då är jag 
nöjd eller det här var jättebra. När kunden på något sätt berömmer sin 
upplevelse av samtalet och mötet, det är ju egentligen det bästa. När 

kunden väl säger så att jag, jag är nöjd, ja men va bra att du är nöjd. Men 
också att jag som handläggare känner att nu har jag gjort ett väldigt bra 
jobb, jag är jättenöjd. Det går lite hand i hand, är kunden nöjd så är jag 

väldigt nöjd också. " – (Kundtjänst F, 2018) 

 
Enligt teknisk support är en bra kundupplevelse när de överträffar kundens förväntningar och 
anpassar kundens engagemang utifrån användande och behov. Men också när 
expertanvändarna anpassar sitt sätt att kommunicera till kunden, så att kunden känner sig 
bekväm och hörd. 

"Där man känner att den svarande parten har lagt sig på din nivå och kan 
liksom spegla ditt sätt att kommunicera och förenkla det hela liksom. Om 
jag använder ett enklare språk när det kommer till inkoppling, hårdvara, 
program eller inställningar osv så hade jag önskat att man förklarar på 
samma sätt tillbaka till mig eller på ett sätt så att jag förstår, så att jag 

känner att jag behöver bli, behöver plugga på under samtalets gång, så att 
den som sitter i samtalet på andra sidan kan förklara det på ett sådant sätt, 
jag hör att du kanske inte är den mest teknikkunnige men jag säger inte till 
utan jag förklara dig på ett sätt så du förstår vad du sysslar med och vad 

det är som händer." – (Support G, 2018) 
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6.1.3 Själv-serviceteknologi (SST) 
Efter frågorna om kunder och kundservice ställdes fyra frågor om själv-serviceteknologi, se 
nedan. Syftet med detta var att expertanvändarna först skulle få fundera mer fritt över vad 
som exempelvis var bra kundservice och sedan gå in mer på djupet om SST. 

1. Vad upplever du att dina kunder har för förväntningar på själv-serviceteknologi?  
2. Hur skulle du beskriva dina kunder upplevelse av själv-serviceteknologi? 
3. Vad anser du påverkar dina kunders vilja att använda sig av själv-serviceteknologi? 
4. Vad upplever du skulle kunna öka dina kunders användning av själv-serviceteknologi?  

 
Strategin kan anses vara lyckad eftersom flera expertanvändare visade ha en förståelse för och 
erfarenhet av SST. Dessutom reflekterade vissa expertanvändare över vad de hade svarat 
tidigare eller byggde vidare på sina tidigare svar men nu ifrån ett annat perspektiv vilket kan 
styrka studiens fynd. 
 
Vad upplever du att dina kunder har för förväntningar på själv-serviceteknologi (SST)?  
Enligt kundtjänst är det viktigt att SST uppleves som tydligt och enkelt. Det får inte vara 
krångligt utan måste upplevas som smidigare och snabbare än att få hjälp av kundservice. 
Dessutom förväntar sig många kunder, framförallt den äldre generationen, att få hjälp med att 
komma igång. Ett problem som flera av expertanvändarna har identifierat är att flera kunder 
hör av sig för att kontrollera och bekräfta att de gjort rätt, därför behöver SST bli tydligare 
och bekräfta de sakerna som kunderna har gjort så att de inte känner ett behov av att kontakta 
kundtjänst för att stämma av så att de har gjort rätt.  

"Jag tror att de förväntar sig att någon ska lära de saker och ting, och 
speciellt den äldre generationen. Och sen typ unga människor, jag tror inte 
att de har så mycket förväntningar faktiskt, jag tror det är så att det sitter i 

deras natur typ och så att bara köra igång direkt liksom…”                         
– (Kundtjänst D, 2018) 

Teknisk support upplever också att kunderna har höga förväntningar på SST. SST behöver 
vara bättre än att bli behandlad ”manuellt” av kundservice. SST borde enligt teknisk support 
bli så bra att kunderna föredrar det framför att ringa till kundservice. Ett problem som flera av 
expertanvändarna har stött på är att flera kunder upplever att SST är ett irritationsmoment för 
de kunder som vill komma fram till kundservice. De måste gå igenom flera steg för att 
komma fram till en människa. Ett annat problem är enligt expertanvändarna att kunders 
användande av SST bygger mycket på kundernas tidigare erfarenheter av SST, så om det inte 
har fungerat tidigare är de inte lika intresserade av att prova igen. 

"…Alltså vill man prata med en person så är det att man blir tvingad till att 
göra själv-service för att egentligen undvika att prata med personen, så 

fungerar det lite idag. Och jag vet att det är ett litet irritationsmoment hos 
kunderna, att okej nej men jag blir tvingad till att göra det här och jag har 
haft fel här i tre veckor och jag kan liksom inte lösa det på hemsidan, jag 

har gjort det fem gånger innan men jag blir alltid tvungen att göra det 
innan jag kan komma fram till er chatt. Och det är ju mer ett 

irritationsmoment egentligen, själv-service är väl i mitt tycke någonting där 
det ska förenkla så pass mycket så att kunden väljer att göra det i första 

hand…" – (Support D, 2018) 
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"Jag tror att förväntningarna på själv-serviceteknologi är att det ska vara 
av samma kvalité som att bli behandlad manuellt av en kassamedarbetare, 

banktjänsteman eller vad det nu kan vara, eller till och med kanske mer och 
bättre, man utesluter liksom den mänskliga faktorn." - Support F 

 
Hur skulle du beskriva dina kunder upplevelse av själv-serviceteknologi (SST)? 
Expertanvändarna i gruppen kundtjänst anser att kundernas upplevelse till SST är positiv och 
att kunderna tycker det är fantastiskt när det fungerar, ibland till och med lite överraskade 
över möjligheterna som exempelvis med e-singering. Enligt kundtjänst vill kunderna alltid ha 
fler möjligheter och kontaktvägar in men det är viktigt att de alla är minst lika bra.  

"Jag skulle säga att upplevelse med t.ex. e-signering det är väl det mest 
positiva att de slipper få hem papper och skriva ut, de får ett sms till 
mobilen där de kan signera avtalet. De tycker kunderna är väldigt 

fantastiskt många skrattar ju åt det när de själva ska göra sin lilla signatur 
på sin telefon. Men de gillar verkligen den delen att de själva får det så 
snabbt, de behöver inte vänta på ett brev på posten. Jag tror också att 

kunden förstår att det kommer bli mer och mer digitaliserat och det är ju 
positivt för alla gillar inte papper idag. Det är som är många som är kvar 

med att de ska ha kvar en pärm med papper från företaget, så 
helhetsmässigt ser jag det som en positiv grej från kundenssida."                   

- (Kundtjänst A, 2018) 

Teknisk support upplever att kunderna ofta är mer benägna att använda SST om det har 
fungerat tidigare. Har det inte gjort det är kunderna ofta mer negativt inställda till att prova 
det igen. Expertanvändarna upplever att kunder med teknikvana och intresse tycker att det är 
smidigt och bra, medan andra inte vill försöka sig på det eller tycker det är krångligt. Överlag 
så anser de att om kunderna är vana att använda sig av teknik som bankID eller liknade 
tjänster så är motståndet till att testa något nytt eller pröva SST lägre.  

"Ja, när det kommer någon ny typ av själv-service, eller som kanske kunden 
upplever är nytt för dem, så blir de kanske lite förvånade och tycker kanske 
att det går lite för lätt. Vi ska skriva på ett avtal här det kan du göra med 

din mobil genom att dra ditt finger över skärmen, då kanske de kan bli lite 
frågande, har jag verkligen gjort rätt och har det fungerat. Men om det är 

saker de är vana vid bankID och sånt som folk börjar bli vana vid och 
mobilt bankID så tycker dem det är smidigt, enkelt, snabbt och så där, så 

det beror på hur mycket det har testat själva innan skulle jag säga."              
- (Support C, 2018) 

 
Vad anser du påverkar dina kunders vilja att använda sig av själv-serviceteknologi 
(SST)? 
Kundtjänst upplever att kundernas vilja påverkas av deras teknikvana, om de får hjälp med att 
komma igång, om kundservicepersonalen rekommenderar SST, kundernas tidigare 
erfarenheter av SST, eventuella kötider och möjligheten att komma fram till kundservice. 
Men framförallt att kunderna blir medvetna om vilka möjligheter som finns och vad som går 
att göra. 

"Det är återigen det att, är det inte enkelt så då orkar man inte lägga energi 
på det. Och det skiljer sig åt vad man kan tycka är enkelt men generellt sett 
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så finns det ju ändå många kunder som kanske inte är vana vid internet och 
så vidare och när det blir liksom ännu jobbigare än så då försvinner viljan 

helt och hållet. Sen är det ju så klart, när det inte fungerar eller när det 
finns begräsningar det påverkar så klart negativt. Men det kan vara 

exempelvis kötid till oss, säg att det är 20 minuters kö då påverkar det nog 
de som på något sätt kan lösa det själva men som kanske inte orkade att 
göra det, utan ville hellre ringa in och sitta i telefonkö för att få någon 
annan att göra det. När det är en tillräckligt lång kö eller när man inte 
kommer fram det tror jag påverkar kunderna att själva göra det själva 

istället, det är ju smidigare för de då. Och sen faktiskt, tidigare upplevelser, 
tråkigt ofta nog men ofta negativa de kan ha kontaktat kundtjänst och att 

det har blivit fel eller linkande, och att de då hellre litar på att själva kunna 
lösa det för då vet de att de har gjort rätt från sig, och då ser de också att 

om de ska lägga till ett tvkanaler exempelvis, då vet de att de får allting där. 
Och då är det ingen mänsklig faktor utan de själva som påverka att det blir 

fel liksom och det kan ju så klart vara positiva, alltså det kan ju vara 
tidigare upplevelse positivt också att de har testat att det fungerar och göra 
någonting själv och då fortsätter de att göra det." – (Kundtjänst C, 2018) 

 
Enligt teknisk support behöver SST vara enkelt, snabbt, smidigt och effektivt för att kunderna 
ska vilja använda sig av det. Utöver det behöver kunderna få bli medvetna om vad som finns 
och går att göra, att det fungerar och sen måste det fungera för att de ska vilja fortsätt använda 
det framöver. Sen tror flera expertanvändare att SST behöver vara någorlunda standardiserat 
så kunderna kan känna igen och förvänta sig ungefär samma saker av SST, åtminstone inom 
samma bransch.  

"Successrate tror jag, alltså hur stor sannolikhet är att det här löser 
problemet. Och som sagt jag tror ju att ärenden som är löser sig alltid, 

alltså en flytt t.ex. eller stänga ner ett bredband eller uppgradera en 
hastighet, kan jag göra det online så gör jag gärna det online och fungerar 

det så gör jag det gärna online igen. För att det går snabbare och jag 
slipper ringa in och prata. Det är ju t.ex. om jag går till min bank och ser 
att jag vill öppna upp ett till konto, då går jag in på hemsidan och trycker 
öppna konto och så är det kontot öppnat, det är inte svårare än så. Och 

hade det varit något tekniskt fel, jag kommer inte åt mitt konto och jag har 
testat de här sakerna men det är något fel hos min bank. Då kommer jag 

förmodligen inte vilja göra det igen, alltså när det blir tekniska fel då tror 
jag det blir svårare att lösa än ett vanligt ärende som när jag ska flytta en 

sak till en annan plats, öppna någonting, stänga någonting eller 
uppgradera de ärendena blir nog lättare för kunden att göra för den 

processen man gör är den processen som löser felet. När det är tekniska fel 
då kan man göra jättemånga saker men inget av dem löser felet, för felet 

ligger någon annanstans. Och det är där jag tror att successraten påverkar 
kundernas vilja att försöka igen. Hade det varit så att självskanning inte 

fungerade 9 av 10 gånger då hade man förmodligen inte använt 
självskanningen, för att det är så här, a men det fungerar ju aldrig ändå. 

Men nu går det ju, allting fungerar, det är väldigt mycket smidigare och jag 
går ut där ifrån mycket snabbare och det är mer effektivt för mig."              

– (Support D, 2018) 
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Vad upplever du skulle kunna öka dina kunders användning av själv-serviceteknologi 
(SST)?  
Expertanvändarna i gruppen kundtjänst upplever att kunderna behöver bli mer medvetna om 
vad som finns och går att göra. Dessutom behöver detta presenteras på ett sätt så att kunderna 
vill använda det, exempelvis kan detta presenteras som ett alternativ för att slippa stå i 
telefonkö eller liknande. Sen tror flera expertanvändare att även om den yngre generationen är 
mer benägna att använda sig av SST, så börjar även den äldre generationen se nyttan med 
SST som exempelvis bankID och Swish. 

"Alltså det som skulle kunna få det att öka är väl det om man känner till att 
det finns och att det är enkelt att komma åt, det är det ju i för sig nuförtiden, 

det mesta behöver man ju bara bankID till. Så att det är ju många som 
klarar av det ändå men också att man kommer ut med information om att 
det är säkert, vad som går att göra. Visst nu ska vi spara på papper. Men 

det är kanske bra om man skickar ut information om vad som finns om man 
vill spara på papper hehehe, lite så, stjälpa för att hjälpa. Men hehe, man 
vill gärna veta, den yngre generationen vet vad som finns med tanke på att 
allt man nu införskaffar sig nu som ung, på senare tid liksom, man skaffar 

sig sin första lägenhet så vet man att man kan gå in på försäkringen på 
mina sidor, när man, CSN man vet att man har sina mina sidor och så 

vidare och så vidare och allt går via bankID. Den äldre generationen har ju 
precis börjat med det här, de har liksom inte fötts in i det på samma sätt 

som vi har gjort, utan de har ju fått lära sig det lite mer utav oss, Swish t.ex. 
och såna saker. Så när de inser shit det här förenklade ju sakerna för 
ungdomarna, varför ska det inte förenkla för oss. Jag tror att när man 

förstå det så blir det mycket, så ökar den här själv-servicen mycket mer. 
När man förstår att det inte är lurendrejeri utan det är just för att hjälpa sig 

själv." – (Kundtjänst E, 2018) 

Gruppen teknisk support upplever att SST behöver vara enkelt, tydligt och pedagogisk med 
feedback för att öka användningen av SST. Sen behöver SST filtrera bort så mycket 
irrelevanta felsökningssteg som möjligt för att kunderna ska behöva göra så lite som möjligt. 
Utöver det behöver det finnas möjlighet för expertanvändarna att ta del av och jobba vidare på 
felsökningar eller ärenden som kunderna har påbörjat med SST. Sen behöver SST vara 
någorlunda standardiserat så det inte skiljer sig för mycket åt. Ett annat möjligt sätt att öka 
användningen av SST kan enligt expertanvändarna vara att göra det svårare för kunderna att 
komma fram till kundservice, men det är inte säkert enligt dem att detta leder till nöjdare 
kunder. 

"Det är ju just det att det ska vara samma på de flesta ställen. Att alla ska 
gå hand i hand när det gäller själv-serviceprylar, det ska inte finnas 10st 

olika Swish och så där. Utan det är viktigt att det är likadant överallt och är 
det någon som kommer med en ny grej så ska inte den vara för nischad 

liksom, den kan du bara använda här och så där, det ska vara ganska brett. 
Det är väl bra om man kan få själv-service att fungerar bättre, för det 
tycker jag är väldigt nice. Allt som jag inte behöver prata med någon i 

telefon om tycker jag om."- (Support C, 2018) 
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6.2 Analys och resultat 

Baserat på den insikterna som gjorts i den preliminära analysen sammanställdes alla fynd som 
gjorts oavsett om de var unika för en grupp eller gemensamma för båda grupperna. 
Anledningen till detta var att båda grupperna hade olika perspektiv från sina yrkesrollen som 
kan vara relevanta för alla telekomföretagets kunder eftersom kunderna ofta rör sig mellan 
båda avdelningarna. 

Under den preliminära analysen identifierades tre övergripande teman i fynden dessa teman 
var telekomkunder, service och själv-serviceteknologi. Dessa teman och tillhörande fynd 
sammanställdes i tre modeller (se kapitel 6.2.1, 6.2.2 och 6.2.3) för att underlätta läsbarheten 
och göra de mer överblickbara. Modellerna skapades utifrån de faktorerna som identifierades i 
den preliminära analysen och sammanställdes i brainstormingsprogrammet MindNode 
(IdeasOnCanvas GmbH, 2018). Dessutom identifierades faktorer som kan tyda på att de tre 
modeller påverkar varandra, se kapitel 6.2.4. Och därefter presenteras de fynd som enligt 
expertanvändarna och författaren kan öka telekomkunders användning av själv-service, se 
kapitel 6.2.5. 

6.2.1 Modell 1 - Telekomkunder 
För att öka läsarens möjlighet att förstå och överblicka fynden som gjorts i studien har 
’Modell 1 Telekomkunder’ skapats (se figur 4). Modellen innehåller fyra kategorier av fynd 
som kan ge insikter om gruppen telekomkunder. 

Figur 4: Modell 1 Telekomkunder - Expertanvändarnas upplevelse av telekomkunderna. 
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Teknisk erfarenhet (se figur 4) 
Telekomkundernas tekniska erfarenhet är enligt expertanvändarna varierande och individuell 
eftersom faktorer som intressen, vana och uppväxt påverkar den tekniska erfarenheten. Flera 
expertanvändare påpekade också att ålder inte är en faktor men att yngre individer ofta 
förväntas kunna mer.  

Vilja att lösa ärenden själv-ständigt (se figur 4) 
Telekomkundernas vilja att lösa ärenden själv-ständigt påverkas till stor del, enligt 
expertanvändarna, om kunderna är medvetna om vilka möjligheter som finns. Flera 
expertanvändare beskrev att många kunder inte var medvetna om att SST fanns att tillgå och 
att det fanns ett behov av att göra kunderna mer medvetna om detta, exempelvis genom 
marknadsföring eller att de i deras roll rekommenderade eller informerade om dessa 
möjligheter. Utöver detta behövde kunderna ha en tilltro till sin egen tekniska förmåga för att 
vilja lösa ärenden själv-ständigt, om detta saknades var kunderna mindre benägna att använda 
sig av SST eller teknik överlag. Dessutom menade flera expertanvändare att ett krav för att de 
överhuvudtaget ska vilja lösa sina ärenden själv-ständigt, är att kunderna vill lösa sitt ärende. I 
vissa fall ville inte kunderna lösa sina ärenden eller lägga tid på att hjälpa till med att lösa 
ärendet, vilket ofta krävdes för att expertanvändarna skulle kunna hjälpa kunderna med deras 
ärende. En annan viktig del var att kunderna upplevde att de kan lösa eller ta sig ann ärende 
och upplevde de inte det, var kunderna mer benägna om att be om hjälp av expertanvändarna. 
Andra faktorer som påverkade var att ärendet upplevdes som enkelt av kunden och att det var 
tydligt vad de skulle göra, samt att kunderna var lite nyfikna och vågade testa sig fram. 

Överensstämmer avsikt och ärende (se figur 4) 
Studien undersökte om kunderna kunde formulera sitt ärende på ett sådant sätt så att 
expertanvändarna förstod vad de ville ha hjälp med. Och oftast upplevde expertanvändarna att 
de förstod vad kunderna ville ha hjälp med. Men ibland beskrev kundernas sina ärenden på ett 
otydligt sätt och i vissa fall gjorde kunderna medvetet fel för att komma fram snabbare till 
kundservice vilket också påverkade deras möjlighet att hjälpa kunderna, eftersom de kanske 
inte kunde hjälpa till med det kunden ville ha hjälp med. Utöver detta hjälpte 
expertanvändarna också ibland till med mer saker än det som kunden hade hört av sig om och 
ibland upplevade kunden att felet var något annat än vad det faktiskt var. Exempelvis kunde 
kunderna uppleva att tv-tjänsten inte fungerade, men felet var egentligen att tv:n inte var 
påslagen eller att fel källa på tv:n hade valts, vilket i detta fallet innebar att kunden glömt att 
göra något för att se på tv-tjänsten. 

Behov av kundservice (se figur 4) 
Behovet av kundservice var enligt expertanvändarna varierande eftersom flera menade att 
telekomkunderna oftast kan lösa de flesta ärendena självständigt om de vill. Och mycket 
handlade om vanor, exempelvis menade flera expertanvändarna att äldre individer ofta är 
vana vid att gå prata med en person och därför föredra det framföra att lösa ett ärende med 
SST. Men flera expertanvändare menade ändå att det fanns ett behov av kundservice vid 
följdfrågor eller komplicerande ärenden som exempelvis nybeställningar, felanmälningar, 
pågående eller ej lösa ärenden.  
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6.2.2 Modell 2 - Service 
’Modell 2 Service’ (se figur 5) innehåller tre kategorier av fynd som kan ge insikter om den 
service telekomkunder förväntas sig, upplever och vill ha. 

Figur 5: Modell 2 Service - Expertanvändarnas upplevelse av telekomkundernas 
förväntningar och upplevelse, samt vad expertanvändarna anser är en bra kundupplevelse. 

Förväntningar (se figur 5) 
Telekomkunderna hade enligt expertanvändarna olika förväntningar beroende på situation och 
ärende. Men något som var gemensamt för telekomkunderna var att de ville komma fram 
snabbt, få bra service, få ärendet löst vid första kontakten eller samtalet och få information om 
eventuella förändringar som påverkade ärendet. 

Upplevelse (se figur 5) 
Telekomkundernas upplevelse kan påverkas av flera olika faktorer. Expertanvändarna ansåg 
att köer, långa leveranstider, brutna löften, otydlig information och missförstånd påverkade 
serviceupplevelsen negativt. Det som enligt expertanvändarna kan minska risken för detta är 
att informera på ett tydligt och transparant sätt. Och övergripande så var detta inte ett problem 
så länge serviceorganisationen höll det de lovade telekomkunderna. 

Bra kundupplevelse (se figur 5) 
Vad som uppleves som en bra kundupplevdes är i högsta grad individuellt och kontextuellt, 
men enligt expertanvändarna kan detta vara att, kunden får det hen vill ha och det lilla extra, 
kundservicepersonalen lyssnar och är lyhörda på fler behov som kunden kan ha, kundens 
förväntningar överträffas, engagemang anpassas utifrån kundens eller familjens användning 
och behov, och att informationen är kundanpassas och kommuniceras på ett sätt som är lätt 
för kunden att förstå.  
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6.2.3 Modell 3 - Själv-serviceteknologi 
’Modell 3 Själv-serviceteknologi’ (se figur 6) innehåller fyra kategorier av fynd som kan ge 
insikter om telekomkundernas förväntningar, upplevelse, vilja att använda och vad som 
möjligtvis kan öka deras användningen av SST. 

Figur 6: Modell 3 Själv-serviceteknologi - Expertanvändarnas upplevelse av 
telekomkundernas upplevelse av SST 

Förväntningar (se figur 6) 
Telekomkundernas förväntningar på SST utgår till stor del från deras tidigare erfarenheter av 
SST och kanske främst av serviceorganisationens SST. Flera expertanvändare beskrev att 
flera kunder upplevde SST som ett irritationsmoment för att komma fram till kundservice. 
Telekomkunderna som använde sig av SST en eller flera gånger förväntade sig att de skulle få 
relevant hjälp och att hjälpen de fick skulle lösa deras ärende. Kunderna ville också förstå vad 
de gjorde när de använde SST och få tydlig feedback under användningen. Expertanvändarna 
menade att telekomkunderna förväntade sig att SST skulle vara smidigare än att få hjälp av 
kundservice.  
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Upplevelse (se figur 6) 
Telekomkundernas upplevelse av SST var positivt när det fungerade och expertanvändarna 
berättade att kunderna ofta blev överraskade av möjligheterna. Men enligt expertanvändarna 
påverkades upplevelsen av telekomkundernas tekniska erfarenhet och tidigare erfarenheter av 
SST. 
 
Vilja att använda (se figur 6) 
Viljan att använda SST är enligt expertanvändarna individuell och påverkas även den av 
telekomkundernas tekniska och tidigare erfarenhet av SST. Dessutom kan kötider och att SST 
upplevs som någorlunda standardiserat påverka telekomkundernas vilja att använda det. 
Eftersom kunderna kan bli mer motiverade av ett annat alternativ om de slipper kön eller 
upplever SST som något bekant och något de känner igen. Utöver detta poängterade flera 
expertanvändare att SST behöver vara smidigt att använda och fungera. Expertanvändarna 
upplevde också att deras rekommendationen av SST kunde uppmuntra till användning, 
framförallt efter de hade hjälpt kunden med ett ärende eller föreslog SST som ett alternativ för 
att slippa stå i kö.  
 
Öka användningen av SST (se figur 6) 
Det finns flera möjliga faktorer som kan öka användandet av SST, men enligt 
expertanvändarna var det i huvudsak att SST ska fungera, vara enkelt och effektivt att 
använda, tydligt och pedagogiskt, ge användarna feedback om vad de gör och att SST är 
någorlunda standardiserat så kunderna kan förvänta sig ungefär samma saker av olika SST, 
åtminstone inom samma kontext. Dessutom menade flera att telekomkunderna behöver få 
information om vad som finns och går att göra med SST, eftersom flera av kunderna inte 
visste om att de kunde använda sig av SST för att lösa sina ärenden. Utöver detta kan 
serviceorganisationen göra det svårare för kunderna att nå kundservice, detta kan i sin tur öka 
användandet av SST. Men det är inte säkert att detta leder till en bra kundupplevelse.  
 
Den tekniska supporten upplevde att flera kunder var frustrerade över hur SST fungerade i 
serviceorganisationen eftersom kunderna i vissa fall fick genomföra samma typ av felsökning 
flera gånger för att komma fram till kundservice eller att ärendena de hade påbörjat inte gick 
att fortsätta på. Och istället fick de börja om från början och genomföra samma steg med 
kundservice igen, detta var något som den tekniska supporten ansåg var problematiskt och 
ville gärna se att de fick möjlighet att fortsätta på påbörjade ärenden samt se vad 
telekomkunderna hade gjort för att undvika att de skulle få göra samma saker igen.  
 
Expertanvändarna från avdelningen kundtjänst stötte inte på detta problemet i samma 
utsträckning utan såg mer nyttan med att telekomkunderna kunde utföra fler ärenden med 
SST.  
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6.2.4 Sammanfattning och samband 
I de tre modellerna (se figur 4, 5 och 6) identifierades samband och faktorer som kan tyda på 
att dessa tre områden påverkar varandra. Det som kan visa sig vara gemensamt för dessa tre 
områden (’Modell 1 Telekomkunder’, ’Modell 2 Service’ och ’Modell Själv-serviceteknologi’ 
(SST)) är att SST är en del av den service som serviceorganisationen levererar samt att 
telekomkunderna blir en del av servicen när de självständigt använder SST för att försöka lösa 
sina ärenden. Sambandet innefattar exempelvis telekomkundernas behov av kundservice, 
tekniska erfarenhet, vilja att lösa ärenden självständigt, förväntningar, upplevelse, vilja att 
använda SST och vad som de anser är en bra kundupplevelse. Modellerna 1-3 (se figur 4, 5 
och 6) bör därför ses som olika delar av en större kontext där varje modell har ett samband 
med de andra respektive modellerna. Sambandet beskrivs även indirekt av flera av 
expertanvändarna (service, se figur 5) som nämner att de behöver hjälpa telekomkunderna att 
använda SST samt uppmuntra till användningen av SST. Detta samband inkluderar hela 
serviceorganisationen som skapar service för och med sina kunder.  
 
Modellerna 1-3 kan ge viktiga insikter för serviceorganisationen om hur användningen av 
själv-serviceteknologi kan öka, exempelvis kan information om SST uppmuntra till 
användningen av SST. När fler blir medvetna om SST, vad de kan göra med SST, får hjälp 
med SST eller blir uppmuntrade till att använda det, så ökar sannolikheten för att fler 
telekomkunder väljer att använda sig av SST. Eftersom omedvetna kunder har svårt att 
använda SST för att lösa sina ärenden, om de inte vet om att SST finns. Sen kan 
serviceorganisationen göra det svårare för kunderna att nå kundservice, men det är inte säkert 
att detta leder till en bra kundupplevelse. 
 
Utöver detta kan vissa faktorer anses vara mer kritiska för det fortsätta användandet av SST. 
Enligt expertanvändarna handlar det om att SST ska fungera, vara enkelt och effektivt att 
använda, tydligt och pedagogiskt, ge användarna feedback om vad de gör och vara någorlunda 
standardiserat så kunderna kan förvänta sig ungefär samma saker av olika SST, åtminstone av 
SST inom telekombranschen. Exempelvis beskrev flera expertanvändare paralleller till hur 
själv-skanning av matvaror fungerar, där dessa SST ofta liknar varandra i både serviceprocess 
och funktionalitet.  
 

  



 31 

7. Diskussion och slutsatser 
I diskussionskapitlet diskuteras möjliga problem med studien, vad dessa kan ha inneburit för 
studien, möjliga fördelar med upplägget, etiska och samhälleliga aspekter samt slutsatser och 
vidare studier. 
 

7.1 Bakgrund 

Studiens bakgrundkapitel utgår från områdena UX, CX, SD, teknologisk acceptans och SST. 
Valet av perspektiven CX och SD har troligtvis påverkat studiens resultat eftersom dessa 
perspektiv har format vad som har studerats d.v.s. service, telekomkunder och SST. Hade 
andra perspektiv valts är det möjligt att studien hade tagit en annan riktning och  
identifierat andra fynd. Men eftersom studien har genomförts i en serviceorganisation, där 
perspektiven CX och SD kan anses vara relevanta. Detta har framförallt bidragit till 
formuleringen av relevanta intervjufrågor vilket gav mycket relevanta kvalitativa data till 
studien. 
 
Den valda SST modellen som i denna rapport benämnts som RTAM har troligtvis påverkat 
resultatet mycket eftersom de frågor som utformades utgick från de 12 faktorerna som 
identifierats i RTAM. Detta kan ha färgat resultatet och därför kan studier som utgår från en 
annan SST och teknologisk acceptansmodell säkert leda till ett annat resultat. Men det är 
också troligt att en studie i en eller flera serviceorganisationer kan leda till ett helt annat 
resultat. Eftersom faktorer som svenskkultur och organisationskultur troligen påverkar 
expertanvändarna och studiens resultat. Styrkan med studiens upplägg är att intervjufrågorna 
har skaptas utifrån insikter av de generella RTAM-faktorerna för att sedan skapa mer öppna 
frågor. Där dessa faktorer inte specifikt efterfrågas utan kan identifieras tillsammans med 
andra faktorer.  
 
Området teknologisk acceptans är strakt förknippat med SST och därför valdes en SST-
modellen som byggde på andra acceptansmodeller. Styrkan med detta är att författaren i 
studien har kunnat identifiera flera faktorer som enligt dessa modeller påverkas användares 
teknologiska acceptans som exempelvis tidigare erfarenheter, teknisk erfarenhet, att något är 
enkelt att använda och användbart. 
 

7.2 Problemprecisering 

Vad som ska studeras har troligtvis påverkat resultatet av studien eftersom detta har riktat 
fokus till området själv-serviceteknologi. Det är möjligt att andra fynd hade gjorts om studien 
hade studerat en bredare kontext som exempelvis kundservice. Men svagheten och styrkan 
med detta upplägg är att studien kan visa på kontextuella fynd för just SST i den valda 
serviceorganisationen. Och om författaren hade haft möjlighet att triangulera dessa fynd med 
annan data som exempelvis kunddata och kvantitativ data som statistik, hade kanske andra 
fynd gjorts eller kunnat stärka resultatet. Det som talar för resultatet är att flera 
expertanvändare har använts och att författaren med sin erfarenhet kunnat identifiera två 
grupper som hade direktkontakt med telekomföretagets kunder under hela eller större delar av 
kundresan. 
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7.3 Metod 

Metodvalen som exempelvis designstrategi, datainsamlingsmetod och analysstrategi har 
troligtvis påverkat studiens resultat. Men utifrån de förutsättningar som fanns har dessa 
metodval medverkat till att studien kunde genomföras på ett effektivt och relevant sätt. Det 
hade exempelvis varit intressant att metod-triangulera med andra datainsamlingsmetoder som 
enkäter, kundintervjuer eller statistik. Och detta hade troligtvis kunnat bidra till fler fynd eller 
styrka de fynd som gjorts.  
 
Att studien använder sig av ett avsiktligt urval med expertanvändare och genomfördes med 
djupintervjuer har sannolikt färgat studiens resultat. Eftersom expertanvändarna som 
interagerar med telekomkunder inte nödvändigtvis möter de kunder som löser alla eller delar 
av sina ärenden självständigt med själv-serviceteknologi. Det som däremot talar för upplägget 
är att studien har genomförts med expertanvändare som kommer i kontakt med 
telekomkunder som inte vill eller inte har löst sina ärenden med SST. Dessa expertanvändare 
har därför troligtvis en bred förståelse av de möjliga problem som finns i 
serviceorganisationen och med SST, vilket talar mycket för att studiens resultat kan vara 
relevant. 
 
Valet av att utföra en formativ utvärdering har med största sannolikhet påverkat studiens 
resultat. Eftersom studien enbart har studerat en specifik kontext, d.v.s. ett telekomföretag. 
Hade studien exempelvis haft ett annat upplägg och gjorts på flera olika telekomföretag, andra 
branschen eller i fler länder hade kanske resultatet blivit något annat. Men eftersom studien 
ämnade att tillföra insikter för serviceorganisationen har detta varit ett relevant angreppssätt 
för studiens utformning och resultat.  
 
Designstrategin att genomföra en innehållsanalys och en induktiv analys har troligtvis också 
påverkat studiens resultat. Eftersom detta har format analysen samt hur resultaten presenteras 
i rapporten. Hade andra eller fler analyser gjorts och med fler medförfattare hade troligtvis 
fler fynd gjorts. Och eventuellt hade fynden kunnat stärkas genom denna typ av metod- och 
forskartriangulering. 
 
Innehållsanalysen som gjordes tillförde flera relevanta faktorer till studien, exempelvis blev 
det lättare för författaren att tolka och förstå de data som samlats in och identifiera teman. 
Innehållsanalysen underlättade analysarbetet genom att författaren snabbt och i flera 
omgångar kunde bekanta sig med det insamlade materialet på olika nivåer (inom grupperna, 
mellan grupperna och båda grupperna). Exempelvis gjorde de olika kategoriseringarna av 
svaren i grupper och de flera sammanställningarna att författare kunde identifiera fler likheter 
och skillnader mellan grupperna, vilket har varit en styrka för studiens upplägg.  
 
Med hjälp av de teman som identifierats i flera omgångar och de insikterna från den 
preliminära analysen och innehållsanalysen kunde författaren skapa en modell för hur de 
identifierade områdena hänger ihop. Den induktiva analysen bygger vidare på de fynd som 
gjorts i innehållsanalysen och visar på förhållandet samt de återkommande tema som finns 
inom och mellan områdena service, själv-serviceteknologi och telekomkunder. Det är möjligt 
att om innehållsanalysen hade gjorts på ett annat sätt, exempelvis med fler medförfattare, att 
detta kan påverka den induktiva analysen och de modeller som skaptas. Men det som styrker 
studiens fynd och analyser är att studien har använts sig av 14 olika expertanvändare 7 från 
varje expertgrupp (kundtjänst eller teknisk support) samt att författaren har en bred erfarenhet 
av telekombranschen.  
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7.4 Genomförande 

I och med att studien först testades med ett pilottest har flera möjliga problem med 
djupintervjuerna kunnat identifierats och korrigeras. Hade detta inte gjorts är det möjligt att 
resultatet hade blivit något helt annat, exempelvis var pilotintervjun ungefär dubbelt så lång 
den genomsnittliga tiden av djupintervjuerna och flera frågor gav liknande svar. Vissa av 
frågorna kunde dessutom tolkas som ja eller nej frågor, vilket hade varit problematiskt för en 
studie som ämnar att samla in kvalitativ data.  
 
Pilottestet visade att flera problem kunde itererats och leda till att studien förbättras. Detta har 
troligtvis bidragit till att flera av respondenterna upplevde att frågorna var lätta att förstå och 
att det var kul att delta. Eftersom varje djupintervju var ungefär hälften så lång som 
pilotstudien innebar detta också att respondenterna orkade genomföra studien samt kunde 
fokusera och tänka igenom sina svar ordentligt under intervjun. Om inte alla respondenter 
hade godkänt intervjuinspelningarna hade detta troligtvis inneburit att mycket data hade 
förlorats eftersom författaren genomförde studien själv. Även om författaren kunde anteckna 
och ställa frågor under intervjuerna hade det varit en fördel att ha hjälp med intervjuerna. Det 
är troligt att det faktum att författaren var ensam med respondenten har påverkat resultatet. 
Hade författaren haft hjälp under intervjuerna skulle författaren kunnat ägna hela sitt fokus till 
intervjugenomförandet, istället för att också anteckna och se till att inspelningen fungerade. 
Det är också möjligt att frågornas ordning och utformning med inspiration från CX, SD och 
de generella SST-faktorerna har påverkat resultatet. Men utifrån studiens frågeställning 
bedömdes dessa frågor trots detta vara relevanta och inte allt för ledande, utan gav ändå 
respondenterna utrymme att diskutera och tänka fritt kring frågorna. Kategoriupplägget i 
djupintervjuerna visade sig vara en fördel eftersom detta gjorde det möjligt för författare att 
kontrollera om respondenterna var expertanvändare, hade använts sig av SST eller förstod vad 
SST var innan författaren ställde frågor om SST. Alla expertanvändarna hade kunskap om 
SST eller hade använt sig av SST, vilket styrker författarens tes om att beskrivningen SST och 
SST-exemplen inte har påverkar eller färgat studien. Speciellt eftersom flera av 
expertanvändarna redan innan författaren beskrev SST hade nämnt något eller några av de 
exemplen i de mer allmänna frågorna som inte handlade om SST.  
 
Eftersom det inte var möjligt, på grund av förutsättningarna för studien, att intervjua kunder 
och ta del av telekomföretagets data som exempelvis statistik, saknar studien dessa perspektiv 
och möjligheten att metod- och data-triangulera. Om detta hade genomförts är det troligt att 
fler fynd eller teman hade identifierats. Detta skulle också kunnat validera möjliga fynd när 
det inte var möjligt att triangulera med medförfattare, vilket eventuellt hade kunnat styrka 
fynden som gjorts i studien.  
 

7.5 Analys 

Analyserna som gjordes har förmodligen påverkat resultatet och de fynd som identifierats 
eftersom författaren är mätinstrumentet. Dessa hade med fördel kunnat trianguleras med fler 
medförfattare, fler datainsamlingsmetod och data eller andra analysmetoder. Om något eller 
allt detta hade gjorts är det troligt att resultatet blivit annorlunda, framförallt om studien hade 
gjorts med telekomkunder. Eftersom studien har utgått från CX, SD och SST och syftet har 
varit att identifiera hur telekomkunders användning av SST kan öka finns det däremot mycket 
som talar för att designstrategin har medverkat till att identifiera relevanta fynd som kan 
besvara frågeställningen.  
 



 34 

7.6 Etiska och samhälleliga aspekter 

Studien har medverkat till identifieringen av möjliga problem eller förbättringsområden för 
serviceorganisationen. Framförallt har insikterna om telekomkunderna och vad de förväntar 
sig, har för upplevelse eller vill ha för upplevelse bidragit till att serviceorganisationens 
utvecklare och designers har blivit mer medvetna om detta. Dessa insikter kan leda till att 
telekomföretagets utvecklar SST som matchar de förväntningar och den upplevelse som 
expertanvändarna upplever att telekomkunderna eftersträvar. Detta kan också leda till att 
telekomföretaget informerar fler av sina kunder om SST, vilket identifierats som ett problem 
eftersom flera telekomkunder inte var medvetna om telekomföretagets SST. 
 
Det är också möjligt att studien kan öka samverkan mellan SST och expertanvändarna som 
också identifierats som ett problem. Vilket kan leda till en ökad användning eller 
rekommendationer av SST när fler expertanvändare och telekomkunder ser nytta med att 
kunna påbörja eller fortsätta på befintliga SST ärenden. Allt detta kan på lång sikt leda till att 
telekomkunderna får fler möjligheter och att de eventuell kan utföra fler ärenden självständigt 
med hjälp av SST. Vilket i sin tur kan öka telekomkundernas möjlighet att själva bestämma 
när och var de utför sina ärenden. Då de inte i samma utsträckning är begränsade av 
telekomföretagets öppettider.  
 
En annan sida av detta är att ökad användning av SST kan leda till att ett minskat behov av 
kundservicepersonal vilket kan vara negativt för telekomföretagets anställda och framförallt 
för de expertanvändare som deltog i studien. Flera av dessa expertanvändare var medvetna om 
denna möjligheten, men valde ändå att delta i studien eftersom de såg studien som en 
möjlighet att påverka serviceupplevelsen för deras kunder. 
 
Eftersom etiska aspekter samt företagshemligheter förhindra möjligheten att ta del av 
kunddata eller att göra intervjuer med kunder, finns det en risk för att möjliga faktorer har 
missats i studien. Om djupintervjuer genomförts med telekomkunder är det möjligt att fler 
fynd och etiska aspekter identifierats samt att dessa kan påverka resultatet och utvecklingen 
och designen av SST.   
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7.7 Slutsatser 

Studien har visat på fynd som kan öka telekomkunders användning av själv-serviceteknologi. 
Dessa fynd visar att SST behöver fungera, vara enkelt och effektivt att använda, tydligt och 
pedagogiskt, ge användarna feedback om vad de gör och att SST är någorlunda standardiserat 
så kunderna kan förvänta sig ungefär samma saker av olika SST, åtminstone inom samma 
kontext. Dessutom behöver telekomkunderna få information om vad som finns och gå att göra 
med SST. Eftersom omedvetna kunder har svårt att använda SST som de inte är medvetna 
om. Serviceorganisationen kan också göra det svårare för kunderna att nå kundservice, men 
det är inte säkert att detta leder till en bra kundupplevelse. Men för att serviceorganisationen 
ska kunna utveckla och designa SST för sina telekomkunder behöver de bli medvetna om hur 
de olika områdena service, SST och telekomkunder påverkar varandra.  
 
Framtida studier behöver i huvudsak undersöka denna kontext med telekomkunder och 
metod-triangulera för att öka chansen att fynden är relevanta. Eventuellt kan även mer 
generella studier göras på fler telekomföretag eller andra typer av serviceorganisationer. 
Eftersom de fynd som identifieras i denna rapport troligtvis är kontextuella och specifika för 
den valda serviceorganisationen, men detta kan även eventuella framtida studier undersöka. 
Dessutom kan det eventuella sambandet mellan de tre modellerna studeras vidare. 
Avslutningsvis kan även framtida studier undersöka SST-modellen, som i denna rapport 
benämnts som RTAM, applicerbarhet. 
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Själv-serviceundersökning (Pilot)
Manus, frågeformulär och datainsamling. 

Individ

1. Respondentens nummer

2. Vilken avdelning jobbar du på?
Mark only one oval.

 Support

 Kundtjänst

3. Hur länge har du arbetat på din nuvarande avdelningen?

Yrkesroll

4. Vilka kluster/arbetsområden innefattar din nuvarande yrkesroll?

Bilaga A



5. Vilka ärenden anser du är vanligast/ mest frekventa i din nuvarande yrkesroll?

6. Vad tycker du om dessa ärenden? Intressant, varför...?

7. Vad är, enligt dig, det viktigaste du gör i din yrkesroll?

8. Intressant, varför tror du att det är så?

9. Vad, om något, anser du är problematiskt i din yrkesroll?



10. Intressant, varför tror du att det är så?

Människo-centrerad

11. Hur skulle du beskriva dina kunders upplevelse av den servicen du levererar?

12. Hur skulle du beskriva dina kunder upplevelse av den servicen organisationen
levererar?

Samarbete / iterativ

13. Hur skulle du beskriva din och dina kunders möjlighet att påverka utvecklingsarbetet
av serviceprocessen(service/ tjänster) som ni levererar?



14. Vad tycker du om detta? Och varför?

Sekventiell, riktig & holistisk

15. Hur skulle du beskriva dina kunders upplevelser av hela kundresan (från att de blir
kunder, använder tjänster och eventuellt avslutar tjänsten)?

16. Hur skulle du beskriva din förståelse och upplevelse av hur hela
serviceprocessen(kundresan) fungerar i organisationen?

Med dina kunder menas kunder som du kommunicerat med.

Subjektiv norm

17. Vad upplever du är viktigt för att dina kunder ska kunna och vilja utföra sina ärenden
självständigt?



18. Intressant, varför tror du att det är så?

Erfarenhet

19. Hur skulle du beskriva dina kunders allmänna tekniska erfarenhet och förståelse?

20. Intressant, varför tror du att det är så?

Behov av interaktion

21. Upplever du att dina kunder har behov av att kommunicera med en "riktig" person?



22. Intressant, varför tror du att det är så?

Själv-förmåga

23. Hur skulle du beskriva dina kunders tro på sin egen förmåga att lösa sina ärenden med
hjälp av guider och teknik?

24. Intressant, varför tror du att det är så?

Extern kontroll

25. Hur skulle du beskriva dina kunders inställning och förväntningar på
avdelningen/organisationen när de använder sig av er själv-service?



26. Intressant, varför tror du att det är så?

Känslor/ Attityd till att använda

27. Hur skulle du beskriva dina kunders känslor när de använder själv-serviceteknologi?

28. Hur lägger du märker till det? Intressant, varför tror du att det är så?

Datorlekfullhet

29. Hur skulle du beskriva dina kunders spontanitet/ vilja att använda sig av teknik som
dator/smarttelefon/surfplatta?



30. Intressant, varför tror du att det är så?

Användbarhet

31. Hur skulle du beskriva dina kunders upplevelse och nytta av själv-serviceteknologi för
att utföra sina ärenden?

Enkel användning

32. Vad upplever du att dina kunder anser om användningen av själv-serviceteknologi?

Användningsintention

33. Vad upplever du påverkar dina kunders avsikter att få ett visst ärende avhjälpt av dig?



34. Vad upplever du påverkar dina kunders avsikter att få ett visst ärende avhjälpt med
själv-serviceteknologi?

Användarbeteende

35. Vad upplever du påverkar dina kunders beteende och användande av själv-
serviceteknologi?

36. Vad anser du är viktigt för att dina kunder ska acceptera och vilja använda sig mer av
själv-service än vad de gör idag (och självständigt kunna lösa sina ärenden)?

Övrigt

37. Finns det något annat du skulle vilja framföra?

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


1. Bakgrund & syfte
Jag läser programmet User Experience Design och håller just nu på med mitt examensarbete.
Syftet med studien är att studera ’hur telekomkunders användning av själv-service kan
uppmuntras?’.

2. Deltagande & frivillighet
Det är helt frivilligt att delta och du har möjlighet att avbryta eller ta paus när du vill.

3. Genomförande
Studien kommer i huvudsak basera sig på dina och andra respondenters intervjusvar.

4. Eventuella fördelar & risker
Studien ämnar bidra med kunskaper om hur telekomkunders användning av själv-service kan
uppmuntras. Ditt bidra kan även öka organisationens förståelse av denna kontext. I och med
att du och företaget kommer förbli anonyma är risken att dina svar kan bli identifierad
mycket låg. Men du ombeds ändå bara besvara frågor som du känner dig bekväm att
besvara.

5. Data & sekretess
I studien samlar jag in dina svar och även en inspelning om du godkänner detta. Ingen
rådata, exempelvis inspelning, interna systemnamn eller begrepp, som kan identifiera dig
eller företaget kommer lämnas ut till någon tredje-part eller företaget. Utan du och
företaget kommer förbli anonyma i studien. Den information som kommer användas är i
huvudsak citat, sammanställningar och jämförelser förutsatt att dessa inte kan identifiera dig
eller företaget.

6. Ersättning
Som tack för att du deltar får du fikabröd som ersättning.

7. Ansvar
Jag ansvar för att du förbli anonym i studien och om du ångrar ditt deltagande eller har
frågor om studien kan du kontakta mig på kontaktuppgifterna du har fått. Resultaten av
studien kommer publiceras i en publikdatabas för examensarbeten. Inga resultat kommer
inkludera information om dig som individ, företaget, interna system eller begrepp.

8. Godkännande
Godkänner du detta muntliga avtal?

Om ja, vill du delta i studien? 

Om ja, är det okej att jag spelar in intervjun? 

Bilaga B



Semi-strukturerad intervju 
Respondent nummer: 
Avdelning*: 

Yrkesroll 
Hur länge har du arbetat på din nuvarande avdelning? 

Vilka arbetsområden och/eller ansvarsområden har du i din nuvarande yrkesroll? 

Vilka ärenden upplever du är vanligast i din nuvarande yrkesroll?  

Vilka ärenden behöver du ofta vidarekopplar till… kundtjänst/ teknisk support? 

Kunder & kundservice 
Hur skulle du beskriva dina kunders tekniska erfarenhet och kunskap?  

Vad upplever du att dina kunder förväntar sig av dig och organisationen? 

Hur skulle du beskriva dina kunders upplevelse av den service du och organisationen 
levererar? 

Hur upplever du att dina kunders avsikt med att höra av sig, överensstämmer med ärendet 
du hjälper dem med? 

I vilka situationer eller ärenden upplever du att dina kunder har ett behov av att 
kommunicera med en ”riktigt” person, istället för att lösa det självständigt? 

Vad upplever du är viktigt för att dina kunder ska vilja lösa sina ärenden självständigt? 

Vad är enligt dig en bra kundupplevelse? 

SST (själv-serviceteknologi) 
Vad upplever du att dina kunder har för förväntningar på SST? 

Hur skulle du beskriva dina kunders upplevelse av SST? 

Vad anser du påverkar dina kunders vilja att använda sig av SST?  

Vad upplever du skulle kunna öka dina kunders användning av SST? 

Bilaga C
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