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Abstract 
Detta är en kvalitativ intervjustudie med syfte att undersöka hur supportpersonal upplever 

chatbotar ur en effektivitetssynpunkt. Fem testdeltagare med erfarenhet av supporthantering 

intervjuades i studien. Före intervju fick deltagarna genomföra testscenarion med två 

chatbotar. Testerna genomfördes med data ifrån verkliga och ofta återkommande 

supportärenden. Därefter intervjuades testdeltagarna om deras upplevelse av effektivisering 

vid supporthantering med en chatbot. Följande faktorer belystes: tid, kostnad, produktivitet, 

effektivitet och implementation. Intervjudata antyder att faktorerna är av betydelse för hur 

supportpersonalen upplever chatbotanvändning ur en effektivitetssynpunkt.  

Supportpersonalen upplevde att chatbotanvändning skulle kunna medföra både en 

tidsbesparing och en kostnadseffektivisering. Vidare indikerar intervjudata att en chatbot kan 

öka supportpersonalens produktivitet liksom effektivitet i supportavdelningen. 

Resultatet från intervjuerna antyder att implementeringen av en chatbot kan ha en betydelse 

för såväl tid som kostnad, produktivitet och effektivitet. Detta innebär att hur en 

implementering genomförs i en verksamhet kan få en inverkan på den sammantagna 

upplevelsen av effektiviseringen vid chatbotanvändning. 

 

Nyckelord: chatbot, effektivisering, support, tid, kostnad, produktivitet, effektivitet, 

implementation och intervjustudie. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
I dagens samhälle har de flesta företag någon typ av IT-infrastruktur. Om företaget är större 

brukar det dessutom finnas en IT-avdelning vars uppgift är att se efter den utrustning som 

finns på företaget. Att ha en fungerande IT-infrastruktur har idag blivit en väsentlig del av att 

driva ett företag. Det är naturligt att det uppstår frågor och problem i en organisation som är 

beroende av en fungerande IT-infrastruktur. Förekomsten av en support dit anställda inom en 

organisation kan vända sig för att få hjälp, svar på frågor och problem får därmed en stor 

betydelse. En IT-support kan både hjälpa anställda inom företaget liksom kunder till företaget 

som önskar assistens med IT relaterade frågor vad gäller till exempel bortglömda lösenord 

eller hjälp med återställande av användarkonton. Munn (2017) menar att i takt med att 

samhället i stort blivit mer hektiskt och att toleransen för väntetider sjunkit, i en värld där 

mycket ska ske direkt förväntar sig kunderna en liknande hjälp från företagets support. 

Kunderna vill gärna få svar direkt utan att behöva vänta i kö för att få support för enklare 

ärenden (Munn 2017). Det är inte bara kunderna som vill ha snabba, omedelbara svar även de 

anställda inom företaget vill få hjälp så snabbt som möjligt. Hjälpen ska levereras snabbt och 

med effektivitet.  

En förväntan om en snabb problemlösning från support kan enligt Munn (2017) härledas till 

användandet av sociala medier, där individen tenderar att få snabba svar från sina vänner och 

bekanta. Att snabbt få svar är alltså något som har blivit en del av dagens samhälle, eftersom 

man snabbt kan skriva och ta kontakt med alla ens bekanta utan dröjsmål. Detta har lett till att 

förväntningarna på företagen om att ha en snabb och effektiv support har blivit allt vanligare. 

Tålamodet på att få svar har blivit allt mindre (Munn 2017). För att kunna tillfredsställa dessa 

önskemål om ett snabbt besvarande av frågor och problem har en ny teknologi uppstått, där 

chatbotar implementeras i supporten för enklare och vanligare frågor och problem som snabbt 

går att åtgärda. Teknologin som kallas för chatbot, är en datorbot som har tränats till att ge 

korrekta svar till kunder och anställda på vissa specifika frågeområden. I de fall chatboten 

tränats upp tillräckligt bra kommer inte kunden eller den anställda vara medveten om att de 

inte chattar med en anställd i supporten (Arndt 2018; Martinez 2018). 

Moore (2018) uttrycker att kunna möta kunders och anställdas önskan om en snabb assistens 

vid supportärenden är något som kommer bli en viktig del i framtidens support. Enligt 

analysföretaget Garnet kommer antalet implementationer av chatbotar i kundsupport att öka. 

Garnet uttrycker att de företag som implementerat chatbotar i sin support ökar kundnöjdheten 
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och minskar antalet ärenden från kunder som ringer in till supporten för att få extra hjälp 

(Moore 2018).  

En annan fördel enligt Munn (2017) med chatbotar är att supportpersonal inte blir utslitna och 

trötta av att behöva svara på exakt samma fråga flera gånger. Det ger även mer resurser till de 

fall där supportpersonal behöver hantera ärenden och problem som chatbotarna inte kan lösa 

av sig själva (Munn 2017). Det är även billigare enligt Munn (2017) att använda chatbotar 

jämfört med att anställa supportpersonal som ska arbeta dygnet runt. Chatbotar blir därmed en 

ekonomisk fråga gällande ett eventuellt rättfärdigande av att betala en högre kostnad för en 

anställd i supporten som chatbotar kan ersätta till en betydligt lägre kostnad, om kunderna 

eller de anställda ändå inte märker någon skillnad i servicen (Munn 2017).  

Det framkommer av Microsoft (2019a) att användandet av chatbotar till supportärenden är ett 

relativt nytt fenomen som kontinuerligt utvecklas. Elgaaen (u.å.) antyder att användandet av 

chatbotar i kundkontaktsyfte på olika företag är något som har börjat växa fram mer och mer. 

Detta i syfte att effektivisera och möta kundernas förväntningar om en snabb service. SEB-

banken är en förebild gällande chatbot implementering, då de implementerade en egen 

chatbot redan under 2014 där anställda snabbt och enkelt kan få hjälp genom en specialbyggd 

chatbot anpassad efter SEB:s tjänster och arbetsområden (Flinders 2016). 

För tillfället finns det olika verktyg såsom Microsoft Azure, Google cloud och Amazon AWS 

att använda för att skapa chatbot. Det finns många tjänster som riktar sig till en 

engelskspråkig marknad där verktygen har kunnat mogna och utvecklas för att uppnå en hög 

nivå av effektivitet, liksom förmåga att automatiskt lösa problem utan en mänsklig input. Nu 

när verktygen har börjat sprida sig till andra språk än engelska är det av intresse att studera 

användandet av chatbot i relation till en svensk kontext. Denna uppsats kommer fokusera på 

chatbotar som använder Microsoft Cognitive Services (Microsoft 2019a), som är en del av 

Microsoft Azure (Microsoft 2019b). Detta för att kvalitativt studera supportpersonalens 

upplevelse av en eventuell effektivisering vid ett användande av chatbot.  

Inom området för chatbotar har få studier utförts, därmed är det av intresse att utvärdera 

effekterna som en chatbot skulle kunna ha på en organisation. Vid införandet av en chatbot i 

en verksamhet skulle vissa arbetsmoment eventuellt kunna effektiviseras. Effektivisering 

handlar om att använda organisationens resurser på ett sparsamt sätt för att uppnå maximal 

nytta (Business Dictionary u.å.), vilket skulle kunna öka organisationens kvalitet (Feliga 

2014). Därtill, enligt Previa (u.å.), skulle trivseln för de anställda kunna öka om 

organisationen är välfungerande och effektiv (Previa u.å.). Utifrån allt detta är det intressant 
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att undersöka hur supportpersonal kan uppleva ett införande av en chatbot i en verksamhet 

utifrån ett effektiviserings perspektivet.   

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats var att skapa en chatbot för att kunna studera supportpersonalens 

upplevelse av att använda en chatbot i supportärenden ur ett effektivitetsperspektiv.   

1.3 Undersökningsfrågor/Problemformulering 
Hur upplever supportpersonal chatbotar ur en effektivitetssynpunkt?  

1.4 Målgrupp 
Uppsatsen riktar sig till företag och privatpersoner som vill fördjupa sin kunskapsbas gällande 

chatbotar. Mer specifikt syftar denna uppsats till företag samt personer som vill lära mer om 

vad supportpersonal, som använder chatbotar, anser om denna supportfunktion.   

1.5 Avgränsningar 
Flera avgränsningar har gjort i denna uppsats exempelvis har endast supportpersonalens 

upplevelse av att använda chatbot studerats. Denna avgränsning gjordes dels utifrån ett 

bekvämlighetsurval och dels med hänsyn av vad som var möjligt utifrån studiens 

förutsättningar och omfattning (Denscombe 2011). Därtill finns det flera chatbotaktörer på 

marknaden såsom Microsoft Azure, Google cloud och Amazon AWS. I denna studie kommer 

dock endast Microsoft Azures chatbots produkt att studeras. Detta beror på tillgänglighets 

orsaker, då uppdragsgivaren som har delgivit data om vanliga och återkommande 

supportärenden dessutom hade som kriterium att använda Microsoft Azures chatbot för 

genomförandet av studien. Enligt Google (2019) och Amazon (2019) finns det heller inte 

några större skillnader på hur dessa tre tjänster (Google Cloud, Amazon AWS och Microsoft 

Azure) fungerar i stort, utan det är först på detaljnivå kring hur olika funktioner installerats 

som skillnader tjänsterna emellan kan noteras (Google 2019; Amazon 2019). En avgränsning 

gjordes även gällande testdeltagare, där endast de som hade erfarenhet av att jobba med 

supportärenden deltog. Detta gjordes utifrån antagandet att erfarenheten och kunskapen som 

de besitter skulle möjliggöra en god utvärdering av studiens forskningsområde. 

Testdeltagarna begränsades till ett antal av fem. Detta utifrån att en kvalitativ 

forskningsmetod användes och att vikten av den data som vardera testdeltagarna tillfört 

studien var av större betydelse än antalet deltagare. I kvalitativ forskning är djupet av data av 

intresse, inte mängden (Langemar 2008). 
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1.6 Etiska hänsynstaganden 
Denna uppsats baseras på data som inhämtats via intervjuer med fem testdeltagare. De etiska 

forskningsprinciperna från Vetenskapsrådet (2002) behöver därför tas i beaktande. Deltagarna 

i studien fick utifrån informationskravet god vetskap om syftet med studien och dess upplägg. 

Detta gjordes både skriftligen och muntligen. Utifrån samtyckeskravet behövde varje 

deltagare ge sitt samtycke till att delta i studien liksom godkänna att intervjun spelades in 

(ljudupptas). Deltagarna behövde också godkänna att rådata, efter den hade blivit 

anonymiserad i enlighet med konfidentialitetsprincipen, sparades fram till att aktuell uppsatts 

blivit publicerad på DiVA. I och med att alla uppgifter som har använts för uppsatsen har 

anonymiserats kan inga specifika testdeltagare identifieras. Den avidentifierade rådata kom 

därpå att raderas och inte användas i något annat syfte än i denna uppsats. Detta i enlighet 

med nyttjandeprincipen. Deltagarna informerades om möjligheten att dra tillbaka sitt 

medgivande att delta fram tills att uppsatsen blivit publicerad.    

Studien följer de riktlinjer som ställs genom The General Data Protection Regulation 

(GDPR), vilka gäller inom EU, för att skydda personuppgifter (Datainspektionen 2018).  

Deltagarna fick efter att intervjuerna transkriberats möjlighet att korrigera data för att 

minimera feltolkningar.  
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2 Teori 
För att genomföra den aktuella studien är det av vikt att definiera några begrepp för att skapa 

en god bakgrundsförståelse för ämnet. Därav redogörs en teoretisk bakgrund som berör dels 

de tekniska aspekterna av chatbot och dels några aspekter relaterade till effektivisering. 

2.1 Teknikteori  
2.1.1 Chatbot 
Chatbot är en teknik som försöker återskapa hur människor pratar med varandra. Den går att 

applicera på många olika sätt, med olika personligheter och stilar, för att passa in i den miljö 

där det är tänkt att den ska fungera. Chatboten används genom att text i chatformat skrivs in i 

meddelandefältet, och att chatboten svarar på inputen. Chatbotens främsta 

användningsområde är där kommunikationen inte fokuserar på många olika saker, utan istället 

främst ett begränsat och avskalat område. En chatbot kan endast hantera frågor på områden 

den tränats upp för. För att kunna besvara frågor om nya områden måste den lära sig på nytt. 

(Shawar & Atwell 2007; D’silva m.fl. 2017). 

 

Figur 1 En chatbots uppbyggnad 

Figur 1 har konstruerats för den aktuella studien och visar hur chatboten som presenterats i 

studien är uppbyggd, och hur olika system är sammankopplade och bygger på varandra. 

Systemen som nämns i figuren redovisas nedan.  

2.1.2 API  
API betyder Application Programming Interface och är en koppling till andra program som 

innehåller funktioner som individen kan utöka sin egen programvara med. Det kan vara både 

öppen och stängd källkod. För att använda API behöver fördefinierade reglerna som gäller för 
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den specifika kopplingen följas. Data måste skickas och ta emot på korrekt sätt för att 

kopplingen ska fungera (ScienceDirect 2019). 

2.1.3 Microsoft Azure 
Microsoft Azure är en molntjänsten som tillhandhåller ett flertal olika typer av 

databehandlingstjänster såsom QnA Maker i Microsoft Cognitive Services. Molntjänsten är 

riktad till företag som inte vill underhålla en egen server där kostnader och ständiga 

förändringar kräver kontinuerliga uppdateringar samt underhåll. Genom att lämna över 

ansvaret till Microsoft Azure för att se till att servrar fungerar och är uppdaterade kan 

företaget fokusera på annat. Att hålla serverar och tjänster online samt uppdaterade enligt 

senaste säkerhetsuppdateringarna är något som Microsoft Azure sköter åt sina kunder. 

Microsoft Azure är en global aktör som erbjuder serverar i hela världen. Detta gör att företag 

som använder Microsofts tjänster enkelt kan lansera nya produkter i nya världsdelar utan att 

behöva ansvara för nya serverar utomlands (Microsoft 2019b). Microsoft Azure ger kunden 

en översikt över kostnader för användande av molntjänsten. Det som kunden i slutändan 

betalar för beror på använda tjänster och den tid som nyttjats (Microsoft 2019b). 

2.1.3.1 Microsoft Cognitive Services 
Microsoft Cognitive Services är en del av Microsofts Azure molntjänst där olika funktioner 

och API:er kan aktiveras. Funktionerna Microsoft Azure har tillgängliga är tjänster som 

fokuserar på olika områden. Dessa områden är uppdelade i vilka typer av funktioner som 

erbjuds till användare, såsom visuellt innehåll, tal, språk, sök och kunskap (Hernandez 2017, 

Microsoft 2019a). Det går med Microsoft Cognitive Services snabbt och lätt att skapa och 

implementera olika funktioner (Microsoft 2019a). 

Den del av tjänsten som berör områdets visuella innehåll ger användaren funktionaliteter som 

möjliggör funktioner som ansiktsigenkänning, objektigenkänning i bilder/videos, 

handskriftsigenkänning och igenkänning av känslor från ansikten. Dessa funktioner går att 

implementera på flertal sätt i användares befintliga projekt och program för att utöka 

funktionaliteten. Den del av tjänsten som hanterar tal ger funktioner i form av tal-till-text och 

text-till-tal. Tjänsten som berör språk ger funktioner och API-stöd till användare för olika 

former av analys av text och tal. Ett exempel är analys av känslotonen i en text för att förstå 

vilket humör personen som författade texten befanns sig i när hen skrev texten. Därtill kan 

språk automatiskt identifieras. Delen av tjänsten som hanterar sök möjliggör att söka efter 

information via Microsoft Bing, vilket är en sökmotor utvecklad av Microsoft (Microsoft 

2019a). Den delen av tjänsten som handlar om kunskap är det område som denna uppsats 
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kommer fördjupa sig inom och detta kommer ske genom en studie av upplevelsen av de 

funktioner och API:er som finns i QnA Maker.  

2.1.3.2 QnA Maker 
Den funktion som är aktuell i detta arbete är QnA Maker som är en del av Microsoft 

Cognitive Services. QnA Maker är det verktyget chatboten kommer att baseras på. Den ger 

användaren en möjlighet att nyttja funktioner och API:er som kan hantera ostrukturerade svar 

och frågor. QnA Maker fungerar som en mellanhand mellan den tillgängliga informationen 

och användaren som söker efter en viss specifik kunskap. QnA Maker analyserar frågorna 

som användaren ställer för att förstå vilken information den letar efter, därefter hämtar QnA 

Maker informationen och presenterar den på ett passande sätt för användaren (Hernandez 

2017; Mirosoft 2019c; Microsoft 2019d). 

2.1.3.2.1 Knowledge Base  
All data som används av QnA Maker för besvarandet av frågor lagras i en så kallad 

knowledge base. En knowledge base är alltså en databas för all information som kan nyttjas 

när användare ställer en fråga (Microsoft 2019e). 

2.1.3.2.2 QnA Maker Datainsamling 
De typer av frågor som en QnA Maker kan besvara är frågor som är fördefinierade i en 

knowledge base. Den data som knowledge base innehåller, kan härstamma från olika 

bakgrunder och filer. QnA Maker är tänkt att vara ett snabbt och effektivt verktyg för att 

skapa en fungerande chatbot för många olika företag. Därför har en uppladdning och 

inmatning av data till en knowledge base förenklats (Microsoft 2019f). 

De filtyper som kan laddas upp är Portable Document Format (PDF), Word Dokument 

(DOCX), Excel Dokument (XLSX), Rich Text Format (RTF), HyperText Markup Language 

(HTML) och Textfil/Tab-separated values (TXT/TSV). Dessutom kan en webbadress, det vill 

säga en Uniform Resource Locator (URL), till en webbsida med information som man vill att 

QnA Maker ska samla in data ifrån anges. Den URL som anges måste vara publikt tillgänglig 

för att QnA Maker ska kunna läsa av innehållet (Microsoft 2019g). 

2.1.3.2.3 Active Learning 
Active Learning är en inställning som manuellt kan aktiveras genom inställningarna i QnA 

Maker. Genom att aktivera denna inställningen börjar chatboten samla in egna förslag på 

olika termer användarpersonerna skulle kunna använda för att få olika svar ur knowledge 

basen. När termer som anses lämpliga för det svar som chatboten kommer att ge kan dessa 

läggas till i chatbotens knowledge base. Genom att lägga till flera termer i chatbotens data kan 
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träffsäkerheten öka för chatboten. Den lär sig hur den ska tolka språket och de frågor som 

användare kan ställa till den (Microsoft 2019g). 

2.1.3.2.4 Matchning av frågor och svar 
För att kunna matcha rätt fråga med rätt svar använder QnA Maker ett poängsystem. Det 

rankar olika svarsmatchningar på en skala mellan 0 och 100, där 100 är högsta poängnivån. 

100 betyder att QnA Maker är helt säker på att den kan ge det rätta svaret på den aktuella 

frågan. Standardinställningen för den nivå som krävs för att ett svar ska kunna visas för 

användaren är inställt på 50. Det betyder att alla svar som QnA Maker inte är mer än 50 säker 

på är rätt svar, inte kommer visas för användaren. I sådana situationer kommer ett meddelande 

istället att visas på skärmen som talar om att inget svar finns (Microsoft 2019h). Microsoft 

skriver i sin dokumentation över QnA Maker att en högre träffsäkerhet för rätt svar till rätt 

fråga kan uppnås vid en poänginställning av nivån 70. Önskas istället en bredare nivå där fler 

frågor kan få svar, men även fler fel kan inträffa kan nivån sänkas till 30 (Microsoft 2019h). 

2.2 Effektivitetsteori 
2.2.1 Implementation genom digitalisering 
Digitalisering sker när en “fysiskt” existerande verksamhet eller process förändras så den blir 

digital. Digitalisering innebär mer specifikt en förändring av affärsmodell och verksamhet där 

ett tillvaratagande av de senaste tekniska utvecklingarna görs. Detta kan ge 

företagsverksamheten en fördel bland dess konkurrenter i samma bransch (Kiron & Unruh 

2017). 

Fördelarna med digitalisering är många enligt Andersen & Sannes (2017). De kan till exempel 

sänka en organisations kostnader, förenkla processer i verksamhet för både interna och 

externa parter samt att göra processer snabbare. Digitalisering kan ge fördel över tid och 

tendrar att sprida sig i en organisation vid implementeringen (Andersen & Sannes 2017). Till 

följd av att en verksamhet digitaliseras kan digitala resurser skapas. Digitala resurser är 

tillgångar inom organisationer som tillhandahåller information till interna eller externa parter 

från organisationen. En digital resurs ses som en ekonomisk tillgång i organisationer och 

existerar för att uppfylla ett mål och funktion. Den information som hanteras av digitala 

resurser är fördefinierad och strukturerad för att passa det aktuella ändamålet, exempelvis 

informationsutbyte (Goldkuhl & Röstlinger 2018). En digital resurs kan agera i ett “fråga/svar 

läge” där en klient ställer en fråga till den digitala resursen som hanterar och bearbetar denna, 

och där ett lämpligt svar hämtas från den digitala resursen som sedan skickar tillbaka svaret 

till klienten. Detta beteende kan liknas med hur en chatbot fungerar, som får en fråga av en 
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klient som bearbetas för att matchas med fördefinierade frågor och svar för att sedan skicka 

tillbaka ett lämpligt svar till klienten (Goldkuhl & Röstlinger 2018). 

2.2.2 Kostnad 
Genom digitalisering och automatisering av supportärenden med hjälp av en chatbot kan en 

organisation sänka supportkostnaderna enligt Arndt (2018). I de fall där supporten ska kunna 

kontaktas dygnet runt blir kostnaden en stor fråga för organisationer. Chatbotar blir då ett 

attraktivt alternativ i och med att de till en lägre kostnad kan finnas tillgängliga dygnet runt 

(Arndt 2018). Noterbart i information av Arndt (2018) och Microsoft (2019i) är att kostnaden 

för chatbot kan variera beroende på mängden ärenden som den hanterar från månad till 

månad. Organisationer kan alltså inte betala ett fast pris för tjänsten, utan måste vara 

förberedd på en varierande kostnad (Arndt 2018; Microsoft 2019i). 

2.2.3 Effektivisering 
När ett nytt system införs i en organisation kan det få flera olika resultat. Det som avgör om 

ett nytt system påverkar organisationen positivt eller negativt kan vara implementering och 

användning i verksamheten. Innan en implementation av ett nytt system är genomförd kan 

dess konsekvenser, för en organisations effektivitet och produktivitet, endast antas. Vissa 

följder från implementationen kan vara omedvetna och därmed svåra att förbereda sig inför 

(Beynon-Davies 2013). Det slutgiltiga målet med att effektivisera en organisation är att öka 

verksamhetens vinstmarginal och öka marknadsandelen / konkurrenskraften. Detta går att 

göra genom att fokusera på effektiviteten i organisationen. Effektivisering kan vidare 

beskrivas av begreppen produktivitet och effektivitet. Två begrepp som handlar om hur en 

verksamhet förvandlar sina resurser på minst resurskrävande sätt för att uppnå bestämda mål 

och krav inom organisationen (Beynon-Davies 2013). En organisation är effektiv när den kan 

använda och utnyttja sina resurser till fullo. En organisation som är effektiv använder sina 

resurser till rätt saker vid rätt tillfälle (Dudycz m.fl. 2016). 

2.2.3.1 Produktivitet och Effektivitet 
Produktivitet i en verksamhet som handlar om organisationens effektivitet, benämns ofta som 

en inre effektivitet. Det vill säga hur organisationen använder sina resurser på ett lämpligt sätt 

i organisationen, så att maximal nytta erhålls av den tilldelade mängden resurser. 

Produktivitet beskrivs ofta som att man gör saker på rätt sätt (Novella & McGuire 2005). 

Effektivitet i en organisation som handlar om hur mycket nytta en slutprodukt ger för en 

kund, benämns ofta som en yttre effektivitet. Två organisationer med liknande produktivitet 
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kan ha olika effektivitet, detta då en organisation kanske säljer dyrare produkter/tjänster eller 

inte ger lika mycket nytta till kund (Novella & McGuire 2005). 

2.2.4 Tid 
Tidshantering är en stor fråga i dagens organisationer och bland personer som arbetar med IT 

enligt Denning (2011). Många upplever att de inte hinner med tilldelade arbetsuppgifter vilket 

kan leda till flera olika känslor. Exempel på känslor kan vara att “drunkna” i saker att göra för 

att tiden inte räcker till och att uppgifterna överöser individen. Andra känslor kan vara 

otillräcklighet och medföra att individen skyller på sig själv för att inte hinna med 

arbetsbelastningen (Denning 2011). Konsekvensen av att tiden är för kort och att uppgifter 

inte hinner avklaras kan resultera i sänkt självförtroende. Individen förlorar sin självtillit till 

att klara hantera saker. Ett underskattande av förmåga kan påverka den kvalité som 

tillhandahålls inom organisationen, då risk finns för underprestation (Denning 2011). 

Det finns en koppling mellan tid och pengar, tid är lika värdefullt som pengar enligt Okada 

och Hoch (2004). Med synsättet att tid är en valuta lika värdefull som pengar, kan det 

lämpligaste sättet att spendera tiden behöva kartläggas (Okada & Hoch 2004). 

2.3 En tidigare studie om chatbot 
Liten mängd forskning har tidigare gjorts på chatbotanvändning. En studie av Kero och 

Törnblom (2018) gjordes i syfte att undersöka hur en chatbot ska utformas för att på bästa sätt 

kunna implementeras i en webbaserad kundtjänst. Metoden Design Science Research 

Methodology (DSRM) användes i studien för att kunna utveckla en artefakt av hur en chatbot 

skulle kunna fungera och visuellt för användare se ut. Chatboten som skapades av Kero och 

Törnblom (2018) baserades på data ifrån deras utdragsgivares kundtjänst för vanligt 

förekommande frågor samt svar. Svaren efterliknade de svar som en anställd i kundtjänsten 

vanligtvis brukade använda. Studien resulterade i ett antal principer för hur en chatbot bör 

utformas och utvecklas samt en fungerande prototyp av en chatbot som deras uppdragsgivaren 

skulle kunna implementera på sin webbsida (Kero & Törnblom 2018). Följande principer 

samanställde Kero och Törnblom (2018): en chatbot bör kontrollera att användaren har fått 

svar på sitt ärende, vid missförstånd bör användaren hänvisas att ta kontakt med support på 

annat sätt och att en chatbot inte kan ersätta mänskliga service till hundra procent (Kero & 

Törnblom 2018). 

Andra studier kunde ha kommit ifråga också. Till exempel Wik och Pettersson (2019) om hur 

chat-funktioner med supportpersonal gradvis kan automatiseras. Dock begränsas denna 
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uppsats till bara automatiska chatfunktioner och därför utelämnas en större diskussion kring 

ämnet utveckling av chattfunktioner. 

2.4 Analysmodell 
För denna studie har en analysmodell konstruerats som utgår från ett 

effektiviseringsperspektiv baserat på avsnittet om effektivitetsteorin 2.2. Analysmodellen 

användes i flera steg i studien. Intervjuguiden utformades från analysmodellen. Den 

fungerade också som en utgångspunkt som den insamlade data relaterades och jämfördes 

med. Analysmodellen användes i studien som en grund för de kvalitativa analyserna (och 

resonemangen i analysen). Testdeltagarnas åsikter och upplevelser av att ha använt en chatbot 

relaterades mot analysmodellen. 

 

Figur 2 Analysmodell 

Figur 2 har konstruerats för den aktuella studien och visar hur analysmodellen för studien ser 

ut. Den illustrerar tänkbara huvudkomponenter som kan tänka påverka hur en chatbot 

effektiviserar supportärenden. Huvudkomponenterna i modellen är tid, kostnad, 

implementation, effektivitet och produktivitet. Om en av komponenterna inte är av önskvärd 

kvalité förmodas det slutliga resultatet om effektiviseringen av supportärenden påverkas 

negativt. Komponenterna kan väga olika för inverkan av den totala upplevda 

effektiviseringen. 

Lite mer specifikt om modellen. Tid indikerar att tidsåtgång påverkar hur effektivt något är. 

Tidsåtgång är nära relaterat till kostnad som också är en faktor av vikt i analysmodellen. 

Ytterligare en faktor är implementation som rör hur chatboten faktiskt blir utformad och hur 

digitaliseringen av informationen som systemen bygger på tillämpas. Därtill är produktivitet 
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och effektivitet två viktiga faktorer som påverkas av effektiviseringen i en organisation, det 

vill säga den inre- och den yttre-effektiviteten, kring införandet av ett nytt system. 
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3 Metod 
Denna uppsats är en kvalitativ studie där data har inhämtats via intervjuer med testpersoner. 

Den insamlade informationen analyserades därpå i syfte att besvara frågeställningen om hur 

supportpersonal upplever chatbotar ur ett effektivitetsperspektiv. För att kunna genomföra 

intervjuerna behövdes först en chatbot konstrueras och användas av testdeltagare. 

Användarupplevelse var sedan av intresse för att kunna besvara studiens frågeställning. 

Materialet som användes i denna uppsats, för att ”simulera” ett fall av chatbotanvändning i 

supportärenden, har ett företag inom IT branschen i Värmland (uppdragsgivaren) bidragit 

med. Materialet består av information om vanligt förekommande supportärenden i två företag 

vars supportavdelning sköts av uppdragsgivaren. Den delgivna data användes för att skapa 

scenarion för testdeltagarna i studien att arbeta med vid användandet av chatboten. För mer 

information om supportdata och testscenarion se nedan i 4.1.1 och 4.1.2 gällande 

genomförande. I det avsnittet återfinns även teknisk information om hur chatboten 

konstruerades. Efter att testdeltagarna under uppsikt av testledare arbetat med chatboten 

intervjuades samtliga testdeltagare gällande upplevelsen av chatbotanvändning. 

3.1 Kvalitativ forskningsmetodik och datainsamling via intervju 
Efter att testdeltagarna använt chatboten genomfördes intervjuer i syfte att samla in data för 

att kunna besvara uppsatsens frågeställning. En kvalitativ forskningsmetod kom därmed att 

tillämpas i denna uppsats. En kvalitativ forskningsmetodik innebär enligt Patel och Davidson 

(2011) att data samlas in via exempelvis intervjuer och att data därpå behöver tolkas 

kvalitativt innan den kan tillämpas. Data är inte konkret och mätbar som vid kvantitativ 

forskningsmetodik (Patel & Davidson 2011). Kvalitativ forskning beskrivs av Patel och 

Davidson (2011) bestå av den “mjuka” data, då den behöver analyseras och tolkas innan 

tillämpning (Patel & Davidson 2011). Denna typ av forskningsmetod används ofta för att 

skapa förståelse för människors resonemang och beteendemönster som kan vara av varierande 

typ (Trost 2010). Utifrån detta kom en kvalitativ forskningsmetod att tillämpas.  

3.1.1 Intervju 
Intervjuer kan genomföras på olika sätt. I denna uppsats tillämpades en semistrukturerad 

intervjuteknik med öppna frågor. Anledningen till att denna form av intervju användes var att 

den bedömdes kunna generera den mest relevanta data för den aktuella uppsatsen. Enligt 

Trost (2010), Patel och Davidson (2011) kan detta intervjuformat möjliggöra att en 

helhetsbild av testdeltagarnas tankeresonemang och betende framträder (Trost 2010; Patel & 

Davidson 2011). Intervjuer ger enligt Trost (2010), Patel och Davidson (2011) en mer 
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nyanserad data än vad frågeformulär möjliggör. Intervjuer kan ge en djupare förståelse för 

ämnet (Trost 2010; Patel &Davidson 2011).  

I och med att få studier har undersökt detta ämnesområde, var det av vikt att få en nyanserad 

bild av supportpersonalens upplevelse av chatbotanvändning. Intervjuer kan med andra ord ge 

en mer nyanserad bild för hur testdeltagarna resonerade och upplevde arbetet med scenarierna 

i chatboten. Ytterligare en anledning till valet av semistrukturerad intervjuformat är att 

frågorna kan anpassas något efter utförda testscenarion (Patel & Davidson 2011). Samtliga 

testdeltagare fick dock besvara samma standardfrågor (se avsnittet intervjuguide nedan) för 

att möjliggöra en god förståelse av testdeltagarnas respons. Därtill ställdes följdfrågor 

anpassade efter hur testpersonerna besvarade standardfrågorna från intervjuguiden. Öppna 

frågor möjliggjorde ett insamlande av testdeltagarnas åsikter om chatbotanvändning (Trost 

2010).   

3.1.1.1 Intervjuguide 
Samtliga frågor sammanställdes i en intervjuguide, se bilaga 1, för att underlätta 

genomförandet av intervjun. Enligt Trost (2010) hjälper en intervjuguide intervjuaren att 

komma ihåg frågor som ska ingå i studien, detta i syfte att förebygga ett bortglömmande av 

spörsmål. Vid utformandet av en intervjuguide behöver dess innehåll avvägas så att inte för 

lite eller överflödig information samlades in, i och med att all data som insamlas under en 

intervju behöver bearbetas (Trost 2010).  

3.1.1.2 Transkribering och analysmetod  
Intervjuerna transkriberades och behandlades med hjälp av det mjukvaran NVivo12 (Nvivo 

u.å.). I programmet studerades vardera intervju-text genom en noggrann granskning utifrån 

komponenterna (implementering, kostnad, effektivitet, produktivitet och tid) i 

analysmodellen, som redovisas ovan i teoriavsnittet. Mer specifikt gjordes en citatutdragning 

från den transkriberade texten i förhållande till varje analyskomponent. Därefter 

sammanställdes denna data och den redovisas nedan i resultatavsnittet.   

3.2 Testdeltagare 
Fem testdeltagare deltog i studien. Samtliga testdeltagare var anställda av uppdragsgivarens 

supportavdelning och hade information om på vilket sätt som vanligt förekommande 

supportärenden bör hanteras, samt vilka svar som matchar till vilka frågor. Denscombe (2011) 

beskriver studiens urval som ett bekvämlighetsurval, då uppdragsgivaren tillhandahöll 

testdeltagare för studien. Samtliga testdeltagare behövde kvalificera sig för att få delta. Detta 

gjordes genom att testdeltagarna fyllde i ett bakgrundsformulär (se bilaga 2). 
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Kvalifikationskravet för att delta var att testdeltagaren hade erfarenhet av att jobba med 

support. De ifyllda bakgrundformulären, som anonymiserades i studien, användes för att 

kontrollera att testdeltagarna passade för att delta i arbetet (Rubin & Chisnell 2008).  

 3.3 Testplan 
En testplan utarbetades för att säkerställa att samtliga testdeltagare fick samma information 

inför användandet av chatbot och genomförandet av intervju. Detta gjordes för att 

standardisera utförandet av testerna, så att testdeltagarna skulle få likvärdiga förutsättningar 

för testsessionerna samt för att säkerställa att likvärdig chatbotanvändning utvärderades.  

Enligt den framtagna testplanen skulle varje testdeltagare använda chatboten i närvaron av 

den testledare som medverkade vid samtliga chatbotsimuleringar och intervjuer. Innan 

testdeltagare påbörjade användningen av chatbot informerades de av testledaren om studiens 

syfte och innebörden av testdeltagarens medverkan. Denna informationen gavs även 

skriftligen via ett informationsbrev, vilket återfinns i bilaga 3. Testdeltagarna fick även 

signera en samtyckesblankett gällande medverkan. Samtyckesblanketten återfinns i bilaga 4. 

Innan testsessionen kunde initieras behövde testledaren säkerställa att testdeltagarna passade 

för att deltaga i studien. Detta gjordes genom att testdeltagaren fyllde i ett bakgrundsformulär, 

se bilaga 2, som sedan kontrollerades av testledaren. Under tiden som testdeltagaren fyllde i 

bakgrundsformuläret säkerställde testledaren att testmiljön var klar att användas.  

Därefter, för varje testdeltagare läste testledaren en introduktionstext. Se bilaga 5. Syftet med 

introduktionstexten var att ge samtliga testdeltagare samma förutsättningar och information 

om testförloppet (Rubin & Chisnell 2008). Mer specifikt gav introduktionstexten 

testdeltagarna information om syftet med testsessionen. Den försäkrade också vardera 

testdeltagare att endast hens upplevelse av att använda chatbot ur effektivitetssynpunkt var av 

intresse för studien, med andra ord spelade inte testdeltagarens prestation i de specifika 

supportärendena någon roll. Testdeltagarna informerades även om ljudupptagning under 

intervjudelen. Introduktionstexten uppmuntrade även testdeltagaren att ställa frågor om något 

upplevdes oklart.  

Testdeltagaren gavs därpå ett papper med de scenarion som hen instruerades att arbeta med 

via chatboten. När testdeltagaren genomfört samtliga scenarion med chatboten inledes 

semistrukturerade intervjuer vilka röstinspelades för att senare kunna transkriberas och 

analyseras.  
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4 Genomförande och resultat 
4.1 Genomförande 
4.1.1 Erhållen supportdata 
Inför framställandet av scenarion att testa med tesdeltagarna i chatboten erhölls information 

om vanliga, återkommande supportärenden från två olika företag för vilken uppdragsgivaren 

sköter supportärenden. Genom att använda information som härstammar från verkliga 

supportfall kan relevant data utvinnas i analysen för att besvara frågeställningen. De två 

företagen, varifrån scenarion erhölls, handhar olika supportärenden. För det ena företaget 

(Företag X) återfinns ofta supportärenden som berör generella frågor som exempelvis 

återställande av lösenord, problem med uppspelning av film eller oklarheter kring kostnad av 

exempelvis konton. Besvarandet av dessa frågor tar mycket tid och det är tänkbart att ett 

automatiserat besvarande av dessa frågor skulle kunna frigöra mycket tid. Hos det andra 

företaget (Företag Y) återfinns ofta supportärenden som handlar om produkter som kunder 

använder. Frågorna som ofta återkommer för företag Y handlar därför mer om en viss 

produkts funktionalitet och funktion i kundens vardagliga verksamhet. 

4.1.2 Testscenarion 
Den erhållna supportdata användes i syfte att skapa tio scenarion för testdeltagarna att 

använda i testsessionen med chatboten. Fem scenarion skapades från supportdata relaterad till 

Företag X och lika många scenarion skapades som var relaterade till Företag Y.  

För Företag X skapades följande scenarion: 

1. Kontakta supporten angående vad du ska göra när ditt konto har löpt ut.  

2. Kontakta supporten angående vad du ska göra när filmen inte vill spelas upp. 

3. Kontakta supporten angående varför du blir utloggad när du försöker logga in. 

4. Kontakta supporten angående hur du byter lösenord. 

5. Kontakta supporten angående hur mycket ett abonnemang kostar. 

För Företag Y skapades följande scenarions: 

1. Kontakta supporten angående hur man skapar en ny användare. 

2. Kontakta supporten angående hur man lägger till användare ifrån en annan butik. 

3. Kontakta supporten angående varför det inte går att skriva ut prisetiketter. 

4. Kontakta supporten angående varför leveransadress måste anges vid varje beställning. 

5. Kontakta supporten angående varför namn inte visas på internetkunder i 

tidsbokningen. 
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Under testsessionen fick testdeltagarna (det vill säga supportpersonal)  en lista på dessa olika 

problemscenarion som kunder till företagen vanligtvis vill ha hjälp med. Därpå fick 

testdeltagarna försöka hitta rätt svar till problemen genom att använda en chatbot som var 

inställd för att hantera de aktuella supportärendena. När testdeltagaren ansåg att de fått ett 

svar på supportärendet kunde de gå vidare till nästa problemscenario på listan.  

Arbetet med problemscenariona ämnade att ge testdeltagaren en uppfattning av hur en chatbot 

tänkbart skulle kunna fungera. Därför var de utvalda scenarionen tänkta att spegla verkliga 

supportärenden som ofta behöver lösas och hanteras av uppdragsgivarens verkliga 

supportpersonal. Testdelatagarna fick alltså likt en tilltänkt kund till Företag X och Företag Y 

ställa frågor till chatboten som i sin tur besvarade dessa. Detta gjordes i syfte att kunna ge 

testdeltagaren, som ju utgjorde av supportpersonalen, en förståelse för och en upplevelse av 

hur användandet av en chatbot skulle kunna påverka effektivisering av supportärenden. 

4.1.3 Konfigurera QnA Maker 
Före testdeltagarna kunde arbeta med problemscenarionen i chatboten behövdes en chatbot 

konstrueras och konfigureras. Konfigurationen gjordes genom att följa Microsofts guide på 

QnA Makers webbsida, för att upprätta en QnA Service. Processen består av fem steg. Det 

första steget i denna process var att skapa en ny resurs (QnA Service), vilken chatboten skulle 

administreras ifrån. Chatboten använde sig av tillgänglig mängd Random Access Memory 

(RAM) och Central Processing Unit (CPU) -kraft utifrån det Microsoft Azure kontot och QnA 

service konfigurerats efter. 

Det andra steget var att koppla den nyskapade QnA service i Microsoft Azure med den 

knowledge base som chatbotens kunskap lagrades i. Det gjordes genom tre moment, där det 

första momentet var att välja ett Microsoft Azure Directory ID vilket var det konto som 

använts i tidigare steg ett. I nästa moment valdes den aktiva Azure subscription, vilket var den 

användare i organisationen som skulle kopplas till kontot. I stegets sista moment valdes den 

nya QnA service som skapats till det aktiva Azure kontot. Genom denna process kopplades 

QnA service till knowledge base.  

Det tredje steget var att namnge knowledge base med ett passade namn till chatboten. 

I ett fjärde steg uppmanades en uppladdning av data till knowledge base. Gällande denna 

studie kom härvid den data som uppdragsgivaren delat med sig av att användas. För att ladda 

upp uppdragsgivarens data behövdes den först bearbetas. Detta gjordes genom att de två   

företagens supportdata delades upp i två separata DOCX filer, för att enklare kunna 

strukturera de två företagens olika supportärenden. Data som uppdragsgivaren delat med sig 
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av var uppdelad i punktlista-format, där varje huvudpunkt var en fråga följd av ett 

frågetecken. Därefter angavs svaret/svaren som uppdragsgivaren, i ett verkligt fall, skulle ge 

till kunden. Innehållet i de två DOCX filerna laddades in i två olika konwledge base och 

analyserades för att vid ett senare tillfälle kunna matchas mot olika typer av frågor som 

användare skulle kunna ställa till chatboten. Anledningen till att de två företagens supportdata 

laddades upp i två olika knowledge baser var att två olika chatbotar skapades. Den ena 

chatboten användes för supportärenden gällande Företag X och den andra chatboten för 

supportärenden gällande Företag Y. Därav skapades det två stycken chatbotar till den aktuella 

studien. Efter att filerna hade laddats upp var det sista steget ett knapptryck som i sin tur 

färdigställde två slutliga QnA Maker chatbotar. 

Active Learning var avaktiverat för chatbotarna som konfigurerats. Detta för att förhindra att 

chatbotarnas knowledge base skulle kunna förändras och därmed riskera att förändra 

resultatet och förhindra jämförelse mellan testdeltagarnas upplevelser av chatbotanvändning. 

Chatbotarna kom endast att bygga på den supportdata som laddats upp i knowledge base. Den 

förblev därmed “otränade”. Chatbotarna kunde med andra ord inte hantera större språkliga 

avvikelser från supportdata.   

4.1.4 Pilottest 
Innan de verkliga testdeltagarna genomförde någon testsession med chatboten utfördes ett 

pilottest för att upptäcka och åtgärda brister och problem med de planerade scenarion. Enligt 

Schade (2019) kan en genomkörning av de riktiga testerna säkerställa att testsessionen 

verkligen går att utföra av individer som inte deltagit i utformandet av uppgiften. Med andra 

ord säkerställa att testet går att genomföra och är tillräckligt tydligt för senare potentiell 

testdeltagare (Schade 2019).  

Pilottestet utfördes av en student från Karlstads universitet med erfarenhet och kunskap av att 

arbeta med support i likhet med de verkliga testdeltagarna. Tre brister noterades under 

pilottestningen vilka alla åtgärdades inför test med testdeltagare. En av bristerna återfanns i 

intervjuguiden, där ordningen på vissa frågor behövde justeras för att intervjun skulle kunna 

generera mer data. En annan brist gällde informationsbrevet som testdeltagarna behövde läsa 

igenom innan testsessionen med chatboten. Brevet behövde justeras så det tydligare framgick 

att citat från intervjuerna kunde komma att användas i studien, efter att citaten anonymiserats. 

Den tredje bristen var avsaknaden av en introduktionstext som förklarade syftet med studien 

och vilka förväntningar som fanns på testdeltagaren som till exempel att testdeltagaren inte 
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testades personligen på sina kunskaper utan att studien fokuserades på testdeltagarens 

upplevelse av att använda en chatbot. 

4.1.5 Genomförande av intervjuer 
I studien genomfördes fem kvalitativa intervjuer med testdeltagare (supportpersonal) ifrån 

uppdragsgivarens företag. Intervjun genomfördes efter att testdeltagaren hade fått 

information, läst igenom informationsbrevet (bilaga 3), signerat en samtyckesblankett (bilaga 

4) för behandling av personuppgifter och fyllt i ett bakgrundsformulär (bilaga 2). Det 

sistnämnda formuläret gav mer information om testdeltagarens roll hos uppdragsgivaren för 

att säkerställa att hen passade att delta.  

En introduktionstext (bilaga 5) lästes även upp för att säkerställa att alla testdeltagare fick 

samma information innan testsessionen. Testledaren var den som höll i intervjun och använde 

sig av en intervjuguide (bilaga 1) för att säkerställa att alla för studien aktuella frågeområden 

besvarades. 

Totalt genomfördes fem intervjuer, medellängden på intervjuerna var 29,5 minuter. Den 

längsta varade 39 minuter och den kortaste varade 22 minuter. I bakgrundsformulären svarade 

fyra av fem av testdeltagarna att de för tillfället dagligen arbetade med support. Den 

resterande testdeltagaren som inte dagligen jobbade med support förtydligade att hen tidigare 

hade arbetat med det detta och hade därför arbetslivserfarenhet av supporthantering. Samtliga 

testdeltagare bedömdes därför kvalificerade till att delta i studien. Testdeltagarnas ålder 

varierade mellan åldersgrupperna 26 till 45 år. En av fem testdeltagare var av kvinnligt kön 

och fyra av fem testdeltagare var av manligt kön. 

Två av intervjuerna genomfördes den 23/5/2019 och två den 24/5/2019. Den sista 

genomfördes den 28/5/2019. Sammantaget varade vardera testsession i cirka en timme, från 

det att testdeltagarna började läsa informationsbrevet till att intervjuerna var genomförda. 

Intervjuerna genomfördes hos uppdragsgivaren i olika mötesrum. Anledningen till att de 

genomfördes på plats hos uppdragsgivaren var för att underlätta för testdeltagarna att avsätta 

tid för att delta i den aktuella studien. 

Intervjudata som samlats in har stämts av med samtliga testdeltagare, vilka uppmanades att 

återkoppla vid eventuell feltolkning av data. 
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4.2 Resultat 
Intervjudata har sammanställts utifrån den skapade analysmodellen i teoriavsnittet 2.4. Mer 

specifikt har följande komponenter belysts i den transkriberade och bearbetade intervjutexten: 

tid, kostnad, produktivitet, effektivitet och implementation.  

4.2.1 Tid 
Samtliga testdeltagare ansåg att chatbotanvändning kortade ned väntetiden för svar på frågor. 

Det framkom med andra ord en upplevelse av att problemscenarion kunde lösas snabbare med 

hjälp av en chatbot än via kontakt med en traditionell support över telefon eller mail. En 

testdeltagare uttryckte att ”man behöver inte sitta i en telefonkö innan man kommer fram till 

någon för att få hjälp”. En annan testdeltagare förmedlade att ”man spar kundernas tid”. 

Samtliga testdeltagare uttryckte att chatbotanvändning skulle kunna spara tid både för kund 

och supportpersonal.  

Samtliga testdeltagare ansåg att en implementering av en chatbot i supporthantering skulle 

frigöra tid till andra arbetsuppgifter. Tid som annars behövde användas för att hantera 

repetitiva och ofta återkommande supportärendena. Mer specifikt förmodade en testdeltagare 

att ”får man chatboten […] att ta hand om de snabba ärendena så kan man få mer tid över. 

Man får mer tid till de ärendena som kräver mer tid och kan fokusera mer på dessa. Man får 

även möjligheten att kunna vara fokuserad under en längre period då man får mindre enklare 

ärenden”. Samtliga testdeltagare formulerade att en implementering av en chatbot skulle 

kunna medföra att den tid som idag läggs på enklare ärenden kan användas för att lösa svårare 

ärenden som kräver stort fokus. Enligt samtliga testdeltagare skulle en implementering av en 

chatbot kunna möjliggöra att testdeltagarna kan arbeta längre stunder utan att bli störda i sitt 

arbete. Därtill uttryckte samtliga testdeltagare att en chatbot skulle kunna möjliggöra andra 

slags tidsprioriteringar. Mer specifikt ansåg en testdeltagare att ”man hade kunnat prioritera 

tiden annorlunda”.  

En följd av att få mer tid till förfogande skulle, enligt två av fem testdeltagare, kunna innebära 

att supporten kan utöka kundbasen. En av dessa två testdeltagare uttryckte att ”det blir ganska 

många timmar på en månad och ett år som man får över till annat, då kan vi höja den nivå av 

kunder vi klarar av per anställd till ännu […] högre nivå”. Ytterligare en följd av att 

implementera en chatbot skulle, enligt en av fem testdeltagare, kunna vara att en del av den 

tiden som blir över kunde användas till att öka kunskapsnivån bland supportpersonalen. Mer 

specifikt uttryckte denna testdeltagare att ”vi skulle kunna lägga mer tid på att utveckla oss 

och dela kunskap”. 
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Några (två av fem) testdeltagare uttryckte också att en chatbot skulle kunna förhindra att 

ärenden förblir bortprioriterade och olösta. I relation till ärendehantering formulerade en av 

testdeltagarna att ”jag tror många av de enklare frågorna skulle kunna avhjälpas ganska 

snabbt, de behöver inte ligga och gro”. Samtliga testdeltagare uttryckte att en chatbot 

snabbare skulle kunna hantera och lösa sådana ärenden som annars återkommande riskeras att 

bli uppskjutna på grund av tidsbrist.  

4.2.2 Kostnad 
En implementering av en välfungerande chatbot i en verksamhet förmodade två av fem 

testdeltagare skulle kunna medföra omfattande kostnader. En av dessa två testdeltagare 

förmodade ” […] att det kostar en del att implementera en chatbot och få den att fungera” och 

den andra testdeltagaren antog ” […] att det inte är gratis att få upp chatboten till den nivån 

den behöver vara på för att fungera felfritt”. Några (två av fem) testdeltagare uttryckte att 

kunderna sannolikt inte borde påverkas ekonomiskt vid en implementation av en chatbot. En 

av dessa testdeltagare uttryckte ” […] att detta inte är något vi kan ta betalt av kunderna […], 

utan det är till för att effektivisera internt”.  

Support via telefon är något som tre av fem testdeltagare uttryckte som en kostsam 

supportmetod. Detta då tidsåtgången vid telefonsupport kan vara omfattande. En av dessa tre 

testdeltagare formulerar följande att ”svarar man i telefon så påverkas tidsåtgången, och 

därmed kostnaden”. En annan av dessa tre testdeltagare utrycker att ”det som är bra med en 

chatbot är att den kan hantera väldigt många personer samtidigt. Ska man ringa in så är det 

en–till–en kommunikation som är väldigt tidskrävande och dyrt”. Genom att avlasta 

supporten i supportärenden med hjälp av en chatbot skulle en tidsbesparing kunna vara 

möjlig. Något som i sin tur kan sänka kostnaderna enligt tre av fem testdeltagare. En av dessa 

tre testdeltagare uttryckte att ”det kräver personal för att hantera ärenden, det ska läsas, 

återkoppla till kund och göra uppföljning på ärendet. Man ska svara i telefon så därmed 

påverkas tidsåtgången och kostnaden”. En annan av de tre testdeltagare förmedlade att ”[...] 

det är en väldigt stor fördel framförallt för att man får ner tiden för support över telefon och 

mailhantering. Supporten spar väldigt mycket tid och därmed så spar man mycket pengar”. 

Därtill uttryckte en testdeltagare att ”man vill helst sluta ta support genom telefon då det är 

dyrt och tidskrävande”. 

Några (två av fem) testdeltagare menade att supporten inte skulle behöva anställa ytterligare 

personal vid införandet av en chatbot. Detta framkom via följande citat från en av 
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testdeltagarna ”man slipper anställa ytterligare personal, då blir det en fördel som ger stor 

kostnadsbesparing”. 

4.2.3 Produktivitet 
Samtliga testdeltagare förmodade att antalet störningsmoment under en arbetsdag skulle 

minska som en följd av en chatbot implementation. En testdeltagare uttryckte att ”även om de 

samtal som rings in eller de mail som behöver svaras på går fort att hantera så blir det ett 

avbrott i arbetsflödet. Man måste förflytta tanke och man tappar den röda tråden. Så det skulle 

kunna minska störning och brus på ett hjälpsamt sätt”. En annan testdeltagare framförde att 

”supportpersonalen skulle kunna fokusera mer på de ärendena som kräver mer 

handpåläggning och djupare felsökning”.  

Samtliga testdeltagare ansåg att produktiviteten skulle förändras. En testdeltagare uttryckte att 

”det blir mindre repetitiva arbeten”. En annan av testdeltagarna förmedlade en hypotes om att 

“[…] produktiviteten kanske skulle minska för de enskilda anställda eftersom chatboten kan 

ta de enklare ärendena, då blir de mer tidskrävande och svårare fallen kvar till dig som 

anställd. De tar längre tid och sänker i så fall produktiviteten för den individen. Men ser man 

på supportavdelningen i stort så borde produktiviteten öka”. Några (två av fem) testdeltagare 

uttryckte att chatboten eventuellt skulle kunna minska det administrativa arbetet och på så vis 

kunna öka produktiviteten. En av dessa två testdeltagare nämnde att ”man skulle öka 

produktiviteten genom att få bort det administrativa som att tagga, tilldela, läsa sig in i 

ärenden osv”. 

4.2.4 Effektivitet 
Samtliga testdeltagare relaterade effektivitet med tid. En testdeltagare uttryckte att ”vi på 

supporten kan uträtta mer ärenden på en viss tid, men det går även snabbare för kunden att få 

hjälp med det de behöver”. En annan testdeltagare formulerade att det med en chatbot ” […] 

går snabbare, man får snabbt lösningar, […] spar mer tid och pengar till en följd av det”.  

Nästan samtliga (fyra av fem) testdeltagare uttryckte att om kunden på egen hand kan lösa 

ärenden frigörs supporten till att kunna hantera andra arbetsuppgifter mer effektivt. En av 

testdeltagarna formulerade att ”om kunderna själva skulle kunna lösa de ärendena som är av 

den simplare typen som jag har glömt lösenord och så vidare, då skulle det frigöra supporten 

till att göra saker mer effektivt och hantera […] svårare ärendena”. En annan testdeltagare 

nämnde att ”om kunden själv kan söka efter sitt svar, så är det en effektivisering”. Genom att i 

förebyggande syfte lägga in scenarion i chatboten som kunden sedan skulle kunna söka 

support för så uttryckte två av fem testdeltagare att supporten på så vis blir mer effektiv. En 
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av testdeltagarna framförde att ”det bästa hade varit om man hade kunnat lägga in frågor i 

förebyggande syfte så att om kunderna ställer dessa frågor, att den” (chatboten) “har ett svar 

att ge”. En annan testdeltagare formulerade att ”om vi hade en chatbot skulle vi kunna sitta 

och fylla upp den med relevant information om saker som vi märkt ofta inträffar och som 

kunderna antagligen kommer stöta på”.  

4.2.5 Implementation 
Samtliga testdeltagare uttryckte att en chatbot skulle kunna hantera enklare ärenden, likt 

problemscenariona som användes under testsessionen av chatbotanvändning. En av 

testdeltagarna nämnde att ”enklare frågor som liknar de i testet jag gjorde med chatboten, 

frågor som inte kräver någon personlig inbladning, ser jag inte något problem med att låta en 

chatbot hantera. Instruktioner som man kan beskriva i en manual eller en lathund”. En annan 

testdeltagare uttryckte att ”chatboten fyller en funktion som att kunden går in i en FAQ och 

letar efter en lösning, men istället för att behöva leta så söker chatboten upp korrekt lösning åt 

dig”.  

Det var, enligt tre av fem testdeltagare, nödvändigt att chatboten kan hantera stavfel och 

synonymer om den ska sköta supportärenden. En av testdeltagarna uttryckte att chatboten 

”[…] måste kunna hantera stavfel bättre och att kunna tolka meningar på samma sätt oavsett 

hur man formulerat den”. En annan testdeltagare menade att ”om kunden inte formulerar sig 

på rätt sätt så blir det svårt och komplicerat för chatboten att kunna ge rätt svar tillbaka”. I 

relation till detta ansåg tre av fem testdeltagare att om chatboten inte kan hantera ärenden 

behöver supportpersonalen manuellt lösa problem som kunden upplever. En av testdeltagarna 

förmedlade att "man skulle kunna säga innan någon användare skriver med chatboten att om 

man inte får hjälp så kan man ju då ringa eller lägga ett ärende”. En annan testdeltagare 

uttryckte att ”om kunden inte formulerar sig på rätt sätt så blir det svårt och komplicerat för 

chatboten att kunna ge rätt svar tillbaka” och enligt en annan testdeltagare kan ”det kan vara 

ett problem om man är datorovan och eller att man tror att man är datorovan. Då är det klart 

att det kan bli ett hinder om man ska kommunicera med en chatbot”. 
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5 Analys 
I detta avsnittet kommer resultatet från intervjuerna att analyseras. Detta görs utifrån 

analysmodellen som omnämns i teoriavsnittet. 

5.1 Analys av komponenter 
5.1.1 Tid 
Testdeltagarna uttryckte att en implementering av en chatbot för hantering av ärenden av 

enklare karaktär, skulle kunna leda till att de anställda kan lägga mer tid på viktigare ärenden. 

Ärenden som riskerar att bli bortprioriterade på grund av tidsbrist skulle enkelt kunna 

hanteras av en chatbot, istället för att hanteras och lösas av den anställda supportpersonalen. 

Tid skulle kunna frigörs, och supportpersonalen skulle därmed kunna prioritera tiden 

annorlunda och efter de aktuella behoven i organisationen. Ett minskat antal ärenden skulle 

kunna möjliggöra för anställda i supporten att arbeta i längre perioder utan att bli störd. På så 

vis får supportpersonalen möjligheten att behålla ett samlat fokus under längre tidsperioder.  

Att supportpersonalen med hjälp av en chatbot får en större kontroll över sin 

tidsanvändandning gör att risken minskar för att de ska hamna i den tidsnöd som Denning 

(2011) antyder kan inträffa. En tidsnöd som i sin tur kan medföra en risk att den kvalitén som 

supporten tillhandahåller kunderna går förlorad. Supportpersonalen kan till följd av en 

frigörelse av tid minska känslan som Denning (2011) beskriver som att ”drunkna” i 

arbetsuppgifter. Denna frigörelse av tid, där antalet enklare men mer frekventa 

supportärenden sköts av en chatbot, skulle kunna leda till att supporten kan hantera en större 

mängd kunder. Därtill är det tänkbart att de anställda i högre grad skulle kunna dela med sig 

av kunskap till varandra för vidareutveckling. Att supportpersonalen, med hjälp av en chatbot, 

kan minska mängden spenderad tid per kund leder till att antalet kunder supporten klarar av 

att hantera ökar. Detta är något som är i linje med vad Okada och Hoch (2004) syftar på med 

påståendet att tid är en valuta som är lika värdefull som pengar.  

5.1.2 Kostnad 
Testdeltagarna formulerade att kostnaden för att implementera en chatbot i deras verksamhet 

skulle kunna bli dyr, om chatboten ska fungera på den samma nivån som en anställd i 

supporten kan upprätta. Därtill framkom det att en chatbot skulle kunna innebära stora 

kostnadsbesparingar om den kan fungera likt en anställd i supporten. Av detta tycks en 

investering i en chatbot kostsam, men att kostnaden kan minska om chatboten sedan är 

välfungerande. En avlastning av supportpersonalen skulle kunna leda till tidsbesparingar, 

vilket även kan innebära en kostnadsbesparing då de anställda inte manuellt behöver hantera 

ärenden som chatboten klarar av att lösa. Testdeltagarna uttryckte dessutom att en chatbot i 
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jämförelse med en traditionell telefonsupport är ett billigare alternativ. Detta för att en chatbot 

kan hantera flera ärenden samtidigt istället för ett i taget, något som både är tidskrävande och 

dyrt. Likt vad testdeltagarna uttryckte, anser Arndt (2018) att en organisation kan sänka sina 

kostnader för support genom att digitalisera hur supportärenden hanteras av en chatbot. Arndt 

(2018) anser att support blir en stor kostnadsfråga för de organisationer där supporten ska vara 

tillgänglig dygnet runt. Vidare anser Arndt (2018) att kostnaden för att en anställd ska arbeta i 

support dygnet runt inte kan konkurrera med kostnaden för en chatbot som finns tillgänglig 

under dygnets alla timmar. 

Några av testdeltagarna uttryckte att en implementering av en chatbot i support inte ska 

innebära en ökad kostnad för kunderna som nyttjar tjänsten. Detta på grund av att en 

implementering av en chatbot snarast är en fråga om en inre effektivisering. En inre 

effektivisering kan relateras till det som Novella och McGuire (2005) beskriver gällande hur 

en organisation använder sina resurser så att en maximal nytta uppnås (Novella & McGuire 

2005). Implementeringsfasen kan vara dyr, men på långt sikt kan det leda till såväl 

tidsbesparingar som kostnadsbesparingar. Arndt (2018) och Microsoft (2019i) visar på att 

kostnaden inte är fast utan att den kan variera från månad till månad. Detta är något 

testdeltagarna menade att kunderna inte ska behöva betala, utan verksamheten ska kunna stå 

för den kostnaden. Vidare uttryckte testdeltagarna att den kostnaden som uppstår vid 

implementering av en chatbot skulle kunna bli en investering som på lång sikt kan öka 

företagets vinstmarginal.   

5.1.3 Produktivitet 
Samtliga testdeltagare uttryckte att antalet störningsmoment skulle kunna minska till följd av 

en implementering av en chatbot i supporten. Det är tänkbart att supportpersonalen i högre 

grad skulle kunna rikta uppmärksamheten åt ett ärende i taget och därmed i lägre grad tappa 

den röda tråden i sitt arbete. Ytterligare en konsekvens av att inte behöva splittra 

arbetsfokusen i lika hög grad, skulle kunna vara att supportpersonalen kan koncentrera mer på 

de ärenden som kräver en djupare felsökning.  

Det testdeltagarna uttryckte, om att en chatbot skulle kunna göra att supportpersonalen kan 

fokusera längre på vissa ärenden, är något som Dudycz m.fl. (2016) anser vara betydelsefullt 

för en organisation. På så vis skulle en organisation kunna använda sin supportpersonal än 

mer till fullo. Hela organisationen blir därmed produktiv inifrån och effektiv utifrån. 

Testdeltagarna formulerade att produktiviteten skulle kunna förändras, och att anställda kan få 

mer tid till andra arbetsuppgifter, när en chatbot hanterar återkommande supportärenden. 
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Testdeltagarna uttryckte även att produktiviteten skulle kunna minska för den enskilda 

supportpersonalen, då de får lösa mer krävande och svåra ärenden vid införandet av en 

chatbot, medan produktiviteten för supportavdelningen i stort skulle kunna öka. 

Supportavdelningen skulle med andra ord kunna bli mer produktiv på grund av att de oftare 

skulle kunna lösa de mer krävande ärenden samtidigt som de enklare ärendena löses av en 

chatbot. Det testdeltagarna uttryckte, gällande att produktiviteten kan komma att förändras för 

såväl enskild supportpersonal som supportavdelningen i stort, är något som enligt Novella och 

McGuire (2005) betyder att organisationen använder sina resurser på ett lämpligt sätt för att 

hantera och lösa supportärenden. Det vill säga en god inre effektivitet.  

5.1.4 Effektivitet 
Testdeltagarna uttryckte att effektivitet är nära relaterat till tid. För om supportpersonalen kan 

lösa fler ärenden på en viss tid samtidigt som kunderna snabbt får den hjälp de söker skulle 

det kunna medföra en effektivare supportverksamhet. En snabbare ärendehantering som sköts 

på ett effektivare sätt skulle, enligt testdeltagarna, kunna leda till såväl tidsbesparingar som 

kostnadsbesparingar. Beynon-Davies (2013) anser likt testdeltagarna att en effektiv 

verksamhet kan medföra att organisationen blir resurssnål. Detta som en följd av att tiden som 

krävs för att utföra olika ärenden minskar och att vinstmarginalerna ökar. Vidare framförde 

testdeltagarna att om kunderna själva kan hitta lösningar till sina problem, så skulle 

supportverksamheten kunna bli effektivare. Supportavdelningen skulle istället kunna fokusera 

på mer krävande ärenden. Novella och McGuire (2005) anser, i likhet med testdeltagarnas 

åsikt, att en organisation som erbjuder kunder hjälp via en chatbot skulle kunna öka sin 

effektivitet. Detta då en chatbot skulle kunna innebära en ökad nytta för kunder. Kunden 

skulle därmed få ytterligare ett alternativ för support, vilket kan avlasta supportavdelningen 

från ärenden som ofta återkommer.  

Testdeltagarna uttryckte att effektiviteten skulle kunna hållas på en stabil nivå genom att svar 

på tänkbara problemscenarion som kunder kan uppleva läggs in i en chatbot i ett 

förebyggande syfte. För om svar finns tillgängliga för de vanligaste problem som kunder kan 

erfara så kan det göra att kunderna har en möjlighet att få hjälp relativt omgående. Detta 

menar Novella och McGuire (2005) kan leda till att kunderna upplever mer nytta av supporten 

och att den därmed blir mer effektiv. 

5.1.5 Implementation 
Testdeltagarna uttryckte att en chatbot skulle kunna hantera enklare ärenden som inte kräver 

personlig inblandning. Mer specifikt de ärenden som skulle kunna besvaras utifrån 
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standardiserade instruktioner. Istället för att kunderna behöver leta efter information i en 

Frequently Asked Questions (FAQ), som är en samling av vanligt förekommande frågor och 

svar, så skulle chatboten enligt testdeltagarna kunna ta fram lösningen direkt. Goldkuhl och 

Röstlinger (2018) menar i likhet med testdeltagarna att en chatbot, en digital resurs, bör 

innehålla fördefinierade frågor och standardiserade svar. För om chatboten kan hantera 

enklare ärenden, behöver kunderna inte längre leta efter lösningar i FAQ:s. En chatbot skulle 

kunna ge svar direkt utan att inblandning av en supportpersonal.  

Testdeltagarna formulerade att det är nödvändigt att chatboten kan förstå stavfel och 

synonymer för att kunna tolka kundens problem oberoende av problemformuleringen. Det är 

av vikt att chatboten kan utföra supportärenden på ett liknande sätt som supportpersonal. 

Testdeltagarna betonade vikten av att meddela kunden att kontakta traditionell support om 

chatboten inte lyckas att lösa eller förstå problemet som kunden upplever. Annars finns en 

risk för att chatboten blir ett hinder som minskar supportens effektivitet. Vid en 

implementering av en chatbot kan det även vara viktigt att ha i åtanke kunder med en lägre 

datorvana, som skulle kunna uppleva det som ett hinder att kommunicera med en chatbot. 

Annars finns en risk att dessa kunder upplever chatboten som en barriär snarare än en lösning 

för snabb hjälp. Goldkuhl och Röstlinger (2018) menar att en organisation som har en chatbot, 

en digital resurs, kan se denna som en ekonomisk tillgång, då den kan hantera och lösa 

ärenden av enklare karaktär. För så länge som chatboten förstår vad kunden efterfrågar och 

kan återkoppla med rätt svar till kunden förblir den en ekonomisk tillgång. I och med att 

chatboten endast kan ses som en ekonomisk resurs om den fungerar korrekt bör 

supportavdelningen sträva efter att den fungerar felfritt. En ambition bör också finnas om att 

anpassa chatboten så att även datorovana personer även känner sig trygga med att använda 

den. 

5.2 Summering av analys 
Analys av intervjudata har baserats på komponenterna tid, kostnad, produktivitet, effektivitet 

och implementation. Detta gjordes för att kunna utvärdera supportpersonalens upplevelse av 

effektivisering vid supporthantering med en chatbot. Testdeltagarnas intervjudata antyder att 

komponenterna som studerats i aktuell studie är av intresse och tycks ha en påverkan på hur 

effektiviseringen kan arta sig, vid ett införande av en chatbot i en organisation. Därtill 

framkom i analysen av de enskilda komponenterna samspel dem emellan. Från intervjudata 

antyds komponenterna kunna påverka varandra utifrån hur införandet av en chatbot utförs.  
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Utifrån analysen kan det noteras att implementationen av en chatbot är av stor vikt för att 

kunna uppnå en effektivisering av supportärenden. Ett helhetsperspektiv vid utvärdering om 

en chatbot effektiviserar supportärenden antyds vara av betydelse. Där dels de enskilda 

komponenternas bidrag belyses men även samspelet mellan olika komponenter betraktas. Mer 

specifikt antyder intervjudata att till exempel en förändring vad gäller en komponent tycks 

kunna påverka en annan komponent, exempelvis om chatboten gör att fler ärenden kan lösas 

på samma tid så skulle produktiviteten kunna öka.  
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6 Slutsatser 
6.1 Diskussion  
Den aktuella studien har undersökt supportpersonalens upplevelse av chatbotanvändning ur en 

effektivitetssynpunkt. Detta har gjorts genom ett skapande av en analysmodell, bestående av 

komponenter som belyser olika ämnesområden som för studien har bedömts vara relevanta 

för att kunna besvara frågeställningen. Upplevelsen av att använda chatbot har inte i stor grad 

utforskats. Det finns alltså få forskningsstudier inom detta ämnesområdet. På så vis är denna 

studie väl motiverad, då den bidrar med ny kunskap om hur chatbotanvändning upplevs av 

supportpersonal. Detta är en kunskap som kan vara av betydelse vid implementering av 

chatbotar i olika organisationer. 

Gällande chatbotanvändning vid supportärenden har ett resultat i den aktuella studiens 

intervjuer framkommit, som till viss del liknar några forskningsfynd från Kero och Törnbloms 

(2018) studie. Mer specifikt belyser Kero och Törnblom (2018) tre principer som viktiga vid 

implementering av en chatbot. Av dessa principer framkom det bland annat som viktigt att 

kunden ges möjlighet att kontakta supportpersonal om problem uppstår i kommunikationen 

mellan kund och chatbot. Detta uttrycktes även som en viktig aspekt vid implementering av 

en chatbot av en av testdeltagarna i den aktuella studien. Fler studier med fler deltagare vore i 

framtiden önskvärt för att vidga kunskapsinsamlingen och undersöka denna aktuella studiens 

generaliserbarhet.  

I denna studie deltog fem testdeltagare från en och samma uppdragsgivare. Detta kan 

betraktas som en brist i och med att den insamlade data därmed blir något begränsad. Om fler 

testdeltagare från olika organisationer hade deltagit är det tänkbart att flera eller andra nyanser 

i testdeltagarnas åsikter hade upptäckts. Andra testdeltagare skulle ha kunnat framfört andra 

åsikter än vad som testdeltagarna i denna studie diskuterat. Dock lämpar sig ett mindre urval 

väl vid kvalitativ forskning. Detta då syftet med en sådan studie, enligt Langemar (2008), är 

djup förståelse för deltagarnas upplevelser och åsikter. Syftet är alltså inte statistisk 

generaliserbarhet (Langemar 2008).  

Framtida studier med ett fokus på chatbotar rekommenderas. Sådan forskning skulle kunna 

utvärdera och vidareutveckla den analysmodell som skapades för denna studie. Den 

analysmodell som användes i den aktuella uppsatsen har inte utvärderats i tidigare studier. 

Detta kan betraktas som en svaghet med studien och framtida forskning behöver därav vidare 

undersöka analysmodellens giltighet. Detta vore även önskvärt för att undersöka 

generaliserbarheten av både analysmodellen såväl som studiens resultat.  
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Avgränsningen i valet av komponenter som ingick i analysmodellen samt utformningen av 

intervjuguiden kan också ha påverkat vilken slags data som inhämtades. Detta skulle kunna 

ses som en svaghet med denna studie. Analysmodellen skulle därmed eventuellt behöva 

kompletteras med ytterligare komponenter, för att uppnå en djupare förståelse för den 

påverkan som en chatbot skulle kunna ha på supporthantering. Några tänkbara komponenter 

som skulle kunna vara av intresse att inkludera i analysmodellen är stress, motivation och 

belöning. Allvin (2006) beskriver att stress, motivation och belöning kan ha en påverkan på 

individens prestation och välmående. Därmed är det tänkbart att en analys där dessa aspekter 

inkluderas, skulle kunna fördjupa förståelsen av hur supportpersonalen kan uppleva att en 

chatbot effektiviserar supporthanteringen. Detta då inre aspekter för supportpersonalen, som 

beskrivs i Allvin (2006) tänkbart skulle kunna påverka produktiviteten samt avdelningens 

effektivitet. Ett hypotetiskt exempel på detta skulle kunna vara om supportpersonalen får 

svårare ärenden att lösa jämfört med om personalen får en blandning av lätta och svåra 

supportärenden så kanske deras motivation påverkas och på så vis även deras produktivitet. 

Mer forskning behövs gällande detta.  

Vidare skulle en implementering av en chatbot kunna medföra oro hos den anställde att bli 

utan arbete. Detta då det framkommer i intervjudata att en chatbot kan ta över och utföra 

enklare uppgifter till en lägre kostnad jämfört med en anställd. Ett införande av en chatbot i 

ett företag skulle alltså kunna förändra dess verksamhet. Utifrån detta är det tänkbart att en 

chatbot kan ha en påverkan på supportpersonalens anställningar. För om chatboten tar över 

arbetsuppgifter från anställda, skulle frågan om varsel kunna bli aktuellt. Detta eftersom en 

effektivisering av supportärendena kan förändra behovet av anställd personal. Detta om inte 

företaget ser chatboten som en investering utöver anställd personal som kan öka kundbasen, 

höja kvalitén på arbete och som till följd av detta öka vinstmarginalen. Framtida studier skulle 

därmed kunna undersöka hur en chatbot kan implementeras på bästa sätt så att en god 

arbetsmiljö uppnås samtidigt som support effektiviseras så optimalt som möjligt.  

Nämnvärt är också att litteraturen som användes i denna studie har varit av olika kvalité, där 

några webbaseradekällor exempelvis Microsoft saknar individuella artikelförfattare. Detta kan 

ses som en brist då författartransparansen är svag, men Microsoft bör ändå kunna bedömas 

som en trovärdig källa utifrån deras marknadsposition. För denna studie har få peer-reviwed 

artiklar använts, detta då fåtalet studier tycks ha gjorts gällande upplevelsen av 

chatbotanvändning. Detta kan ses som en brist med aktuell studie. Bedömningen har dock 

gjorts att de källor som inkluderats i denna uppsats har varit relevanta för ämnet, liksom 
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relativt trovärdiga och författade av individer samt företag med en stor kunskapskännedom 

inom området. Ett exempel på en källa som kan anses vara mycket trovärdig är den av 

författarna Goldkuhl och Röstlinger, då de besitter gedigen kunskap samt erfarenhet inom 

området.  

6.2 Slutsatser 
Studiens frågeställning var: Hur upplever supportpersonal chatbotar ur en 

effektivitetssynpunkt? Genom intervjudata antyds det att supportpersonalen tycks uppleva att 

implementationen av en chatbot effektiviserar supportärenden. Det indikeras också att 

supportpersonalen upplever att andra komponenter som tid, kostnad, produktivitet och 

effektivitet påverkar upplevelsen av effektiviseringen. Detta på så vis att ett införande av en 

chatbot ökar tidsbesparing, minskar kostnaden och ökar såväl produktivitet som effektivitet. 

Därtill noteras en tendens till ett samspel mellan de komponenterna som belysts i studien. Mer 

specifikt tycks exempelvis ett införande av en chatbot ge anställda i supporten mer tid så att 

fler ärenden kan hanteras och därmed öka produktiviteten. Därtill tycks verksamheten kunna 

bli mer kostnadseffektiv med hjälp av en chatbot, vilket skulle kunna medföra en 

tidsbesparing genom att verksamheten kan hantera en större volym av ärenden.  

Ytterligare samspel som indikeras är att produktiviteten tycks öka genom att fler ärenden 

under en viss tid kan lösas med en chatbot. Detta antyds kunna leda till en större nytta för 

kunden och en bättre resursanvändning för verksamheten. Effektiviteten tycks exempelvis 

relatera till tidsbesparing, detta då samanställningen av intervjuerna antyder att en snabbare 

hantering av ärenden skulle kunna leda till nöjdare kunder.  

Slutligen antyder resultatet från intervjuerna att implementeringen av en chatbot kan ha en 

betydelse för såväl tid som kostnad, produktivitet och effektivitet. Detta kan innebära att hur 

en implementering genomförs i en verksamhet kan få en inverkan på den sammantagna 

upplevelsen av effektiviseringen vid chatbotanvändning. Detta då implementering antyds 

kunna påverka de enskilda komponenterna. Vid ett fortsatt resonemang skulle 

implementeringen behöva ta hänsyn till organisationens mål och förutsättningar för att kunna 

uppnå så stor effektivisering som möjligt. Framtida studier behövs för att kunna utforska 

området kring chatbotar mer. 

6.3 Framtida forskning 
Framtida forskning rekommenderas för att undersöka generaliserbarheten av fynden i denna 

studie. Detta bör göras genom studier där fler testdeltagare med olika bakgrund ingår. 

Kommande forskning inom området bör utvärdera analysmodellen som skapats och använts i 
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denna studie. Detta i och med att modellen ännu inte utvärderats i tidigare forskning. Det är 

på så vis tänkbart att ytterligare komponenter, förutom de undersökta, kan ha en betydelse hur 

chatbotanvändning upplevs av supportpersonal. I framtida studier vore det därför av intresse 

att både undersöka den nuvarande analysmodellens giltighet, och att eventuellt justera 

modellen. Till exempel skulle det kunna vara av intresse att undersöka stress, motivation och 

belöning i relation till hur supportpersonal upplever användandet av chatbot ur en 

effektivitetssynpunkt.  

I denna studie användes en otränad chatbot. Alltså en chatbot som inte lärt sig språkliga 

avvikelser från dess knowledge base. Om chatboten hade varit tränad för att hantera 

språkavvikelser är det tänkbart att testdeltagarna kunnat få en annan upplevelse av 

effektivisering. Framtida forskning rekommenderas därför att undersöka skillnaden i 

upplevelsen av att använda en otränad respektive en tränad chatbot ur en effektivitstsynpunkt.  

Ytterligare rekommenderas framtida forskning att utvärdera kundernas upplevelse av att 

använda chatbot ur ett effektiviseringsperspektiv. Att utvärdera hur kunder med varierande 

datorvana upplever effektiviseringen av supportärenden med en chatbot. En sådan utvärdering 

skulle kunna leda till att analysmodellen som använts i aktuell studie förändras om andra 

aspekter som skulle kunna vara av betydelse upptäcks.  
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Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjuguide 

 Test som utförts 
o Hur upplevde du det att använda chatboten? 

 Vilka fördelar ser du med att en chatbot kan hjälpa till med ärenden likt 
de i testet?  

 Vilka nackdelar ser du med att en chatbot kan hjälpa till med ärenden 
likt de i testet?  

 Vilka fördelar ser du med chatboten mot traditionell support? 
 Vilka nackdelar ser du med chatboten mot traditionell support? 

o Hur upplevde du att chatboten effektiviserade ditt/dina supportärenden i testet? 
o Hur upplevde du att chatboten hanterade de supportärenden i testet?  
o Hur skulle du uppleva att en chatbot lik den i testet implementerades i 

verksamheten? 
o Hur ser du på att överlåta supportärenden till en chatbot lik den i testet? 
o Vad skulle kunna förbättras med chatboten i testet?  

 Effektivitet 
o Vad betyder begreppet effektivitet enligt dig? 
o Hur jobbar ni med effektivitet inom er verksamhet/organisation? 
o Vad skulle kunna effektiviseras i er arbetsprocess kring supportärenden? 
o Hur skulle en chatbot göra er verksamhet effektivare? 

 Verksamheten idag  
o Vilka arbetsmoment är repetitiva i er verksamhet? 
o Hur skulle automatisering av dessa repetitiva supportärenden avlasta din 

arbetssituation idag? 
o Vilka typ av ärenden ser du att en chatbot skulle kunna hantera? 
o Vilken/Vilka funktioner skulle en chatbot kunna fylla i er verksamhet? 
o Vilka fördelar skulle en chatbot ge till era kunder?  

 Digitalisering 
o Hur tror du att er arbetsprocess skulle påverkas av att automatisera och 

digitalisera supportärenden?  
o Vilka fördelar ser du med att automatisera och digitalisera supportärenden? 

 Vilka nackdelar ser du?  
 Faktorer 

o Om ni effektiviserade supportärenden med automation och digitalisering: 
 Hur skulle tidsåtgången påverkas för varje ärende? 

 Hur skulle prioritering av tid förändras? 
 Skulle du kunna lägga mer tid på mer krävande 

supportärenden? 
 Hur skulle kostnaden för supportärenden påverkas? 
 Hur skulle produktiviteten för dig som anställd påverkas? 

 Varför skulle din produktivitet påverkas? 
 Hur skulle er verksamhetens möjlighet att lösa och hantera 

supportärenden förändras? 
 Vilka skulle bli påverkade av att implementera en chatbot i er 

verksamhet?  
 

 Är det något jag har missat att fråga, är det något du vill lägga till? 
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Bilaga 2 – Bakgrundsformulär 
Bakgrundsformulär för studien ”Utvärdering av upplevd effektivisering vid användandet 
av chatbot”. 
 
Namn: _____________________________________ 
 
Ålder:  
☐ 18 – 25  
☐ 26 – 30  
☐ 31 – 35  
☐ 36 – 40  
☐ 41 – 45   
☐ 46 – 50 
☐ 51 – 55 
☐ 56 – 60 
☐ 61 – 65 
☐ 65+ 
 
Har du erfarenhet av att jobba med support:     ☐ Ja    ☐ Nej 
Om JA, hur ser din arbetslivserfarenhet ut: 
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Bilaga 3 – Informationsbrev 

Information om studien:  
Utvärdering av upplevd effektivisering vid användandet av chatbot  

Ändamålet med studien är att studera hur användare upplever chatbotar ur en 
effektivitetssynpunkt. Vilka typer av supportärenden är lämpliga för att automatiseras och 
vilka fördelar ger det för organisationer och deras anställda. Vilka effekter automatisering och 
digitalisering av supportärenden kan få för en organisations arbetsprocess. Hur en chatbot 
upplevs från ett användarperspektiv. Studien kommer analysera den data som samlas in i detta 
test mot en analysmodell över de faktorer som påverkar effektivisering i supportärenden. För 
att kunna analysera chatbotens för- och nackdelar behöver namn, ålder och 
arbetslivserfarenhet samlas in. Röstinspelning kommer ske under intervjudelen. Studien 
kommer att behandla dessa uppgifter för att få en klarare uppfattning om hur olika personer 
tänker om att använda chatbotar i sitt yrke.  

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är helt 
frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak. Alla uppgifter som 
kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem.  

Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har 
registrerats i Karlstads universitets studieregister för att sedan förstöras.  

Personuppgifterna kommer lagras lokalt på min dator.  

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 
(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 
samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 
rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och 
det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till 
dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se.  

Kontaktuppgifter:  

Student: Martin Nilstomt – martnils112@student.kau.se – 076-865 63 18  
Handledare: Peter Bellström – peter.bellstrom@kau.se – 054-700 16 92  
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Bilaga 4 – Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett  

Utvärdering av upplevd effektivisering vid användandet av chatbot  

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 
deltagande i studien utan att ange något skäl.  

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 
universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 
och lämnad information.  

................................................  
Underskrift  

................................................ ........................................................................ 
Namnförtydligande                    Ort och datum  

Kontaktuppgifter:  

Student: Martin Nilstomt – martnils112@student.kau.se – 076-865 63 18  
Handledare: Peter Bellström – peter.bellstrom@kau.se – 054-700 16 92  
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Bilaga 5 – Introduktionstext 
Introduktionstext för studien ”Utvärdering av upplevd effektivisering vid användandet 
av chatbot”. 
 
Nu kommer jag läsa lite information om denna studie ifrån detta papper med anledning av att 
alla testdeltagare ska få samma information före test. 
 
Jag skriver min C-uppsats vid Karlstads Universitet och studerar hur supportpersonal 
upplever en chatbots effektivisering av supportärenden. Det du kommer få göra är att testa att 
lösa tio fördefinierade uppgifter av olika supportärenden genom att använda en chatbot. De 
uppgifter du kommer få lösa baseras på ofta återkommande och verkliga supportärenden ifrån 
två olika företag som kallas Företag X och Företag Y. 
 
Företag X är ett företag som arbetar med att streama utbildningsfilmer till skolor. Företag Y är 
ett företag som arbetar med glasögon och synundersökningar. 
 
Ditt deltagande kommer inte bedömas utifrån hur du presterar utan resultatet kommer ge 
viktig information för att utvärdera hur supportpersonal upplever att chatbotar kan 
effektivisera supporthantering. Om något upplevs som svårt eller oklart, var inte rädd för att 
fråga. Jag vill poängtera att jag inte har något med produkten att göra, utan genomför endast 
testerna för min C-uppsats. 
 
Känns allt klart eller har du någon fråga? 


