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ett alternativ för traditionell kundtjänst. Chatbottar är datorprogram som genom naturligt språk 

kan interagera med användare. Generationen Z är personer som är födda mellan 1995 och 2005. 

Definierande för personer inom den generationen är att de är vana användare av teknik och därför 

är det av intresse att studera deras attityder gentemot chatbottar. Från företagsperspektivet är det 
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1 Introduktion 

I det första kapitlet ges en introduktion till ämnet och problemformuleringen 

presenteras. Därefter introduceras avhandlingens syfte, forskningsfrågorna och 

avgränsningar. 

1.1 Inledning 

Som konsumenter, utsätts vi dagligen för nya tekniska innovationer och uppfinningar 

som företag erbjuder oss. Framförallt har tjänsteföretag genomgått betydande 

förändringar till följd av den digitala utvecklingen genom automatisering av tjänster. 

Som en konsekvens, ställer det nya krav på företag som vill hålla sig med i 

utvecklingstakten och anpassa sig därefter. Eftersom samhället blir allt mer 

digitaliserat, innebär det att företag måste hitta på nya sätt att upprätthålla och utveckla 

sina kundrelationer digitalt. Företag måste hitta på nya sätt att skapa 

konkurrensfördelar för att betjäna dagens konsumenter på rätt sätt. Genom att införa 

artificiell intelligens (AI) i deras kundtjänst, kan företag automatisera sin kundtjänst 

genom att använda chatbottar. Chatbottar har därmed börjat spela en allt större roll 

inom kundtjänst sektorn (Følstad & Skjuve, 2019). Traditionellt sett har organisationer 

haft förmåga att bygga upp relationer med sina kunder genom interaktioner ansikte 

mot ansikte. Genom att nästan alla organisationer idag befinner sig på internet, 

förutsätter det att de har kunskap om uppbyggandet av kundrelationer online. 

Chatbottar kan möjliggöra för företag att vara tillgängliga för sina kunder dygnet runt 

och erbjuda interaktiv service online. 

Chatbottar är inget nytt koncept eftersom det har varit ett återkommande ämne inom 

vetenskaplig forskning ända sen 1950-talet (Shah, Warwick, Vallverdú & Wu, 2016; 

Følstad, Nordheim& Bjørkli, 2018). Däremot har intresset för chatbottar och deras 

införande i kundtjänst, ökat rejält under de två senaste decennierna (Følstad & Skjuve, 

2019). Företag har börjat använda dem alltmer under det senaste decenniet på grund 

av deras möjlighet till automatisering och effektivisering av kundtjänst (Følstad & 

Skjuve, 2019). Kundtjänst spelar en central roll för relationen mellan ett företag och 

dess kunder. Därför är det således viktigt för företag att göra insatser för att hantera 

sina kundrelationer online och erbjuda utmärkt kundupplevelse.  
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 I dag spenderar unga konsumenter största delen av sin tid online (Kaczorowska- 

Spychalska, 2019). Detta är en utmaning för företag som vill skapa goda 

kundrelationer med unga konsumenter. Den generationen som har blivit mest 

påverkad av den tekniska utvecklingen är generationen Z. Dessa unga konsumenter är 

födda efter 1995 och är uppväxta med teknik (Fromm & Read, 2018). De är födda 

under den tid då internet blev mer populärt och började växa på en global skala (Wood, 

2013). Forskning och vetenskaplig litteratur har lagt mycket fokus på millennier och 

därför är det av intresse att studera den nya generationen Z, som ännu framstår som 

relativt outforskad (Thangavel, Pathak & Chandra, 2019). Fastän millennier och 

generation Z har flera liknande karaktärsdrag, skiljer sig den nya generationen med att 

de är konstant uppkopplade till internet och sociala medier (Wood, 2013). 

Generationen Z har växt upp under den digitala utvecklingen som har gett dem 

möjligheter att vara i konstant kontakt med varandra och med företag (Thangavel, 

Pathak & Chandra, 2019).  

Enligt Francis och Hoefel (2018) har i tidernas lopp, unga människor i deras generation 

format den tidens trender och beteenden och gett uttryck till tidsandan i sina samhällen. 

Tekniken har gett den nya generationen en aldrig tidigare skådad grad av anslutning 

till andra människor på flera olika nivåer (Francis & Hoefel, 2018). Loveland (2017) 

skriver att millennier beskrivs som den generationen som är diginativer, medan den 

nya generationen Z kan kallas för mobil- och applikations nativer. Eftersom deras 

världsbild består av en liten skärm med flera applikationer. Därmed skapar det nya 

utmaningar och möjligheter för företag att möta deras krav.  

1.2 Problemdiskussion 

Den största drivkraften för framgång är ett företags kunder (Bendapudi& Berry, 1997; 

Navimpour & Soltani, 2015). Förmågan att kunna bygga långvariga kundrelationer 

blir då väsentligt för överlevnaden av företag. Kundtjänst är ett verktyg för företag att 

skapa konkurrenskraft och därför spelar det en stor roll hurdan kundupplevelse ett 

företag skapar åt konsumenter. Den upplevda kvaliteten på kundtjänst är viktig också 

för anskaffning av nya kunder samtidigt som företag ska kunna behålla nuvarande 

kunder. (Microsoft, 2019). 



 

 3 

Därmed är det av intresse att studera om chatbottar kan användas till att främja 

skapandet av kundrelationer. Hur konsumenter anser att chatbottar fungerar som 

kundbetjänare framstår ännu som ett relativt outforskat ämne. Införandet av chatbot-

teknik har en vidsträckt inverkan på konsumenter, organisationer, anställda och hela 

samhället (De Cicco, Silva & Alparone, 2020). Forskning om konsumenternas 

attityder gentemot chatbottar är bristfällig, vilket kan enligt De Cicco m.fl. (2020) 

utgöra ett hot för tillväxten av chatbottar inom kundtjänst marknaden. Största 

utmaningarna med chatbottar är deras tolkningsproblem och förmåga att kunna 

erbjuda interpersonell service (De Cicco m.fl., 2020). En vanlig 

kundtjänstmedarbetare kan omvandla sitt handlingssätt beroende på en situation. De 

är också kapabla av att svara på komplexa frågor och ge svar på tilläggsfrågor vilket 

chatbottar inte har förmåga att göra. 

Det är inte enkelt att gå från vanliga kundtjänstmedarbetare till datormedierade 

kundtjänstmedarbetare (Følstad& Skjuve, 2019). Konsumenter har olika åsikter och 

det kan bli svårt för företag att tjäna alla sina kunder på ett jämlikt sätt om inte alla är 

lika tekniskt kunniga. Företag ska se till att användarvänligheten av chatbottar betjänar 

samtidigt både yngre och äldre konsumenter (Elliott, 2018). Dagens konsumenter 

förväntar sig en mer omnikanal närvaro istället för enskilda kanaler för 

kommunikation. Det räcker inte med att enbart svara på ställda frågor, utan kundtjänst 

ska också vara tillgängligt på företagens alla kanaler och kunna hjälpa konsumenter 

med att erbjuda sömlös service. (Microsoft, 2019)  

Som konsumenter är personer som tillhör generationen Z krävande och tvekar inte 

länge att bryta deras relation med ett företag om de är missnöjda (Deloitte, 2019). De 

vill göra pragmatiska och faktabaserade beslut. De kräver transparens av de 

varumärken som de konsumerar eftersom de vill göra köpbeslut baserat på etiska 

principer (Deloitte, 2019). De spenderar mesta delen av sin tid på internet och sociala 

medier (Fromm& Read, 2018). Unga konsumenter är vana användare av modern 

teknologi som vanligtvis inte har tålamod för dåligt fungerande teknologi (DeCicco 

m.fl., 2020). Företag måste då hitta på sätt att främja kundrelationer med personer som 

hör till generationen Z och se till att de värdesätter företagens tjänster 

Det är av intresse att få fram mer empirisk information om generationen Z och 

chatbottar inom kundtjänst, eftersom det finns brister i den vetenskapliga litteraturen 
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om samspelet mellan dessa två (t.ex. Brandtzaeg& Følstad, 2017; Chung, Ko, Joung 

& Kim, 2018; Thangavel, Pathak & Chandra, 2019; Korombel& Ławińska, 2019 mm.) 

För att kunna ersätta detta gap inom den vetenskapliga forskningen försöker jag med 

denna avhandling förstå vilka motivationer och attityder konsumenter inom 

generationen Z har gentemot chatbottar och vilken roll de spelar i skapandet av 

kundrelationer online.  

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna pro gradu- avhandling är att undersöka hur kan införandet av chatbot 

teknik inom kundtjänst påverka elektroniska kundrelationer hos företag inom den 

finska marknaden. Närmare bestämt vill jag klargöra och analysera attityder gentemot 

chatbottar hos personer som hör till generation Z. Avsikten är att bättre förstå hur 

personer i den generationen anser att kundrelationen med företagen kan påverkas av 

användningen av chatbottar. 

Forskningsfrågorna för denna avhandling är enligt följande: 
  

1. Vilka attityder har generation Z gentemot chatbottar som en metod för 
kundtjänst? 

 
2. Hur beskrivs chatbottar i den akademiska litteraturen om 

relationsmarknadsföring? 
 
3. Hur kan företag använda chatbottar för att bygga kundrelationer med 

medlemmar av generation Z? 

1.4 Avgränsningar 

För att förstå konsumenternas attityder gentemot chatbottar, har jag valt att avgränsa 

min pro gradu- avhandling till konsumenter som har tidigare erfarenhet av användning 

av textbaserade chatbottar. I den empiriska undersökningen har jag valt personer som 

tillhör generationen Z, utöver dem har jag valt en expert som tillhör en äldre 

generation. Den geografiska avgränsningen är den finska marknaden och finska 

medborgare, p.g.a. att kunskap om, och införandet av chatbot- teknik varierar från land 

till land. I teorin behandlar jag relationsmarknadsföring i allmänhet och 

konsumenternas attityder gentemot chatbots, men i undersökningen har jag valt att 

avgränsa till chatbottar och deras roll i skapande av elektroniska kundrelationer. Det 
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primära fokuset kommer att ligga på konsumentperspektivet, men för att skapa djupare 

förståelse kommer den insamlade empirin att kort jämföras med företagsperspektivet. 

1.5 Metod 

Eftersom syftet med denna avhandling är skapa förståelse om generation Z:s attityder 

gentemot chatbottar som ett verktyg för kundtjänst så har kvalitativ forskningsansats 

tillämpats. Empirisk data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer samt en 

mikroetnografisk studie har genomförts. Semistrukturerade intervjuer innebär att 

forskaren i förhand ställt upp ett färdigt intervjuformulär med teman och nyckelfrågor 

som diskussionen ska handla om. Fördelen med denna typ av intervjuer är att 

intervjuguiden fungerar som ett stöd och behöver inte behöver följas strikt och den ger 

utrymme för följdfrågor vid behov. En mikroetnografisk studie har genomförts för att 

ge mera substans till resultaten av intervjuerna. Mikroetnografi innebär att forskaren 

studerar personer inom det forskade området, under en kortare period. Denna typ av 

metod passade väl till avhandlingen eftersom informanterna intervjuades direkt efteråt, 

då de hade studiens resultat i färskt minne. 

1.6 Centrala begrepp 

Relationsmarknadsföring är ett samlingsnamn för de aktiviteter och metoder som 

organisationer vidtar för att skapa, utveckla och behålla lönsamma kundrelationer med 

syfte att leverera kundnöjdhet och kundvärde (Berry, 1995; Christopher, Payne & 

Ballantyne, 1991) 

Kundtjänst definieras av Brady och Cronin (2001) som en handling av att erbjuda 

service som överträffar en kunds förväntningar genom att göra något utöver det som 

krävs. 

Chatbot, även känd som smartbot, samtalsbot, chatterbot, interaktiv agent, 

samtalsgränssnitt, samtals AI, talkbot eller konstgjord samtalsenhet (Kaczorowska-

Spychalska, 2019) är ett datorprogram som med konstgjord intelligens kan leda en 

konversation via text- eller hörselmetoder. Vidare förklaras att chatbottar är 

mjukvaruagenter som interagerar med användare genom naturligt språk (Følstad, 
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Norhdheim &Björkli, 2018) och de är de mest avancerade sättet människor kan 

interagera med datorer (Dale, 2016 i Brandtzaeg & Følstad, 2017).  

Generation Z är generationen efter millenniegeneration, och är personer som är födda 

mellan 1995 och 2005. För att skapa klarhet till denna avhandling kommer jag att 

specificera personer som är födda mellan 1995 och 2005 som generation Z. 

1.7 Disposition 

Figur 1 (nedan) presenterar avhandlingens disposition. I det inledande kapitlet 

presenteras ändamålen för avhandlingen och dess uppbyggnad. I det andra kapitlet 

diskuteras tidigare forskning om relationsmarknadsföring som visar att för företag är 

det lönsamt att främja långvariga kundrelationer genom att erbjuda överlägset värde åt 

kunderna och samtidigt skapa konkurrensfördelar åt sig själv. Det tredje kapitlet 

förklarar hur stor roll kundupplevelse har för kundtjänst och hur företag kan använda 

chatbottar i sin kundtjänst för att möta konsumenternas förväntningar.  Kapitlet 

fortsätter med hur olika ålders konsumenter har olika attityder gentemot chatbottar och 

mot slutet ligger fokuset på generationen Z och deras relation med chatbottar. 

Metodkapitlet introducerar informanterna och vilka metoder som användes för att 

samla in empirin samt hur det insamlade datat analyserades genom kodning. Därefter 

presenteras resultaten av intervjuerna med målgruppen och experten som gav 

information om både konsumenternas och företagets synvinkel på chatbottarnas roll 

inom kundtjänsten. Slutligen i kapitel 6 jämförs den insamlade empirin med teorin 

som visar att chatbottar är ett användbart verktyg för kundtjänst och skapande av nya 

kundrelationer förutsatt att de fungerar på rätt sätt. Avhandlingens alla delar kopplas 

ihop i det sista kapitlet med ett sammanfattande resultat, svar på forskningsfrågor samt 

utvecklingsförslag för framtiden för företag som tillverkar chatbottar och för företag 

som funderar på att ta i bruk chatbottar.  
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2 Kundrelationer i en digital miljö  

I detta första teorikapitel behandlas traditionell relationsmarknadsföring med fokus 

på hur företag kan skapa och upprätthålla långvariga kundrelationer. Som nästa 

punkt diskuteras elektronisk relationsmarknadsföring och dess betydelse i att skapa 

goda kundupplevelser åt konsumenter i online miljöer. Till sist förklaras elektronisk 

CRM och hur företag kan med hjälp av det vara mer kundorienterade.  

2.1 Relationsmarknadsföring 

Christopher, Payne och Ballantyne (1991) förklarar att marknadsföring handlar om 

relationerna mellan organisationer och deras kunder. Relationsmarknadsföring har 

skildrats i den vetenskapliga litteraturen ända sedan 1980-talet (Berry, 1995) och är 

fortfarande ett relevant ämne, då vi lever i en värld med allt mer komplicerade och 

mångfacetterade relationer (Steinhoff, Arli, Heaven & Kozlenkova, 2019). Betydelsen 

av relationsmarknadsföring har vuxit betydligt under de senaste åren i och med att 

företag idag har det svårare att hantera kundrelationer. Detta är en påverkan av 

globalisering, hårdare global konkurrens samt utveckling av teknik (Olavarría-Jaraba, 

Cambra-Fierro, Centeno & Vázquez-Carrasco, 2018). Berry och Parasuraman (1991 i 

Kleinaltenkamp, Ehret, Hunt, Arnett & Madhavaram, 2006) förklarar att 

relationsmarknadsföring i sin enkelhet handlar om att locka, utveckla och behålla 

kundrelationer. Berry (1995, s. 25) definierar vidare att relationsmarknadsföring inom 

mångserviceföretag handlar om att attrahera, upprätthålla och förbättra kundrelationer. 

Grönroos (1990 i Berry, 1995) förklarar vidare att relationsmarknadsföring handlar 

även om att skapa lönsamhet, att hålla löften och att skapa ömsesidiga fördelar mellan 

kunder och företag. 

Fokus i teorin om relationsmarknadsföring är att skapa och upprätthålla långvariga 

relationer med konsumenter i syfte att maximera företagets lönsamhet (Olavarría-

Jaraba m.fl., 2018). Det är i företagets intresse att agera på det viset med sina 

nuvarande men även också med sina potentiella kunder, för att säkerställa företagets 

överlevnad (Olavarría-Jaraba m.fl., 2018; Berry 1995, Reichheld 1996 i Melancon & 

Dalakas, 2018). Det är viktigt för företag att agera så att de kan behålla existerande 

kundrelationer samtidigt som de kan skapa kundrelationer med nya kunder (Berry, 

1995). Gwinner, Gremler och Bitner (1998) studerade hurdana relationella fördelar 
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konsumenten och företaget kan få genom att vara i en långsiktig relation till varandra. 

Deras studie visar att det skapar goda förutsättningar för konkurrensfördelar för 

företag, om de lyckas skapa långvariga relationer med sina kunder. Fördelar som 

företag kan inneha är att de kan exempelvis minska på kostnader som medföljer då de 

konstant måste marknadsföra sig själv åt nya kunder, ifall de redan har goda relationer 

med existerande kunder. Kunder som är nöjda med den relation de har med ett företag 

är mer villiga att göra ett köpbeslut återigen från samma företag, vilket är till fördel 

till företaget. Deras studie visar också hur traditionellt goda relationer med företag 

betydde fysiskt agerande hos företag, där kundtjänstmedarbetaren spelade en stor roll 

i skapandet av en god relation med kunden (Gwinner m.fl., 1998). 

Relationsmarknadsföring bygger på tillit inom relationerna i ett affärsförhållande 

(Berry, 1995). Enligt Moorman, Desphandé och Zaltman (1993 s. 3 i Berry, 1995 s. 

242) beskrivs tillit som en vilja att lita på en utbytespartner, som man har förtroende 

för. Förtroende definieras vidare av Morgan och Hunt (1994 i Bendapudi & Berry, 

1997 s. 20) som tillit gentemot en utbytespartners integritet och tillförlitlighet. Enligt 

Sheth och Parvatlyar (1995) handlar relationsmarknadsföring också om konsumentens 

egen vilja att minska mängden av valmöjligheter, genom att vara lojal mot endast ett 

varumärke. Det är även i konsumenternas eget intresse att behålla sig i en relation med 

företag för att det innebär relationella fördelar. Företag kan erbjuda lojala kunder 

exempelvis ekonomiska fördelar (Peterson, 1995 i Gwinner m.fl., 1998) som speciella 

förmåner som erbjudanden och rabatter. Inom vissa branscher är det i kundens eget 

intresse att vara en relationskund, som exempelvis hos banker, försäkringsbolag eller 

mobiloperatörer (Berry, 1995). Från företagens perspektiv handlar det om att skapa 

goda relationer med de mest lönsamma kunderna (Berry, 1995). Orsaken är att det i 

sin tur kan leda till god word-of-mouth från konsumenternas sida (Gwinner m.fl., 

1998).  

Orsaker till varför konsumenter väljer att stanna kvar i relationer med företag kan bero 

på konsumentens egen vilja att stanna kvar eller att de känner att de inte har någon 

annan valmöjlighet. Andra orsaker kan också vara ekonomiska, som exempelvis 

kostnaden för att avbryta en relation och ingå i ett nytt. Kostnader kan också vara av 

socialt eller psykologisk karaktär, exempelvis att konsumenten är rädd för andra 

människors reaktioner om hen skulle avbryta relationen (Bendapudi& Berry, 1997). 
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Thibault och Kelley (1959 i Bendapudi& Berry, 1997) förklarar detta vidare att den 

ena aktören A är beroende av relationen med aktören B, om hen anser att relationen är 

värdefull med aktören B, jämfört med de relationer som aktören A kunde ha med andra 

alternativa aktörer. Det betyder att aktören A anser att relationen med B är så värdefull, 

att fastän det inte skulle alltid uppfylla alla de krav som A förväntar, sig så skulle det 

vara mer kostsamt för aktören A att byta ut sin relation till en annan alternativ aktör 

(Anderson & Narus, 1990 i Bendapudi& Berry, 1997). Långvariga kundrelationer är 

ömsesidigt lönsamma så länge båda parterna får nytta av relationen. 

För att förstå varför konsumenter väljer att skapa relationer med vissa varumärken 

diskuteras litteraturen närmare. Det finns flera orsaker för detta som reducering av 

valmöjligheter. Howard och Sheth (1969 i Sheth & Parvatlyar, 1995) visste redan på 

60-talet att konsumenter vill göra sina liv enklare genom att byta bort vissa varumärken 

och därmed minska på problematiken med att ha flera valmöjligheter.  Därför skapar 

konsumenten ett set av åt hen förut kända varumärken som är en bråkdel av de 

varumärken som finns tillgängliga (Reilly& Parkinson, 1985 i Sheth & Parvatlyar, 

1995). Men för att konsumenter blir lätt uttråkade på grund av bristen av nyhetskänsla, 

kommer de slutligen avsluta sina relationer med de valda varumärken och byta ut dem 

(Sheth & Parvatlyar, 1995). Konsumenter är också motiverade av riskreducering 

(Bauer, 1960; Taylor, 1974 i Sheth & Parvatlyar, 1995) vilket kan göras med 

varumärkeslojalitet. Så länge en konsument är nöjd och har positiva associationer med 

ett varumärke eller företag, kommer hen att fortsätta vara i en relation med det 

(Westbrook & Oliver, 1991 i Sheth & Parvatlyar, 1995). Berry (1995) förklarar att 

risker kan vara till exempel val av en tjänst, eftersom de är immateriella så är det 

svårare för kunden att utvärdera dess kvalitet på förhand. Morgan och Hunt (1994 i 

Kleinaltenkamp m.fl., 2006) förklarar att konsumenter vill ingå i kundrelationer med 

företag som de har förtroende för att det reducerar deras risker jämfört med relationellt 

utbyte. Relationellt utbyte innebär att konsumenten skulle byta sin kundrelation till ett 

annat företag.  

Relationsmarknadsföring handlar också om hur relationen mellan ett företag och en 

konsument byggs upp och hur den utvecklas. Flera forskare har studerat 

relationsmarknadsföring och identifierat vilka faser det finns i skapandet av 

kundrelationer (Dwyer, Shurr & Oh 1987, Sheth & Parvatiyar 2000, Wilson 1995 i 
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Melancon & Dalakas, 2018). Den första fasen är då konsumenten och företaget lär 

känna varandra. I denna fas är det viktigt att båda parterna gör ett gott intryck så att de 

kan avgöra ifall de vill skapa en djupare relation med varandra. Detta kallas för 

initieringsfasen, som följs av upprätthållningsfasen där en relation mellan 

konsumenten och företaget upprätthålls. (Dwyer, Shurr & Oh 1987, Sheth & 

Parvatiyar 2000, Wilson 1995 i Melancon & Dalakas, 2018). Denna fas upprätthålls 

så länge som relationen mellan företaget och konsumenten kvarstår ända tills den 

avslutas (Dwyer, 1995 i (Dwyer m.fl., 1987 i Melancon & Dalakas, 2018). 

Avslutningsfasen börjar då en relation mellan två parter avslutas. Detta kan emellanåt 

innebära negativa känslor och kännetecknas av missnöje, klagomål eller spända 

interaktioner (Melancon & Dalakas, 2018).  

 

För företag som agerar inom konsumentmarknaden, framstår det som positivt att vara 

kundorienterade (Luk & Layton, 2002, Voss & Voss, 2000; Slater & Narver, 1995; 

Kelley, 1992 presenterat i Luk & Layton, 2002). Från konsumentens synvinkel betyder 

det hurdan uppfattning hen får av företaget. Konsumenten värderar då till exempel 

kvaliteten av företagets kundtjänst, hur personalen beter sig i kundtjänst situationen 

och miljön där tjänsten utförs (Luk & Layton, 2002). En kundorienterad företagskultur 

kan främja företagets prestanda för att konsumenter känner sig uppskattade och 

därmed påverkar positivt deras uppfattningar om företaget (Voss & Voss, 2000; Slater 

& Narver, 1995; Kelley, 1992 i Luk & Layton, 2002). Brady och Cronin (2001) 

förklarar vidare att det är lönsamt för företag att göra insatser på sin kundtjänst och 

vara kundorienterade för att skapa konkurrensfördelar gentemot andra 

tjänsteleverantörer. Vidare förklarar Berry (1995) att företag bör identifiera de 

lönsammaste och mest lojala kunderna, för att planera sin övergripande strategi runt 

tanken att leverera ett överlägset värde för dessa kunder. Företag som tillämpar 

kundorienterad företagskultur, kan överträffa sina konkurrenter, då de kan genom 

inlärning förutse kundernas behov och hur de utvecklas och därmed har de möjlighet 

att erbjuda service och produkter med överlägset värde och tillfredsställelse 

(Kleinaltenkamp m.fl., 2006). Kelley (1992 i Kleinaltenkamp m.fl., 2006) hävdar att 

genom att företagen inför detta till deras företagskultur, ökar deras 

kundtillfredsställelse då anställda engagerar sig i beteenden som är i sams med 

kundorienterat agerande. 
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Relationsmarknadsföring handlar inte enbart om relationerna mellan konsumenter och 

företag utan också om de andra relationerna som företag har med sina intressenter. 

Enligt Morgan och Hunt (1994 i Kleinaltenkamp, Ehret, Hunt, Arnett & Madhavaram, 

2006) har företag relationer för det första med köpare; deras mellanhänder och slutliga 

konsumenter. För det andra med deras leverantörer; tjänste- och produktleverantörer. 

Företag kan även ha laterala partnerskap; relationer med konkurrenter, ideella 

organisationer, regeringen och slutligen har företag interna relationer; med deras 

anställda, funktionella avdelningar och företagsenheter. Hunt & Morgan (1994 i Berry, 

1995) förklarar att begreppet relationsmarknadsföring handlar om alla former av 

relationella utbyten. Eftersom fokus i denna avhandling är relationen mellan 

konsumenter och företag, så kommer inte andra relationer att behandlas. 

2.2 Elektronisk relationsmarknadsföring 

Dagens samhälle har blivit allt mer digitaliserad och fysiska interaktioner mellan 

människor har förflyttats online. Därför ska vi till näst ta en närmare titt på forskning 

om elektronisk relationsmarknadsföring och hur företag kan bygga relationer med 

konsumenter i online miljöer.  

Internet har blivit en stor del av våra dagliga ärenden och en viktig källa för 

information för både konsumenter och företag (Flavian-Blanco, Gurrea-Sarasa, & 

Orus-Sanclemente, 2011 i Mclean & Wilson, 2016). Under de två senaste årtionden 

har synen på konsumenten, skiftat från en passiv publik till en aktiv aktör (Prahalad & 

Ramaswamy, 2000 i Payne & Frow, 2016). Det betyder att konsumenter inte är nöjda 

med att enbart få högklassig service, utan att de vill också vara en del av företagens 

värdeskapande. Företagens värdeskapande har skiftat från att vara värdeskapande 

genom utbyte till värdeskapande genom användning. Denna skillnad i marknaden har 

gjort att kundrelationer kan växa och bli bättre genom samskapande. På grund av till 

exempel tekniska framsteg kan företag försöka främja goda kundrelationer genom att 

de kan erbjuda nya tjänster. Detta kan i bästa fall leda till att företag som erbjuder 

dessa egenskaper, värdesätts högre av konsumenter, än andra företag (Payne & Frow, 

2016). 

Kundrelationer som befinner sig i online-miljöer som internet, omfattar relationella 

utbyten mellan kund och företag. Dessa utbyten förmedlas genom internet utan någon 
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fysisk kontakt. Kontakten sker däremot som interaktion mellan människa och teknik. 

Definierande egenskaper till online relationer är att de är oberoende av tid, geografiskt 

läge, de har hög grad av anonymitet, de är globalt tillgängliga och befinner sig i 

datarika miljöer (Kozlenkova m.fl., 2017 i Steinhoff m.fl., 2019). Online relationer 

skiljer sig från fysiska relationer genom att de är sömlösa, befinner sig på en 

omnikanalnivå, de är nätverksbundna och personifierade mm. (Steinhoff m.fl., 2019). 

Studier visar att kundupplevelsen i fysiska miljöer påverkas bland annat av möten med 

andra konsumenter och interaktioner med kundtjänstmedarbetare (Tombs & McKoll-

Kennedy, 2003 i Mclean & Wilson, 2016). Kundupplevelsen i online miljöer påverkas 

däremot mycket av tekniken eftersom konsumenter ser datorn också som en social 

aktör (Lee & Jeong, 2010; Nass & Moon, 2000 i Mclean & Wilson, 2016). Därmed 

skapas nya utmaningar och möjligheter för företag som vill erbjuda unik 

kundupplevelse genom sina tjänster online. Utmaningarna är större anonymitet och 

global konkurrens p.g.a. brist på interpersonella interaktioner vilket är ett hot för 

kundernas lojalitet. Möjligheterna är att företag har tillgång till nya verktyg för att 

kunna ständigt utveckla sina kundrelationer online. Dessa är t.ex. e-handel, sociala 

medier, online samhällen, telefoner, artificiell intelligens mm. (Steinhoff m.fl., 2019). 

Förut ansåg man att internet var enbart ett billigt verktyg för att leverera tjänster och 

kommunikation. Men p.g.a. framstegen i teknik har konsumenternas förväntningar om 

service och kommunikation blivit mycket högre (Grönroos & Voima, 2013 i Mclean 

& Wilson, 2016). Detta betyder också att företagen måste göra större insatser inom 

dessa områden för att skapa goda kundupplevelser. Förut var online service mycket 

mindre utvecklat än vad det är i dag eftersom det inte fanns möjlighet till interaktion 

med kundtjänstmedarbetare (Truel & Connelly, 2013 i Mclean & Wilson, 2016). På 

grund av tekniska framsteg kan företag idag erbjuda mycket mer utvecklad service. 

Service som erbjuds idag är t.ex. live chattar, online hjälpcenters och kundtjänst på 

sociala medier. Genom att kunna erbjuda mångsidig service gör företaget 

konsumentens upplevelse mer bekvämt (Mclean & Wilson, 2016). Om konsumenterna 

anser att företagens tjänster och kommunikation tillfredsställer deras krav, brukar det 

betyda att konsumenterna har förtroende för företaget och är lojala mot det. Detta leder 

även till en avsikt att återbesöka företaget och avsikten att köpa från dem på nytt 

(Badgett, Boyce & Kleinberger, 2007; Verhoef m.fl., 2009 i Mclean & Wilson, 2016). 
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Det betyder att kvaliteten på företagets service har en stor betydelse på 

konsumentbeteendet (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988).  

2.3 Elektronisk CRM 

Från och med början av 2000-talet har teorin om elektronisk relationsmarknadsföring 

utvecklats vidare att teknik började införas i hanteringen av kundrelationer. Detta 

ledde till kundhanteringssystem, förkortat CRM (på eng. Customer Relationship 

Management) (Payne & Frow, 2016). Enligt Payne och Frow (2016) definieras 

traditionell relationsmarknadsföring som strategisk ledning av relationer med 

relevanta intressenter. Och enligt dem är CRM strategisk ledning av relationer med 

kunder genom användningen av teknologi. CRM handlar om att identifiera vilka är 

företagets bästa kunder och hur deras behov kan tillfredsställas och på det sättet skapa 

långvariga kundrelationer (Cristopher m.fl., 1991 i Kennedy, 2006). Bose (2002 i 

Korombel& Ławińska, 2019 s. 1020) för slår en vidare definition av CRM som att det 

är en integration av tekniker och företagsprocesser som används under en given 

tidpunkt för att tillfredsställa kundbehov. Mer specifikt analys och användning av 

kunskap om kunder för att sälja varor och tjänster mer effektivt. Utvecklingen av CRM 

började då man förstod att det är möjligt att införa informationsteknik för att generera 

kundinsikter och för att använda dessa insikter för att bygga på företagets 

kundrelationer (Payne & Frow, 2016). Genom att införa teknik har företag bättre 

möjligheter till att erbjuda mer skräddarsydda tjänster vilket är viktigt om företag vill 

ses som kundorienterade enligt konsumenter (Stefanou m fl., 2003 i Kennedy, 2006). 

Införandet av elektronisk CRM möjliggör en elektronisk närvaro istället för en fysisk. 

Detta ger företag nya möjligheter för att skapa mer effektiva system för att skapa goda 

kundrelationer online. Elektronisk CRM hjälper företag att länka ihop all verksamhet 

som skapar kundupplevelsen. Genom att samla in feedback från de olika delarna kan 

företaget förbättra sin verksamhet och skapa bättre kundupplevelse och lojala kunder 

(Kennedy, 2006). Elektronisk CRM beskriver de alla tekniker som används för att 

stödja ett företags CRM strategi (Kennedy, 2006). Det kan också definieras som alla 

de marknadsföringsaktiviteter och verktyg som används med hjälp av internet, med 

syfte att hitta, skapa och förbättra långvariga kundrelationer, som t.ex. mejl och chat 

(Kelley m fl., 2003, s. 241 i Kennedy, 2006). 
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2.4 Sammanfattning 

I detta kapitel diskuterades hur företag kan med hjälp av relationsmarknadsföring kan 

skapa och upprätthålla goda relationer med sina kunder. Relationsskapandet börjar 

med att företag erbjuder konsumenter något värde som gör att konsumenter vill behålla 

sig i en relation med företaget långsiktigt. Relationsmarknadsföring handlar om att 

skapa ömsesidiga fördelar för både företag och deras kunder. Orsaker till att 

konsumenter vill stanna i en relation kan vara relationella fördelar eller reducering av 

valmöjligheter. Företag som främjar en kundorienterad företagskultur har bra 

förutsättningar för att ha långsiktiga kundrelationer och därmed skaffa sig 

konkurrensfördelar. 

Elektronisk relationsmarknadsföring betyder att företagen skapar goda förutsättningar 

för kundrelationer med konsumenter även i online miljöer. Tekniska framsteg 

möjliggör det för företag att kunna erbjuda mycket mer mångsidig service och därmed 

möta nya krav som uppkommer i takt med den tekniska utvecklingen. Detta betyder 

också att företag har mycket större möjligheter för skapande och upprätthållande av 

kundrelationer genom att det finns flera kanaler som möjliggör detta som t.ex. sociala 

medier. Genom att införa av teknik till sin kundtjänst kan företag erbjuda skräddarsydd 

service åt sina kunder. Detta i sin tur leder i till ökad kundtillfredsställelse och 

kundlojalitet vilket kan leda till en långvarig kundrelation.  
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3 Chatbottar i kundtjänst 

I detta kapitel behandlas kundtjänst, kundupplevelse, chatbottar och generationen Z. 

Fokus ligger på chatbottarnas roll i den vetenskapliga forskningen om kundupplevelse 

som är en väsentlig del av relationsmarknadsföring. Kapitlet börjar med en 

introduktion om vad kundtjänst är och dess roll i skapande av goda kundupplevelser. 

Till näst presenteras chatbottar och hur de används som verktyg i kundtjänst. För att 

gå mer in på djupet med ämnet presenteras vilka egenskaper hos chatbottar kan 

påverka konsumenternas attityder gentemot dem. Generationen Z presenteras till sist 

med fokus på deras attityder om teknik och användningen av det. 

3.1 Kundtjänst 

I modern marknadsföring har kundtjänst blivit en väsentlig del för skapandet av 

oförglömliga, unika och njutbara upplevelser åt konsumenter (Jain, Aagja & Bagdare 

i Trivedi, 2019).  Kvaliteten på kundtjänst spelar en väsentlig roll åt företag eftersom 

det påverkar konsumenternas lojalitet och tillfredsställelse (Dixon, Freeman & Toman, 

2010 i Følstad, Nordheim & Bjørkli, 2018). Definierande för kundtjänst är att det är 

en interaktion mellan en tjänsteorganisation och konsumenter. Interaktionen kan vara 

i olika form som ansikte mot ansikte, telefon eller med en chatbot.  

Varje gång konsumenter kommer i kontakt med ett tjänstetillverkande företag formar 

konsumenter en åsikt om det. Därför är det i företagens intresse att överträffa 

konsumenternas förväntningar för att skapa kundnöjdhet (Lewis & Mitchell, 1990). 

Lewis och Booms (1983 i Lewis & Mitchell, 1990) förklarar vidare att kvaliteten på 

tjänsten hos ett företag beror på hur den förväntade kvaliteten matchar med den 

uppnådda kvaliteten. Enligt Parasuraman m.fl. (1998 i Lewis & Mitchell, 1990) kan 

gapet mellan den förväntade och den uppnådda kvaliteten bero på olika saker: 

- Ledarna är omedvetna om vilka önskemål deras kunder verkligen har. 

- Kvalifikationerna på service stämmer inte överens med kundernas 

förväntningar om kvaliteten. 
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- Den levererade kvaliteten på service är inte i enlighet med 

kvalitetsspecifikationerna. 

- Det som kommuniceras om service skiljer sig av den egentliga service som 

erbjuds. 

Den viktigaste gapet är dock gapet mellan konsumentens förväntningar om kvaliteten 

av tjänsteupplevelsen och den upplevda kvaliteten (Lewis & Mitchell, 1990) vilket 

diskuteras närmare i nästa kapitel. 

3.2 Kundupplevelse i kundtjänst 

Kundupplevelse definieras enligt Richardson (2010 i Trivedi, 2019) som kvaliteten på 

den upplevelse och den interaktion som en konsument upplever på en nätsida. Allt som 

allt är kundupplevelse summan av de interaktioner som en konsument har med ett 

företag eller ett varumärke. Det kan exempelvis handla om den tid som det tar för en 

kundtjänstmedarbetare att hjälpa konsumenten (Trivedi, 2019). Kundtjänst definieras 

enligt Følstad och Skjuve (2019) som handlingen att erbjuda hjälp och information åt 

användarna av en tjänsteleverantör. Det kan antingen vara ett verktyg för att förstärka 

engagemanget hos användarna och öka företagets intäkter eller ett verktyg för att 

kunna erbjuda hjälp och stöd åt användarna (Goldstein, Johnston, Duffy & Rao, 2002 

i Følstad & Skjuve, 2019). Tillfredsställelse då det gäller en tjänst är oftast åt företag 

en framgångsfaktor, för att det påverkar positivt på kundnöjdhet. Hur ett företags 

kundtjänst presterar är även kopplat till företagets kundupplevelse, förklarar Goodman 

(2018 i Følstad och Skjuve, 2019). Om ett företag erbjuder usel kundtjänst leder det 

till missnöjda konsumenter och minskad kundlojalitet (Dixon, Freeman & Toman, 

2010 i Følstad & Skjuve, 2019). Då företag möter konsumenternas förväntningar 

skapar det positiva kundupplevelser, som i sin tur skapa vinster åt företag på grund av 

att det skapar kundnöjdhet, lojalitet, positiv word-of-mouth och gynnsamma 

köpintentioner (Kang, 2006; Reynolds & Beatty, 1999 i Chung m.fl., 2018). 

Kvaliteten på tjänster online definieras som övergripande kundutvärderingar och 

bedömningar beträffande kompetensen och kvaliteten på tjänsteleverantören (Lee & 

Lin, 2005 i Ojasalo, 2010 s.8). Det mest kända ramverket för tjänstekvalitet är 

jämförelsen av den förväntade kvaliteten och den upplevda kvaliteten. Förväntningar 
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på kvaliteten av en tjänst baserar sig på vad konsumenten kanske hört som word-of-

mouth, de löften hen sett i reklam och andra konsumenters upplevelser av tjänsten. 

Ifall de förväntningar som konsumenten byggt upp möta kommer konsumenten att 

anse att tjänsten är av en hög kvalitet. (Grönroos, 1982;1988; 1990; 2000 i Ojasalo, 

2010). Eftersom tekniken utvecklas konstant kommer det fram nya ramverk för 

mätning av kvaliteten på it-system. Den upplevda kvaliteten på en tjänst kan också 

enligt Chung m.fl. (2018) basera sig på interaktion, underhållning, trendighet, 

anpassningsförmåga och problemlösning (Chung m.fl., 2018). 

Kundtjänstmedarbetaren som interagerar med en kund ska vara artig, hjälpsam och 

trovärdig och interaktionen ska leda till mervärde för kunden (Dabholkar, Thorpe & 

Rentz, 1996 i Chung m.fl., 2018). Vidare ska hen vara underhållande och introducera 

ny teknik och information på ett hedonistiskt sätt (Muntinga m.fl., 2011; Nysveen 

m.fl., 2005 i Chung m.fl., 2018). Trendig då konsumenter vill använda de mest aktuella 

produkterna och tjänsterna av de trendigaste varumärken (Godey m.fl., 2016 i Chung 

m.fl., 2018). Med hjälp av anpassningsförmåga kan företag erbjuda mer skräddarsydda 

tjänster och produkter enligt konsumenternas individuella preferenser (Wang& Li, 

2012 i Chung m.fl., 2018). Och slutligen problemlösande så tillvida att 

kundtjänstmedarbetare ska kunna besvara kundernas frågor snabbt och effektivt 

(Chung m.fl., 2018). 

Mero (2018) hävdar att exempelvis inom e-handeln råder det hård konkurrens eftersom 

det är lätt för konsumenter att jämföra priser mellan företag. Desto viktigare blir det 

för företag att erbjuda överlägsen kundtjänst för att skapa konkurrensfördelar. E-

handeln har förändrats från passivt shoppande till en mer interaktiv process där 

konsumenten kan ha en dialog med försäljare och kundtjänstmedarbetare online 

(Mero, 2018). Interaktivitet, dvs. ansikte mot ansikte kommunikation, har överförts till 

internet, i datormedierade miljöer. Det kännetecknar interaktiviteten att 

kommunikationen är tvåsidig och den kan vara avgörande för konsumentens 

tillfredsställelse. Liu (2003 i Mero, 2018) hävdar att om en konsument anser att en 

nätsida främjar dialog, kan hen få bilden att företaget är villigt att lyssna på 

konsumenterna. Detta i sin tur ökar konsumenternas tillit till och tillfredsställelse med 

företaget. Morgan och Hunt (1994 i Mero, 2018) förklarar vidare att tillit existerar om 

ena parten har förtroende för den andra partens integritet och tillförlitlighet. En annan 

drivkraft är att företag idag måste vara tillgängliga på en omnikanalnivå och AI kan 
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hjälpa dem med det genom att förbättra konsumenternas serviceupplevelse 

(Kirkpatrick, 2017). 

Mero (2018) hävdar att chattar som agerar som kundtjänstmedarbetare ska inte agera 

som försäljare, utan de ska användas som verktyg för att bygga långvariga 

kundrelationer genom meningsfulla interaktioner. Han preciserar ytterligare att 

företagen ska inte bara ta i bruk en chat, och tänka att den gör allt arbete själv, utan de 

ska ha tillräckliga resurser för att också hantera kommunikationen som chatten 

producerar (Mero, 2018). Keeling m.fl. (2010) hävdar att för att skapa trovärdighet i 

en konsuments ögon ska online kundtjänstmedarbetare också visa tillräcklig 

kännedom och expertis om företagets produkter och tjänster. De ska också kunna 

anpassa sig efter kunderna och etablera relationer för att skapa positiva 

kundupplevelser, vilket i slutändan kan påverka köpbesluten positivt. 

3.3 Chatbottar i kundtjänst 

De stora framstegen i teknik har ökat intresset för artificiell intelligens (AI) 

(Brandtzaeg & Følstad, 2017). Med hjälp av AI kan marknadsförare hjälpa 

organisationer att anpassa sig och skapa bättre användarupplevelser för allt mer 

krävande konsumenter (Kaczorowska-Spychalska, 2019). AI skapar också en 

mångfald av möjligheter för företag som vill bättre förstå sina kunder och därmed öka 

kundengagemang och försäljning. AI kan analysera mängder av data för att hjälpa 

marknadsförare att fatta komplexa beslut, som annars skulle kräva en massa tid och 

som skulle kräva övermänsklig intelligens om de skulle utfärdas av människor 

(Campbell m.fl., 2019). Genom att intresset för AI har ökat p.g.a. stora framsteg inom 

teknik, har även intresset för chatbottar som ett alternativ till traditionell kundtjänst 

ökat rejält (Brandtzaeg & Følstad, 2017).  

Chatbot är en programvara som kan engagera i en kommunikationsdialog med en 

människa genom att använda naturligt språk (Dale, 2016; Brandtzaeg & Følstad, 2017; 

Følstad, Bertinussen & Bjørkli, 2018; Shawar & Atwell i Trivedi, 2019 m.m.) De 

första chatbottarna som kom på marknaden i början av 2000-talet, de så kallade 

virtuella agenterna, kunde svara enbart på de vanligaste frågorna som tidigare kunder 

hade ställt (Gustavsson 2005, Kuligowska & Lasek 2005, Lind & Salomonson 2006 i 

Følstad & Skjuve, 2019). Efter år 2016 ökade mängden chatbots på grund av stora 
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framsteg inom chatbotteknik. De mest kända av de så kallade digitala assistenterna 

som släpptes ut 2016 var Google Assistant, Siri av Apple, Alexa av Amazon och 

Cortana av Microsoft (Dale, 2016).  

Chatbottar erbjuds nuförtiden allt mera som ett alternativ till traditionell kundtjänst 

(Xu, Liu, Guo, Sinha & Akkiraju, 2017 i Følstad och Brandtzaeg, 2019; Følstad, 

Nordheim & Bjørkli, 2018). Intresset för chatbottar har ökat också mycket på grund 

av att dagens konsumenter blivit allt mer vana och bekväma med att vara engagerade 

i flera konversationer parallellt. Dessa konversationer är oftast korta och effektiva. 

Detta är en effekt av den ökade användningen av telefoner och applikationer där 

människor är konstant uppkopplade och utövar multitasking (Dale, 2016). Digitala 

kommunikationsmedel blir allt viktigare för företag som vill möta den yngre 

generationens konsumenter (Feine m.fl., 2019). Genom att införa chatbottar i 

kundtjänst kan företag erbjuda bättre service åt sina kunder (Chung m.fl., 

2018).  Chatbottar erbjuder en innovativ lösning för att bättre tillfredsställa unga 

konsumenters behov genom att vara tillgängliga för dem var som helst, när som helst 

(De Cicco m.fl., 2020) 

Genom att internet har blivit så omfattande har kundtjänst förvandlats från personlig 

service till automatiserat och har blivit mer självbetjäningsorienterat. Företag måste 

idag effektivisera sin kundtjänst, genom att ha en omnikanalnärvaro på de online 

kanaler som konsumenterna föredrar mest, som sociala medier, mejl och chatfunktion. 

Kundtjänst genom chattfunktion har ökat mest i intresse eftersom den ger kunden en 

skriven sammanfattning av interaktionen. Genom chattfunktionen kan kunden få hjälp 

genom att få länkar till andra användbara online resurser. Genom att kundtjänst är en 

viktig del av konsumenternas liv är det viktigt att chatbottar kan accepteras av 

allmänheten som en form av kundtjänst (Følstad & Skjuve, 2019). Redan för 10 år 

sedan studerades det hur online chatfunktioner kunde förgylla konsumentens 

shoppingupplevelser online, då de kunde få hjälp av en online hjälpare.  

Chatbottar är ett verktyg för direkt interaktion med kunder genom kommunikation via 

text i antingen marknadsförings- eller kundservicesyfte (Xu m.fl., 2017 i Brandtzaeg 

& Følstad, 2017). Chatbottar är användbara för också annat än kundtjänst. De kan 

användas som emotionell och socialt stöd åt en människa, som informationskälla eller 

som underhållning (Brandtzaeg & Følstad, 2017). De kan också användas för att hitta 
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innehåll på internet eller olika tjänster. Exempel på ett annat användningssätt för 

chatbottar är då klädbutiken H&M lanserade en chatbot som kunde ge personliga 

stiltips till användare genom att de laddade ner en bild på sig själva till chatbotten 

(James, 2016 i Brandtzaeg & Følstad, 2017). Andra modeföretag har också använt sig 

av chatbottar i syfte att föra interaktiva diskussioner med sina kunder. Genom att 

använda chatbottar kan företagen öka kundnöjdheten och minska osäkerheten genom 

att ge kunder korrekt och aktuell information (Chung m.fl., 2018).  

Enligt Dale (2016) är det grundläggande syftet samma för alla chatbots, att uppnå ett 

visst resultat genom en dialog med hjälp av naturligt språk. Chatbottar anses därför 

vara en lovande teknik för att de ger företag nya möjligheter till automatisering av 

kundtjänst. Företagens kundtjänst kräver mycket resurser, för att det kräver kunnig 

personal som kan erbjuda personlig och skräddarsydd service. Med hjälp av chatbottar 

kan företagen hitta nya lösningar för att effektivisera sin kundtjänst och därmed spara 

på kostnader (Følstad m.fl., 2018; Feine m.fl., 2019). Det kan kännas mer naturligt 

eller effektivt för en konsument att ha en konversation med en chatbot, eftersom de 

kan få svar på sina frågor på ett effektivt sätt genom naturligt språk, som chatbotten 

använder sig av för att kommunicera (Brandtzaeg& Følstad, 2017).  

För att chatbottar ska kunna fortsätta användas som ett verktyg för kundservice, 

förutsätter det att deras användare har förtroende för dem (Følstad m.fl., 2018). De ska 

också generera bra användarupplevelser och erbjuda mervärde som motiverar 

användarna att återanvända dem (Følstad & Skjuve, 2019).  Keeling, McGoldrick och 

Beatty (2010) förklarar att online hjälpare, som t.ex. chatbottar, kan påverka 

konsumenternas köpbeslut och förtroende gentemot företag. I bästa fall kan de skapa 

tillit gentemot företag och öka deras försäljning (Keeling m.fl., 2010). Förtroende 

däremot gentemot en chatbot kan vara svårt att skapa på liknande sätt som gentemot 

en kundtjänstmedarbetare. Detta är p.g.a. att interaktionen med en chatbot saknar 

liknande karaktärsdrag som interaktionerna med vanliga kundtjänstmedarbetare 

(Keeling m.fl., 2010). Däremot kan det vara svårare att kontrollera 

kundtjänstmedarbetare på samma sätt som det går att kontrollera en chatbot. 

Människor tenderar att ha sina egna åsikter och tankar. Däremot kan chatbottar 

programmeras att kommunicera på det sättet som företaget föredrar (Keeling m.fl., 

2010). Keeling m.fl. (2010) förklarar vidare att detta kan orsaka att chatbottar ses mera 
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som robotar än som kundtjänstmedarbetare. För att överkomma detta problem kan 

företag införa avatars, som är namn, bilder eller figurer. Genom att införa en avatar åt 

en chatbot kan företag skapa en mer mänsklig bild av den vilket ökar konsumenternas 

förtroende gentemot chatbotten. 

Følstad m.fl. (2018) hävdar att konsumenter anser att chatbottar ska uppfylla olika 

krav. Hur bra dessa krav uppfylls påverkar i sin tur konsumenternas förtroende 

gentemot chatbottar som ett verktyg för kundtjänst. Från tidigare studier har det 

uppmärksammats att förtroende är en viktig faktor då man inför ny teknik (Corritore, 

Kracher& Wiedenbeck, 2003 i Følstad m.fl., 2018). Rousseau m.fl. (1998 i Følstad 

m.fl., 2018 s. 3) definierar förtroende som ”a psychological state comprising the 

intention to accept vulnerability based upon positive expectations of the intentions or 

behavior of another". Som kan översättas till att förtroende är ett psykologiskt tillstånd 

som innebär avsikten att acceptera sårbarhet, baserat på positiva förväntningar hos 

avsikterna eller beteenden hos någon annan. Enligt Følstad m.fl. (2018) påverkas 

konsumentens förtroende gentemot en chatbot av dess förmåga att kunna förstå och 

tolka frågor samt att kunna ge lämpliga svar. Om en chatbot lyckas ge användbar och 

relevant information skapar det en mer trovärdig bild åt konsumenten. 

Människoliknande karaktärsdrag kan också skapa en mer trovärdig bild av chatbottar. 

Sådana karaktärsdrag kan vara att chatbotten har en personlig stil som t.ex. att den kan 

skämta eller att den har ett eget namn eller en personlig bild. 

I vilken grad chatbotten verkar professionell kan också påverka positivt på dess 

trovärdighet. Faktorer som påverkar detta är exempelvis att chatbotten informerar 

användaren i början av en diskussion om dess begränsningar. Begränsningar kan vara 

vilket språk en chatbot kan tala eller hurdana frågor den är kapabel av att svara på. 

Andra faktorer som kan påverka konsumenternas åsikter om en chatbot är dess design. 

En chatbot ska vara välgjord, exempelvis kan chatbotten antingen ha en fin visuell 

design eller att den använder ett korrekt språk (Følstad m.fl., 2018). Utöver ett gott 

språk spelar visuella attribut, som bilder eller foton, en stor roll då det gäller att skapa 

en mer mänsklig bild av chatbotten (Go & Sundar, 2019 i DeCicco m.fl., 2020). Dessa 

faktorer är sådana som påverkar konsumentens trovärdighet på själva chatbotten. 

Företagets nätsida är också en faktor som påverkar konsumentens tillit gentemot 

chatbotten. Det beror på om nätsidan i sig själv känns trygg och pålitlig. Om 
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konsumenter känner att de inte kan lita på en chatbot, kommer de att vilja bekräfta 

informationen från andra källor (Følstad m.fl., 2018). 

Kirkpatrick (2017) förklarar vidare att genom att införa AI kan företag skapa bättre 

kundupplevelser. Kundtjänsten fungerar på bästa sätt då svar åt kunden kan produceras 

effektivt genom att automatisera rutinmässiga funktioner. Vid mer komplexa frågor är 

det viktigt att konsumenter förs vidare till vanliga kundtjänstmedarbetare som kan 

besvara dessa frågor. AI ska därmed användas som ett hjälpmedel och stödfunktion 

för att hjälpa till att förbättra kundupplevelsen. Detta betyder att företag kan erbjuda 

nya funktioner som skulle manuellt vara för tidskrävande, som till exempel 

erbjudandet av tjänster på olika språk. Enligt Kirkpatrick (2017) är den största 

drivkraften för att införa AI till kundtjänst den, att dagens konsumenter är redan vana 

vid användningen av AI. 

3.4 Attityder gentemot chatbottar 

Konsumenter som kontaktar kundtjänst tenderar att söka information och expertis om 

något som de själv inte innehar.  Därför är det är viktig att chatbottar kan erbjuda 

korrekt information åt dem. Det är också viktigt att konsumenter är nöjda med den 

service som de får och därför ska chatbottar agera på ett sätt som anses positivt. 

Exempelvis kan mänskliga karaktärsdrag, som artighet, vänlighet och personligt 

anpassade, öka konsumenternas tillfredsställelse med chatbottar (Verhagen, Van Nes, 

Feldberg & Van Dolen, 2014).  

Følstad och Skjuve (2019) hävdar att konsumenter som använder chatbottar har en 

relativt låg tröskel för att kontakta kundtjänst på nätet. Konsumenter som har 

kännedom om chatbottar från förut har oftast inte heller så höga förväntningar om 

deras möjligheter till att uttrycka sig i komplicerade konversationer (Følstad och 

Skjuve, 2019). Då konsumenter diskuterar med chatbottar, tenderar konversationen ha 

liknande drag som konversationer mellan människor (Brandtzaeg & Følstad, 2017). 

Skillnaden med konversationerna mellan chatbot och människa är att den tar mycket 

längre tid än konversationer med människor sinsemellan (Hill m.fl., 2015 i Brandtzaeg 

& Følstad, 2017). Om chatbotten visar mänskliga karaktärsdrag tenderar människor 

korrigera sin stavning och vokabulär och därmed blir konversationerna längre (Corti 

& Gillespie, 2016 i Brandtzaeg & Følstad, 2017). Om chatbotten däremot agerar mer 
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som en robot, tenderar konversationerna innehålla kortare meddelanden och en 

vokabulär som inte är komplicerad (Hill m.fl., 2015 i Brandtzaeg & Følstad, 2017).  

Till näst förklaras konsumenternas attityder gentemot chatbottar vidare. Brandtzaeg& 

Følstad (2017) har forskat om de bakomliggande orsakerna till varför konsumenter 

väljer använda chatbottar medan Følstad m.fl. (2018) har studerat vilka faktorer som 

påverkar användarnas förtroende gentemot dem. Følstad och Skjuve (2019) har forskat 

vilka motivationer konsumenter har att använda chatbots och hurdan är deras 

användarupplevelse. 

Enligt Brandtzaeg & Følstad (2017) har konsumenter flera olika motivationsfaktorer 

till att använda en chatbot istället för att tala med en kundtjänstmedarbetare. De största 

motivationsfaktorerna för användningen av chatbottar är att konsumenter anser att 

chatbottar är ett produktivt sätt att skaffa sig lätt, snabbt och på ett bekvämt sätt 

information. Chatbottar sparar konsumenten tid från att köa till vanlig kundtjänst. 

Konsumenter kan också känna sig mer bekväma med att diskutera med chatbottar om 

sådant som de inte vill fråga en vanlig kundtjänstmedarbetare. Enligt Brandtzaeg & 

Følstad (2017) är andra motivationsfaktorer att chatbottar anses även vara 

underhållande och fungera som en social aktör. Chatbottar används också av 

konsumenter p.g.a. nyhetskänsla och att de är nyfikna om deras funktion (Brandtzaeg 

& Følstad, 2017). En stor del av konsumenter söker efter snabba och effektiva svar 

eftersom de vill använda sin tid effektivt. Detta betyder att för att konsumenter ska 

anse att chatbottar är användbara, ska de uppfylla de krav som konsumenterna 

förväntar sig från dem (Brandtzaeg & Følstad, 2017). 

Resultatet av Brandtzaeg och Følstad (2017) studie korrelerar starkt med resultaten av 

studien utförd av Følstad m.fl. (2018). De största fördelarna med användningen av 

chatbottar är att de möjliggör service dygnet runt. Chatbottar anses även sänka tröskeln 

för att fråga s.k. dumma frågor. Konsumenter motiveras att använda dem eftersom de 

anser att chatbottar inte har en förmåga att kritisera dem. Detta leder till att personer 

som inte känner sig bekväma med att tala med kundtjänstmedarbetare, har lägre tröskel 

för att kontakta en chatbot. Enligt resultaten av Brandtzaeg och Følstad (2017) studie 

är det positiva med chatbottar att konsumenter kan diskutera med dem i sin egen takt 

utan att ha bråttom. Negativt anses vara chatbottarnas förmåga att svara på komplexa 

frågor (Følstad m.fl., 2018). 
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Resultaten av studien utförd av Følstad och Skjuve (2019) korrelerar även med de två 

ovannämnda studier. Enligt dem är konsumenter positivt inställda för att använda 

chatbottar eftersom de ger svar snabbt och effektivt. Deltagarna var också medvetna 

om chatbottens begränsningar genom att ha realistiska förväntningar och därmed hade 

också förståelse om den inte kunde besvara på deras förfrågningar. Det visade sig att 

det inte är skadligt för kundupplevelsen om chatbotten inte kan besvara frågan, om 

den sedan kan föra användaren vidare till andra källor av information som en 

kundtjänstmedarbetare eller en sida med information om vanliga frågor som frågas. 

Vissa deltagare ville ha den möjligheten att kontakta kundservice och några deltagare 

föredrog att tala med en människa istället för en robot.  

Utöver dessa finns det studier om mer specifika branscher, som lyxvarumärken och 

bankbranschen, där chatbottar har införts i kundservicesyfte och som fungerar som bra 

exempel för denna avhandling för att de ger insikter om konsumenternas attityder 

gentemot chatbottar. Chung m.fl. (2018) studerade hurdana attityder användare har 

gentemot chatbottar som marknadsför lyxvarumärken. Resultaten visar att 

användarnas tillfredsställelse med chatbotten korrelerar med den upplevda 

noggrannheten och trovärdigheten av chatbotten. Användningen av chatbottar i 

lyxvarumärkesbranschen ger nya möjligheter till att erbjuda interaktiva och 

engagerande möten mellan varumärke och konsument, vilket ger konsumenten en mer 

personlig och unik kundupplevelse (Chung m.fl., 2018). Det är dock anmärkningsvärt 

att det finns skillnader i användningen av chatbottar i marknadsföringssyfte jämfört 

med chatbottar i kundtjänst. Chatbottar i kundtjänst används för att lösa 

användarspecifika problem medan chatbottar i marknadsföringssyfte används för att 

tillhandahålla information om tjänsteerbjudanden (Følstad & Skjuve, 2019).  

Trivedi (2019) studerade hur konsumenterna inom bankbranschen bygger upp sin bild 

av en bank genom användningen av deras chatbottar. Med studien försöker han förstå 

hurdana attityder användare har gentemot chatbottar utgående från den upplevda 

kvaliteten av en chatbot. Trivedi (2019) förklarar att teknik kan påverka en konsuments 

relation med ett varumärke, speciellt när teknik är införd i kundtjänst. Faktorer som 

påverkar konsumenternas upplevda kvalitet är chatbottens responstid, dess 

användbarhet, dess tillgänglighet, dess anpassningsförmåga och dess tillförlitlighet. 

Det som påverkar den upplevda kvaliteten är också hur chatbotten fungerar på olika 
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enheter. Det betyder att för att skapa bra användarupplevelse ska chatbottar vara 

välgjorda för att fungera likadant på olika enheter, som telefoner, datorer och 

pekplattor och dessutom ska de vara oberoende av användarens datahastighet. Om 

chatbotten fungerar bra kan det även leda till varumärkeslojalitet (Trivedi, 2019). 

Resultaten av dessa studier korrelerar med Keeling m.fl. (2010) där resultaten visar att 

kundtjänstmedarbetare online kan skapa värde åt konsumenter, ifall den lyckas på ett 

effektivt sätt vägleda konsumenten genom sin köpprocess och ge relevant information, 

och därmed skapa en bra kundupplevelse.  

Konsumenters attityder gentemot chatbottar kan bero på hur väl den kommunicerar, 

vilken ton den talar med, hur den svarar åt kunden, är den artig och ifall den kan visa 

ömsesidigt intresse (Feine m.fl., 2019). Dreyer (2016 i Trivedi, 2019) förklarar att 

konsumenter som har fått bra service av en chatbot eller haft andra bra upplevelser 

med chatbottar, känner sig mer bekväma med att företagen erbjuder dem, än kunder 

med negativa upplevelser. 

3.5 Utmaningar och begränsningar med chatbottar 

Företag ska ta i beaktande chatbottarnas utmaningar och begränsningar eftersom det 

är en relativt ny teknik för många konsumenter. Ferrar, Verol, Davis, Menczer och 

Flammini (2014 i Følstad och Brandtzaeg, 2019) hävdar att det finns lite forskning om 

varken konsumenternas motivationer för att använda chatbottara samt hurdana 

reaktioner de har om företag ersätter vanlig kundtjänst med chatbottar. Malhotra, 

Galletta, och Kirsch (2008 i Følstad och Brandtzaeg, 2019) förklarar vidare att för att 

kunna designa en interaktiv teknik, som en chatbot, behövs kunskap om 

konsumenternas motivationer för att använda sådan teknik. 

Tidigare forskning har kommit fram till att äldre personer ligger efter yngre personer 

då det gäller kännedom om risker i online miljöer (van der Goot & Pilgrim, 2019). 

Detta ställer krav på företag som vill ses som ansvarsfulla, att de informerar om 

säkerhetsrisker som finns med att använda chatbottar. En säkerhetsrisk kan till 

exempel vara att en chatbot frågar personlig information. Den informationen kan i 

värsta fall missbrukas av obehöriga personer, som exempelvis socialskyddssignum 

eller bankuppgifter. van der Goot och Pilgrim (2019) förklarar vidare att för företag är 
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det också viktigt att deras kunder i alla åldrar är nöjda med den service chatbottar kan 

erbjuda så att de inte skapar ett avstånd till sina kunder på grund av dem. 

Det finns skillnader i användningen och acceptansen av ny teknik hos konsumenter i 

olika åldrar. Acceptans av teknik modellen, på engelska Technology Acceptance 

Model, TAM, är en modell som beskriver hur den upplevda användarvänligheten och 

den upplevda användarbarheten är väsentlig för införandet av ny teknik 

(Hosseinpanah, Krämer& Straßmann, 2018 i van der Goot& Pilgrim, 2019). Baserat 

på forskning inom området acceptans för teknik, finns det olika åsikter mellan äldre 

och yngre personer gällande den uppfattade säkerheten av olika tekniker (Grimes, 

Hough Mazur &Signorella 2010, Mitzner, Boron, Fausset m.fl., 2010 i van der Goot 

och Pilgrim, 2019). Enligt forskning spelar ålder en stor roll i acceptans för ny teknik, 

speciellt i frågor gällande upplevd säkerhet och förtroende. Äldre personer avstår 

hellre från användning av ny teknik, på grund av att de anser att upplevd säkerhet är 

viktigt för dem. Å ena sidan, kan det bero på att de inte är lika medvetna om 

säkerhetsrisker som uppkommer med teknik, som unga konsumter är. Detta påverkar 

negativt på deras acceptans för teknik. (van der Goot& Pilgrim, 2019) 

Gorry och Westbrook (2011 i Følstad & Skjuve, 2019) hävdar att ifall företag 

hänsynslöst använder automatisering av kundtjänstteknik, kan det leda till att 

användarna uppfattar företaget som ogenomskinligt och opersonligt. Samtidigt är 

användarna nöjda med potentiella fördelarna som kommer genom automatisering av 

kundtjänst. Dessa är minskade kostnader, dygnet-runt-tillgänglighet, ökad effektivitet 

och möjlighet att få tjänster som kan överträffa de tjänster som en vanlig kundbetjänare 

kan erbjuda (Meuter, Ostrom, Roundtree & Bitner, 2000 i Følstad& Skjuve, 2019). 

Om chatbottar får negativ kundrespons kan det leda till negativ word-of-mouth vilket 

leder till en negativ bild av företaget. I det långa loppet kan det, om inte företaget tar 

hänsyn till kundresponsen, leda till att chatbotten ses som avlägsen, omänsklig och 

opålitlig bot (Brave & Nass 2002 i Feine m.fl., 2019). 

För att människor ska ha vilja att använda chatbottar behöver dessa vara snabba och 

effektivt svara på kundfrågor. Otillfredsställande eller olämpliga svar kan leda till att 

konsumenter inte längre vill diskutera med chatbottarna. Vidare kan chatbottens 

tolkningsproblem orsaka negativa känslor hos konsumenter. Det kan handla om att 

chatbotten inte klarar av att förstå komplicerade frågor eller att den inte har förmåga 
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att svara på korrekt sätt. Slutligen är det viktigt att en chatbot kan hänvisa konsumenten 

vidare till en kundtjänstmedarbetare om den inte kan svara på frågorna. Om ett företag 

erbjuder enbart en chatbot som deras form av kundtjänst, kan det orsaka missnöjdhet 

hos konsumenter som önskar att få mångsidig service och de anser att nivån på 

kvaliteten på ett företags tjänster försämras. (Følstad m.fl., 2018) 

3.6 Chatbottar och generationen Z 

Den vetenskapliga forskningen har en brist av kunskap om hurdana attityder 

generationen Z har gentemot chatbottar som ett verktyg för kundtjänst. Det finns olika 

åsikter inom vetenskaplig forskning om när exakt generation Z börjar för att det inte 

finns en konsensus om när exakt den tidigare generationen Y slutar (Korombel & 

Ławińska, 2019). Generation Z är den minst forskade generationen jämför  med 

tidigare generationer som Y, X och Baby Boomers. Personer som hör till generation Z 

är födda till en digital värld och deras konsumtionsvanor skiljer sig från de tidigare 

generationernas. För att företag ska kunna sälja och marknadsföra åt dem, måste de ha 

tillräckligt med information om dem. Generationen är immun till traditionell reklam 

och därför förväntar de sig att företag närmar sig med skräddarsydda och kreativa 

lösningar i form av reklam, bilder, musik eller film. Detta sätter stor press på 

entreprenörer och företag att hitta effektiva lösningar för kommunikation och 

uppbyggande av hållbara kundrelationer (Korombel & Ławińska, 2019). 

Generation Z är en generation som har växt upp med teknik (Fromm& Read, 2018). 

De är konstant uppkopplade på internet och den virtuella världen är lika viktig som 

den riktiga världen runtomkring dem (Korombel & Ławińska, 2019). Under deras 

livstid har de fått uppleva enorma ekonomiska, tekniska, politiska och sociala 

förändringar (Ernst & Young, 2015 i Priporas, Stylos & Fotiadis, 2017). Enligt Wood 

(2013 i Priporas m.fl., 2017) kan de karaktäriseras enligt fyra drag: de är tekniskt 

kunniga, de är intresserade av teknik, de har ett behov av att känna sig trygga och att 

fly verkligheten. Utmärkande för generation Z är att de spenderar en stor del av dygnet 

på sina telefoner, ungefär 11 timmar om dagen. Och ungefär 23 timmar i veckan 

spenderas med att se på tv-serier, filmer, lyssna på musik och podcaster (Criteo, 2018 

i Korombel& Ławińska, 2019). Korombel och Ławińska (2019) förklar att 99,10 % av 

generation Z använder sociala medier av vilka de mest populära är Instagram, 

Youtube, Snapchat och Facebook. De största orsakerna till användning av dessa 
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sociala medier är bland annat möjligheten att hitta och följa aktuella trender. Andra 

orsaker är möjlighet att hitta viktig information på ett och samma ställe, delning av 

information med kompisar och snabb kommunikation m.m. De förväntar sig att teknik 

är allmänt tillgängligt så att de kan göra bättre och mer informerade köpbeslut, utföra 

transaktioner snabbare och vara mer självständig (Priporas m.fl., 2017). 

Representanter av generationen Z tycker också att det viktigt att användarupplevelsen 

fungerar genom sömlösa övergångar och i en snabb takt (Fromm& Read, 2018). 

Som konsumenter, njuter de av shopping och föredrar produkter med hög kvalitet för 

förmånliga priser. De är oftast inte lojala till ett enda varumärke och har en låg tröskel 

för byta ut dem mot andra varumärken. De är också väldigt medvetna konsumenter, 

de jämför före de gör ett köpbeslut och föredrar alternativ som ger mest bekvämlighet, 

som leveranser till själv utvalda ställen (Thangavel, Pathak & Chandra, 2019). 

Schlossberg  (2016 i Priporas m.fl., 2017) förklarar vidare också att de bryr sig inte 

om varumärkeslojalitet, men de vill ändå att företag skapar unika upplevelser åt dem. 

Det vill säga generationen Z har väldigt höga krav för företag.  De brukar ofta kolla på 

produkter antingen online och sedan köpa i butik eller tvärtom (Criteo, 2018 i 

Korombel & Ławińska, 2019). De bryr sig mest om upplevelsen som ett varumärke 

(Brandtzaeg & Følstad, 2017) eller vad ett företag kan erbjuda dem (Schlossberg, 2016 

i Larivière m.fl., 2017). Deras köpbeslut baserar sig mest på reklamer från mobil-

applikationer och webbsidor än från TV-reklamer (Criteo, 2018 i Korombel & 

Ławińska, 2019). För säljare är generation Z en ny generation av konsumenter vars 

shoppingbeteende är olik från de andra generationerna. Detta sätter press på att skapa 

mer innovativa lösningar inom marknadsföring och försäljning (Priporas m.fl., 2017). 

Priporas m.fl (2017) har forskat hurdana förhoppningar konsumenter i generation Z 

har för framtidens detaljhandel. Enligt generationen Z hoppas de för nya tekniska 

framsteg och innovationer. Exempel på dessa är digitala medhjälpare, nya 

mobilapplikationer som förnyar shoppingupplevelsen och nya verktyg för att hjälpa 

konsumenter hitta bättre och mer skräddarsydda lösningar. Teknik är djupt integrerad 

i unga konsumenters liv (Moore, 2012 i de Cicco m.fl., 2020) och därför är de inte 

vana att vänta utan de vill skaffa information snabbt. Generationen Z är också orolig 

för framtiden och den potentiella negativa påverkan av tekniska framsteg. Främst av 

allt är de oroare över att tekniken påverkar interpersonella relationer p.g.a. den ökande 
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interaktionen mellan dator och mänska. I framtiden måste företag budgetera tekniska 

lösningar på en strategisk nivå för att kunna möta konsumenters behov och på det sättet 

även skapa åt sig konkurrensfördelar (Priporas m.fl., 2017). Chatbottar kan vara en 

lösning för företag att möta unga konsumenters krav på att skaffa sig information 

snabbt på ett innovativt sätt. 

Genom att använda chatbottar kan företag interagera med konsumenter i 

marknadsförings- eller kundtjänstsyfte (Xu, Liu, Guo, Sinha & Akkiraju, 2017 i 

Følstad och Brandtzaeg, 2019). Det är viktigt för företag att kunna tillfredsställa sina 

kunders behov oberoende av ålder. Genom att införa chatbottar i sin kundtjänst ska 

företag också kunna ta i beaktande olika kunder i olika ålder. Konsumenter i olika 

åldrar vill ha olika slag av social interaktion med chatbottar. Yngre konsumenter 

tenderar att chatbotten ger dem något som leder till kunskapsförvärv. För äldre 

konsumenter är det mer viktigt att en chabot kan erbjuda dem emotionell belöning (van 

der Goot m.fl., 2019). En konsument kan anse att en chatbot ger dem exempelvis 

emotionell belöning genom att den kan relatera till konsumentens bekymmer på en 

emotionell nivå (Følstad och Brandtzaeg, 2019). 

Brandtzaeg och Følstad (2019) forskade attityder gentemot chatbottar hos personer 

mellan 16 och 55 år. Enligt dessa personer är chatbottens produktivitet den största 

orsaken att använda den. Andra orsaker är att de är snabba och att de är lätta att 

använda, det vill säga det handlar om bekvämlighet för kunden (Brandtzaeg & Følstad, 

2019). van der Goot och Pilgrim (2019) förklarar vidare att det kan finnas skillnader i 

attityder gentemot chatbottar hos personer i olika ålder. Deras forskning visar att 

personer som tillhör en äldre åldersgrupp (personer mellan 54 och 81 år) är mer 

benägna att använda chatbottar för att sedan få kontakt med en kundtjänstmedarbetare. 

Personer i en yngre åldersgrupp (personer mellan 19 och 30 år) vill använda chatbottar 

för att undvika människokontakt (van der Goot & Pilgrim, 2019).  

Det finns också skillnader i förtroendet gentemot chatbottar hos olika ålders 

konsumenter. Jämfört med studien gjord av Keeling m.fl. (2010) hävdar de Cicco m.fl. 

(2020) att avatarer inte spelar en lika stor roll i skapandet av förtroende gentemot 

chatbotten hos yngre konsumenter. Författarna hävdar att denna aspekt påverkar mer 

tydligt förtroendet hos äldre konsumenter. Dessutom förklarar de att yngre 



 

 31 

konsumenters tillfredsställelse med en chatbot skapas mer av dess sociala förmåga än 

hur bra den kan utföra sina uppgifter (de Cicco m.fl., 2020). 

Framtiden för chatbottar beror på hur användbara de anses vara enligt användare. 

Enligt Følstad och Skjuve (2019) beror det mycket på hur allmänheten accepterar 

chatbottar som en form av kundtjänst, om de kommer att öka i antal eller inte.  

3.7 Sammanfattning 

Kundtjänstens uppgift är att skapa en bra kundupplevelse åt konsumenter. Kvaliteten 

på företagens kundtjänst är en framgångsfaktor som kan mätas genom att jämföra 

konsumenternas förväntningar och den upplevda kvaliteten. Detta gäller kundtjänst i 

både fysiska och online miljöer. I online miljöer är kundtjänsten också en väsentlig del 

av skapandet av meningsfulla relationer med konsumenter. Genom att företag har 

börjat automatisera sin kundtjänst genom att införa chatbottar kan de vara mer 

tillgängliga åt konsumenter och därmed öka kundtillfredsställelse. 

Enligt konsumenter ska chatbottar vara lätta att använda och att de fungerar snabbt. 

De ska ge korrekt information och vara pålitliga. För att konsumenter ska ha mer 

förtroende gentemot chatbottar kan de ha mänskliga karaktärsdrag eller ge information 

om säkerhetsrisker. För att chatbottar ska kunna användas mer allmänt i framtiden 

måste de inkluderas i företagens strategi samtidigt som konsumenter allmänt ska 

acceptera chatbottar som verktyg för kundtjänst. 

Generationen Z är vana användare av teknik och de vill att det fungerar snabbt och 

sömlöst. För företag är det viktigt att kunna erbjuda kundtjänst som är anpassad till 

alla konsumenter oberoende av deras ålder. Därför är det viktigt att samla in feedback 

om chatbottarnas funktionalitet så att företag kan utveckla dem. Därmed kan de 

anpassa sig till de unga konsumenternas krav och behov och erbjuda dem 

skräddarsydda lösningar för att kunna betjäna dem på ett optimalt sätt. Genom att 

införa chatbottar till företagens kundtjänst kan de bättre betjäna unga konsumenter och 

därmed skapa god kundupplevelse och framstå som kundorienterade. 
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4 Forskningsmetodik 

I detta kapitel presenterar jag valet av undersökningsmetod och argumenterar varför 

jag anser att det valda angreppssättet är lämpligt för att lösa avhandlingens syfte. 

Först diskuteras den vetenskapliga ansatsen. Efter det presenteras 

undersökningsmetoden och strategin, processen för insamlingen av data, valet av 

informanter och slutligen hur data har analyserats. Kapitlet avslutas med en 

diskussion om undersökningens kvalitet och tillförlitlighet. 

 

Studien genomförs med ett kvalitativt angreppssätt eftersom syftet är att skapa 

förståelse för konsumenternas attityder gentemot ett specifikt fenomen (Creswell & 

Creswell, 2017). I detta fall är syftet att forska och förstå informanternas uppfattning 

och inställning till användningen chatbottar i kundtjänst. Vidare forskas hur dessa 

konsumenter anser att deras relation till de forskade företagen påverkas av 

chatbottarna. 

4.1 Vetenskaplig ansats 

I en avhandling beskriver den vetenskapliga ansatsen till vilket förhållande teorin står 

mot empirin. Beroende på vilken ansats forskaren väljer kommer det att påverka 

uppbyggnaden av den teoretiska referensramen. Det finns tre olika ansatser forskaren 

kan välja mellan: induktiv, deduktiv eller abduktiv (Bryman & Bell, 2017). En 

deduktiv ansats innebär att forskaren utgår från en teoretisk referensram och skapar 

hypoteser av den information som samlats. Utifrån det skapar forskaren hypoteser som 

sedan testas mot verkligheten för att slutligen kunna antingen bekräfta eller förkasta 

hypoteserna. Induktiv ansats är motsatsen till deduktiv ansats, där den insamlade datan 

är grunden för att generera ny teori. Induktiv ansats innebär att forskaren skapar ny 

teori genom att skapa förståelse för olika mönster och samband och därmed skapa 

generaliserbar förståelse för det undersökta fenomenet. (Bryman & Bell, 2017) 

 

Många undersökningar antar både deduktiva och induktiva drag, då kallas det för 

abduktiv ansats. I den här avhandlingen ställs inga hypoteser baserat på existerande 

teori vilket betyder att forskningen inte är deduktiv. Avhandlingen är inte heller 

induktiv eftersom syftet är inte att skapa ny teori utifrån den samlade empirin (Bryman 

& Bell, 2017). Abduktiv forskningsansats passar till att beskriva denna avhandling 
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eftersom dess syfte är att, baserat på den empiriska undersökningen och tidigare 

forskning, förklara och tolka existerande fenomen: personer inom generationen Z och 

deras förhållande till chatbottar. Den teoretiska referensramen har byggts upp för att 

skapa förståelse för forskningen om ämnet vilket har sedan skapat en grund för den 

empiriska undersökningen. 

4.2 Undersökningsmetod  

Forskningsarbetet började med att forskaren upprättade en forskningsplan, där 

generella frågeställningar ställdes upp som avhandlingen kommer att besvara. Genom 

den insamlade teorin och empirin ska forskaren då kunna svara på dessa frågor för att 

kunna rapportera resultaten och slutsatserna till allmänheten (Bryman & Bell, 2017). 

Enligt Ahrne och Svensson (2017) handlar forskningsdesignen om att skapa en 

fungerande plan för de metoder som forskaren kommer att använda för att få ett så bra 

resultat som möjligt i slutändan. Den beskriver de metoder som har använts för att få 

svar på forskningsfrågorna, den empirin som har samlats in, hur det empiriska 

materialet har bearbetats och analyserats och slutligen hur trovärdighet har skapats åt 

avhandlingen (Ahrne & Svensson, 2017). Bryman och Bell (2013) förklarar att en 

forskningsdesign utgör en vägledande struktur för hur en metod används, hur data 

samlas in och hur det analyseras. Denscombe (2018) förklarar att forskaren ska också 

klargöra från början hurdan strategi hon kommer att tillämpa i sin avhandling. 

Forskningsstrategi och forskningsmetod skiljer sig från varandra; forskningsstrategin 

är den utformade handlingsplanen som forskaren använder sig av för att nå ett visst 

mål och forskningsmetoden är det verktyg som forskaren använder sig av för att nå 

detta mål (Denscombe, 2018). 

Det finns två olika angreppssätt och dessa är den kvantitativa och den kvalitativa. 

Beroende på avhandlingens syfte väljer forskaren någondera till sin forskning, 

alternativt en kombination av båda. Kvalitativ forskning är den mjuka vetenskapen 

vilket innebär att dess resultat inte går att kvantifieras och forskningen bygger på en 

mer tolkningsinriktad synpunkt (Ahrne & Svensson, 2017). Inom kvantitativ forskning 

söker man efter statistiska, mätbara och generaliserbara resultat och bygger på 

hypotesprövning. Forskaren studerar hög strukturerad data dvs. data som går att 
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klassificeras, kvantifieras i kategorier eller i siffror t.ex. svar från slutna enkätfrågor, 

befolkningsstatistik mm. (Denscombe, 2018). 

 

Kvalitativ forskning innehåller flera olika forskningsmetoder som innebär att skapa 

förståelse och tolka samhälleliga fenomen (Basias & Pollalis, 2018). Eftersom mitt 

syfte i denna avhandling är att försöka hitta svar på frågor som ger svar på ett visst 

fenomen, är den kvalitativa metoden det lämpligaste angreppssättet. I denna 

avhandling har jag valt att använda två kvalitativa forskningsmetoder, nämligen 

mikroetnografi och intervjuer. Två metoder har valts för att skapa en tillräckligt 

helhetlig bild av det forskade fenomenet. Intervjuer med informanter som tillhör 

generation Z stöds med en intervju med en expert som arbetar i ett företag som 

tillverkar chatbottar. Expertintervju kan ge värdefullt data till avhandlingen på grund 

av att personen har tidigare erfarenhet och kunskap om det forskade ämnet 

(Denscombe, 2018). Jag valde att intervjua en person med expertis om chatbottar för 

att han med största sannolikhet kunde bidra med värdefulla insikter och information.  

De vanligaste metoderna inom kvalitativ forskning är intervjuer på grund av deras 

flexibilitet och att det ger utrymme för att förstå komplexiteten av det forskade 

fenomenet (Bryman & Bell, 2017; Basias & Pollalis, 2018). I en intervju kan forskaren 

tillsammans med informanten diskutera djupgående om ett ämne och intervjuaren kan 

fråga ytterligare frågor utöver intervjuguiden (Bryman & Bell, 2017). Kvalitativ metod 

tillämpar sig bäst för denna avhandling eftersom den innehåller ett set av olika 

tolkningstekniker med syfte att förstå ett fenomen, istället för att fånga frekvensen av 

fenomenet, som i kvantitativ forskning (Basias & Pollalis, 2018). Valet av metod 

påverkas enligt Creswell och Creswell (2017) av skribentens egna erfarenheter med 

den valda metoden. Jag har erfarenhet av att utföra en kvalitativ studie och därför 

kändes valet av denna metod mest naturligt. Ett kvalitativt angreppssätt ger forskaren 

också en möjlighet att anpassa undersökningen enligt sina egna preferenser och 

möjligheter, men detta kräver också att forskningen upprätthåller dess tillförlitlighet 

och är etisk (Saldana, 2011).  

Denscombe (2018) påstår vidare att forskaren ska välja en forskningsstrategi. I val av 

forskningsstrategi ska man ta i beaktande etiska frågor, som att forskningen inte skadar 

någon part som är med i forskningen, som informanterna. Forskaren ska också beakta 
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hur lämplig forskningen är, dess paradigm och fyller forskningen förväntningarna av 

den vetenskapliga miljön, dvs. uppfyller denna avhandling kraven för en kvalitativ 

undersökning (Denscombe, 2018). Därför har det valts att i denna avhandling tillämpa 

en fenomenologisk innfallsvinkel. Fenomenologi passar till denna typ av 

undersökning, eftersom den strävar efter att förstå individernas tankar, känslor 

attityder och uppfattningar om ett visst fenomen. Fenomenologin koncentrerar sig på 

de mänskliga erfarenheterna. Istället för en orsaksförklaring så strävar jag att ge en 

beskrivning av människors upplevelse om det forskade fenomenet (Denscombe, 

2018).  

Kvalitativa undersökningar brukar kritiseras av att de är svåra att replikera, det finns 

problem med generalisering och att de är bristande i transparens. Eftersom forskaren 

börjar på ett öppet sätt och frågeställningarna etableras i slutändan kan det hända att 

den som läser en kvalitativ forskningsrapport ställer frågan varför forskaren valt att ett 

område eller tillvägagångssätt istället för ett annat. Replikering blir svårt eftersom i en 

kvalitativ undersökning är forskaren det viktigaste redskapet vid insamlingen av data. 

För att skapa tillförlitlighet har jag antecknat noggrant hela forskningsprocessen för 

att underlätta replikering enligt Bryman och Bell (2017). Kvalitativ undersökning 

bygger på forskarens egen uppfinningsrikedom och kan då vara väldigt subjektivt. 

Däremot har kvalitativ forskning flera fördelar som att den ger utrymme för flexibilitet 

i forskningsarbetet. Forskaren kan använda sig av flera olika metoder som tillämpar 

varandra och därmed skapa en helhetlig bild av det forskade fenomenet. Dessutom kan 

forskaren uppfatta världen eller den sociala verkligheten genom den undersökta 

personens ögon. Detta kan dock även kritiseras om forskaren antar enbart den 

personens verklighet och bortser en annan synvinkel (Bryman & Bell, 2013).  

4.3 Datainsamling 

Målet för avhandlingen var att försöka förstå hur informanterna förhåller sig till 

chatbottar i det verkliga livet. För att samla in data för den empiriska delen av 

avhandlingen, valdes intervjumetod och mikroetnografisk studie. Den 

mikroetnografiska studien som utfördes baserade sig på en triangulering av fyra 

datainsamlingsmetoder: expertintervju, intervjuer med personer i den egentliga 

målgruppen generation Z, icke-deltagande observationer och fältanteckningar. Denna 



 

 36 

typ av triangulering valdes för att skapa mer validitet för avhandlingen och för att 

undvika problem som kunde uppstå ifall enbart en metod skulle ha valts. Det skapar 

mer validitet åt avhandlingen eftersom resultaten har hämtats från olika datakällor och 

olika informanter som deltagare i studien (Creswell & Creswell, 2017). Denscombe 

(2018) förklarar vidare att styrkan med triangulering är att de valda metoderna 

kompletterar varandra. Till intervjuerna skrevs två stycken intervjuguider, en på 

svenska och en på finska (se bilaga 1 och 2) och till den mikroetnografiska studien 

framställdes även en guide på svenska och finska (se bilaga 4 och 5). 

De resurser som finns tillgängliga åt avhandlingens författare sätter gränser till hur ett 

forskningsprojekt blir utformad (Ahrne & Svensson, 2017). På grund av rådande 

omständigheter, Covid-19 viruset, påverkades det metodologiska valet. 

Avhandlingens metodik ändrades därmed att ingen datainsamling skedde fysiskt utan 

all data insamlades på distans för att hålla forskaren och informanterna trygga och 

friska. För att samla in data användes Zoom som är ett videokommunikations system.  

Zoom fungerade som videosamtalsverktyg utmärkt eftersom den har flera egenskaper 

som underlättar forskarens arbete, som skärminspelning och skärmdelning. Den 

mikroetnografiska delen av studien samlades in genom att informanterna kopplade på 

skärmdelning på sin Zoom-enhet samtidigt som jag kopplade skärminspelaren på. På 

det viset kunde jag se det samma som visades på informantens egen skärm. Jag 

transkriberade hela studien, eftersom informanterna och jag hade en genomgående 

diskussion. Jag skrev också fältanteckningar som sedan fungerade som stöd till 

transkriberingarna. Intervjuerna spelades också in på skärminspelaren på Zoom för att 

kunna transkribera dem i efterhand. All data från intervjuerna och studien samlades in 

mellan maj och augusti år 2020. 

4.3.1 Intervjuer  

Som stöd till den mikroetnografiska delen av studien intervjuades informanterna, både 

före och efter studien. Två intervjuer behövdes för att skapa reflexivitet, som enligt 

Creswell och Creswell (2018) hjälper forskaren att kunna samla in information om 

informanternas tidigare erfarenheter om det studerade fenomenet, samt att hur dessa 

tidigare erfarenheter formar den upplevelse och attityder efter att studien var 

genomförd. Creswell och Creswell (2018) förklarar vidare att genom att ha reflexivitet 
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i sin studie kan forskaren göra reflektiva anteckningar under intervjuerna och studien. 

Samtidigt har reflexivitet en betydande roll i valet av informanter och ens relation med 

dem, då forskaren t.ex. använder sig av en så kallad bakgårds forskning (på engelska 

backyard research) (Glesne & Peshkin, 1992 s. 184 i Creswell & Creswell, 2018). 

Bakgårds forskning betyder att informanterna är valda från något till forskaren nära 

ställe, som arbetsplatsen eller universitetet.  

 

Intervjuerna hölls enligt semistrukturerad intervjuteknik för att denna teknik gav mer 

flexibilitet åt intervjuaren. I intervjuguiden framkom frågor och ämnen som berördes 

under intervjun, men den gav också utrymme för diskussion utöver guiden. Samtidigt 

så kunde intervjuaren ändra på ordningen av frågorna enligt hur informanterna svarade 

(Bryman& Bell, 2017). Eftersom följdfrågor var acceptabla, då informanten berörde 

ett samtalsämne som var nära intervjufrågorna eller i situationer där något som 

informanten sa krävde mer förklaring, kunde intervjuaren fråga frågor som vad menar 

du med det eller varför? (Guthrie, 2010). Metoden fungerade bra eftersom informanter 

bidrog med information utöver det som frågades. 

 

Två olika intervjuguider framställdes som blev godkända av avhandlingens handledare 

i början av maj år 2020. Ena intervjuguiden var formad för att skapa insikter om unga 

konsumenters åsikter och attityder gentemot chatbot. Den andra intervjuguiden 

försökte få information från en experts synvinkel på chatbottar och deras användning 

i kundtjänst. I enlighet med Bryman och Bell (2013) var frågorna i intervjuguiden 

formade så att kunde leda till svar om informantens uppfattningar av sin sociala 

verklighet. Guthrie (2010) förklarar vidare att intervjuer ska ha klart ändamål som kan 

förknippas med forskningsfrågorna och hjälper till att ge svar på de ställda hypoteserna 

(Guthrie, 2010). Enligt Kvale (1996 i Bryman & Bell, 2017) skall intervjuaren främst 

av allt vara väl förberedd och inläst på det intervjuade ämnet. Intervjun ska hållas 

strukturerad och tydlig, det ska finnas en balans, i hur mycket intervjuaren styr och 

talar, också sensitivitet är viktigt så att informanten känner sig bekväm (Kvale, 1996 i 

Bryman & Bell, 2017). Då datainsamlingen genomfördes, intervjuades först de unga 

konsumenterna och sedan intervjuades experten. Intervjuguiderna hade formats utifrån 

forskarens egen uppfattning om sin sociala verklighet. I de första intervjuerna med de 

unga konsumenterna kom det fram ny information och insikter om informanternas 

egen uppfattning om en sociala verklighet. Följaktligen måste då den andra 
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intervjuguiden med experten formuleras om. En forskares bakgrund och fördomar kan 

lätt påverka forskningens riktning. Reflexivitet kräver då att forskaren reflekterar över 

konsekvenserna av de metoder, värderingar och beslut som kan påverka på partiskhet 

i avhandlingen (Bryman & Bell, 2013). Därför bearbetades intervjuguiden för 

intervjun med experten genom att ändra på frågor och lägga till mer frågor, enligt de 

resultat som hade kommit fram i de första intervjuerna. Den andra intervjuguiden blev 

godkänd av avhandlingens handledare i september år 2020. 

 

Informanterna ska informeras om syftet med intervjun och intervjuarens uppgift är att 

säkerställa att informanterna har gett sitt godkännande att bli intervjuade, samt att det 

har gett sitt samtycke för att intervjun bandas in (Guthrie, 2010). I början av varje 

intervju presenterades intervjuns och avhandlingens syfte åt informanten för att ge hen 

motivation till intervjun. Alla informanter gav också sitt samtycke att bli intervjuade 

och för att intervjuerna skulle bandas in. I enlighet med Bryman och Bell (2017) hölls 

intervjuerna i ett tyst och lugnt rum för att undvika störningar. I detta fall var 

intervjuaren hemma hos sig i Åbo och informanterna var hemma hos sig eller på deras 

arbetsplats eftersom intervjuerna utfördes med videosamtal. Intervjuerna hölls på både 

svenska och finska, eftersom informanterna var både finsk- och svenskspråkiga. 

Tiderna för intervjuerna varierade mellan 22 och 47 minuter.  

 

Sammanlagt intervjuades nio personer till denna avhandling, av vilka åtta deltog även 

i den mikroetnografiska delen av studien. I tabellen nedan presenteras information om 

informanterna, samt information om intervjuernas tidpunkt och längd. Informanternas 

namn har bytts ut till fiktiva namn för att behålla den anonymitet som de är lovade. 

Enbart en informant gav lov att publicera hans namn. Frågorna var semistrukturerade 

och tre olika intervjuguider användes. Alla intervjuer bandades in på datorn och 

transkriberades ord för ord. Sammanlagt resulterade detta till 36 sidor av transkriberad 

rådata. 
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Figur 2 Information om informanterna 

4.3.2 Val av informanter 

Generellt arbetar forskare inom kvalitativ undersökning med mindre sampel av 

människor och studerar dem på djupet, jämfört med kvantitativa forskningar där 

mängden data brukar vara större (Miles, Huberman & Saldana, 2014). Vidare förklarar 

Miles m fl. (2014) att eftersom undersökningen har vissa gränser, som en tidsbestämd 

gräns, ska forskaren uträtta gränser för urvalet. I denna undersökning valdes urvalet 

på grund av deras geografiska läge och deras ålder. Kön spelade en viss roll, då det 

var viktigt för forskaren att få med representanter av båda könen för att få tillräckligt 

jämlikt sampel. Denscombe (2018) förklarar att då forskare inom småskaliga 

forskningsprojekt använder bara en liten del av undersökningspopulationen, så är 

kriteriet för urvalet att det ska vara möjligt att skapa tillräckligt bra data. 

Utgångspunkten för urvalet i denna avhandling var unga personer i Finland som är 

födda mellan 1995 och 2005 och som hade tidigare erfarenhet av användningen av 

chatbottar. Enligt Denscombe (2018) är det ett subjektivt urval dvs. att informanterna 

INFORMANT FÖDELSEÅR DATUM TID

Vera 1996 18.05.2020 27 min

Hanna 2001 22.05.2020 22 min

Calle 1996 25.05.2020 26 min

Jonas 1995 25.05.2020 20 min

Roope 2001 28.05.2020 22 min

Jenny 1997 10.06.2020 26 min

Alex 1995 10.06.2020 33 min

Isabella 1997 15.06.2020 47 min
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är handplockade för ämnet och de har tidigare erfarenhet av det forskade ämnet och 

dessutom har forskaren redan en viss kännedom om de om informanterna. Jag valde 

urvalet till avhandlingen från studeranden som studerar på Åbo Akademi, samt en 

finsk medborgare som studerar i Sverige och två gymnasie-elever. Jag kontaktade alla 

informanter via Whatsapp och formulerade ett meddelande där jag berättade om syftet 

för intervjun och frågade ifall de ville delta. Alla informanter som jag kontaktade 

tackade ja.  Informanternas åldrar varierade från 1995 och 2001 och de var 4 kvinnor 

och 4 män. Informanterna Vera, Calle, Jenny och Isabella var studerande som hade 

använt några chatbottar tidigare. Informanterna Hanna och Roope var de yngsta 

informanterna och de båda hade just avslutat gymnasiet. Informanterna Jonas och Alex 

hade båda arbetat på Nordea, och därför visste de mycket om Nordeas chatbot. 

Respondent Jonas hade arbetat i Nordeas kundtjänst och hade därför mycket 

information om chatbottar generellt. 

Till sist intervjuades en expertinformant som arbetade på ett företag som framställer 

chatbottar. Jag valde experten för den sista intervjun genom att kolla igenom GetJenny 

företagets Linkedin profil. Där valde jag ut deras marknadsföringsdirektör, eftersom 

jag ansåg att han kunde bidra till avhandlingen med insikter från ett 

marknadsföringsperspektiv. Deras marknadsföringsdirektör Mikko Rindell blev 

kontaktad via Linkedin och han tackade ja till intervjun. Ett antal på totalt 9 

informanter var en lämplig mängd för att generera tillräckligt med data som kunde ge 

ett resultat. Detta stärkte också den fenomenologiska infallsvinkeln för avhandlingen 

eftersom Creswell och Creswell (2017) förklarar att fenomenologi fungerar bäst då 

forskaren kan studera upplevelserna av flera individer som har upplevt samma 

fenomen. 

I denna avhandling användes icke-sannolikhetsurval eftersom avhandlingen först av 

allt var tidsbegränsad, samt att jag inte hade en möjlighet att komma i kontakt med en 

databas med personer av hela undersökningspopulationen. Fördelen med att jag redan 

kände till informanterna från förut, var att det var mycket lättare för mig att bygga 

förtroende med dem. Informanterna var därmed också mer villiga att tala öppet och 

det var enkelt att förstå deras verklighet eftersom den var rätt likadan till min egen.  
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4.3.3 Mikroetnografi 

För att få svar på det forskade fenomenet, dvs. hurdana attityder generation Z har 

gentemot chatbottar i kundtjänst, genomfördes en mikroetnografisk studie. Studien 

gick ut på att informanterna fick en uppgiftsbeskrivning där de testade olika chatbottar. 

Denna metod valdes eftersom detta är en kortare avhandling, som enligt Wolcott 

(1995) innebär att forskaren sätter fokus på enbart en liten del av en större helhet. 

Etnografi i sin tur skulle innebära att forskaren utför en studie i flera år för att utgöra 

en fullständig observation, medan mikroetnografi innefattar en kortare tidsperiod 

(Wolcott, 1997 i Bryman & Bell, 2017) och är därför mer lämplig för en avhandling.  

Enligt Bryman och Bell (2013) ska den som utför en etnografisk studie välja en roll 

som hen antar i relation till de studerade personerna och den studerade miljön. Det 

finns flera olika roller som en forskare kan anta, dessa är: Deltagande observation 

vilket betyder att forskaren deltar i forskningen som en medlem av den forskade 

gruppen (Guthrie, 2010). Observatör som deltagare betyder att forskaren inte deltar i 

studien men agerar som en intervjuare och samtidigt gör observationer (Bryman & 

Bell, 2013). En icke-deltagande observation betyder att forskaren är närvarande, men 

deltar själv inte i den undersökta gruppen (Guthrie, 2010). Dold observation betyder 

att forskaren antingen observerar en grupp, utan att gruppen kan se forskaren eller att 

forskaren är en medlem av gruppen förutsatt att forskarens roll inte avslöjas åt gruppen 

(Guthrie 2010). I denna avhandling valde jag rollen som observatör som deltagare. 

Den valda rollen utformades så att jag observerade informanterna samtidigt som jag 

frågade förtydligande frågor där det behövdes. Jag deltog själv inte i utförandet av 

uppgifterna som informanterna utförde. Då informanterna utförde sin uppgift, gjorde 

jag fältanteckningar om deras beteenden, som var väsentligt för att senare komma ihåg 

vad jag hade sett (Bryman & Bell, 2017). 

 

Till studien valdes nio stycken chatbottar från finska företag inom bank-, försäkrings-

, fastighets- och fastighetsservicebranschen. Alla dessa företag erbjöd också andra 

verktyg för kundtjänst som telefon och mejl och chat. Företagen valdes genom att 

undersöka vilka företag i Finland tillverkar chatbottar. Av de företagen valde jag två 

företag som hette GetJenny (Getjenny.fi, 2020) och Serviceform (Serviceform.fi, 

2020).  
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Från GetJenny och Serviceform:s egna nätsidor valdes företag som jag antog att var 

bekanta för informanterna. Företag som valdes till undersökningen och som 

tillverkades av Serviceform var Aito lkv (aitoasunnot.fi, 2020), Bo lkv (bo.fi, 2020) 

och Kahdeksas Päivä (kahdeksas.fi, 2020). Företag som valdes till undersökningen 

som tillverkades av Getjenny är Lokaltapiola (lähitapiola.fi, 2020) och HOAS (hoas.fi, 

2020).  Eftersom fem chatbottar inte var en tillräckligt stor mängd för att samla in data, 

gjorde jag en manuell undersökning av företag som agerar på den finska marknaden 

och som erbjuder kundtjänst online. Undersökningen gjordes genom att söka 

chatbottar från de mest kända finska bank- och försäkringsbolagens hemsidor. Från 

den undersökningen valdes ytterligare chatbottar från Nordea (nordea.fi, 2020), IF 

(if.fi, 2020) och OP (op.fi, 2020).  Nordea erbjuder en chatbot som heter Nova, IF:s 

chatbot heter Emma och OP:s chatbot heter Opotti. Den sista chatbotten Kierrätysbotti 

Kikka (lt.fi, 2020) hittade från Lassila&Tikanojas nätsdia, och det var en Facebook 

chatbot som fungerade på Facebook Messenger. Efter att studien var slutförd har deras 

chatbot dock förflyttats till deras egen nätsida. För att försäkra att alla företag verkligen 

använde chatbottar, testade jag chatbottarna på förhand. 

För studien formades en guide (Se bilaga 4 och 5) som informanterna använde sig av. 

Guiden var välgjord och simpel så att alla informanter kunde använda den utan 

problem. I guiden fanns åtta företag som informanterna skulle använda sig och en kort 

uppgiftsbeskrivning. För informanternas hjälp, hade ett antal hjälpord skrivits under 

varje företag. Informanternas uppgift var att välja mellan 4 och 5 företag från listan 

och besöka deras hemsidor och söka upp deras chatbottar. När informanterna hade 

hittat chatbottarna, kunde de antingen fråga egna frågor som de kunde hitta på eller 

använda sig av de stödord som hade uppgivits i guiden. 

4.4 Analys av data 

Det vanligaste sättet att genomföra kvalitativ analys är tematisk analys (Bryman & 

Bell, 2017) vilket har tillämpats i denna avhandling. Tematisk analys innebär att 

forskaren söker i det insamlade datat efter teman och underliggande teman, som också 

kallas för koder.  I allmänhet brukar kvalitativa undersökningar generera en stor mängd 

data (Bryman & Bell, 2013; Rensstam & Wästerfors i Ahrne & Svensson, 2017) vilket 

innebär att det är viktigt att organisera och förbereda den insamlade datat i förväg för 

att det ska vara lättare att påbörja analysarbetet (Creswell & Creswell, 2017). 
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Forskaren börjar med att sammanställa den insamlade datan till en s.k. databas som 

sedan bryts ner till mindre delar d.v.s. demonteras (Yin, 2013). Därför printades de 

transkriberade texterna ut och svaren på de olika frågorna kodades med olika färger. 

Med kodning menas att forskaren söker efter teman som liknar varandra och plockar 

upp dem från deras kontext. Detta leder även till att datan remonteras d.v.s. ställs upp 

i listor eller tankekartor för att få en bättre uppfattning och för att kunna sist och 

slutligen göra en tolkning av den insamlade data (Yin, 2013). I kapitel 5 presenteras 

denna data och en närmare analys presenteras i kapitel 6.  

Problem som kan förekomma med kodning är att den större kontexten kan förloras då 

forskaren plockar enstaka meningar från transkriberingarna (Bryman & Bell, 2013). 

För att undvika detta lästes de transkriberade texterna om igenom, för att skapa en 

helhet av det som sägs och tillslut sammanfattades sammandrag av de viktigaste 

punkterna av intervjuerna. Koderna förenklades till olika teman som uppkom under 

analysen. Dessa teman handlade om konsumenternas attityder gentemot chatbottar och 

deras användbarhet och utseendemässiga faktorer. Andra koder som uppkom var 

språkliga faktorer t.ex. hurdant språk chatbottarna använde sig av, om de kunde 

besvara informanternas frågor på rätt sätt och rätt språk. Nedan har jag sammanställt 

en figur med de olika teman som uppkom från intervjuerna, tillsammans med citat som 

stödjer detta.  
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Figur 3 Användarbarhetsfaktorer 

 

Figur 4 Utseendemässiga faktorer 
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4.5 Undersökningens kvalitet 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det fyra kriterier hur forskaren kan stärka 

tillförlitligheten i en kvalitativ undersökning. Dessa fyra är: trovärdighet (på engelska 

credibility), överförbarhet (på engelska transferability), pålitlighet (på engelska 

dependability) och konfirmering (på engelska confirmability). 

Tillförlitligheten av forskningen har bekräftats genom att rapportera resultaten till 

personer i den sociala verkligheten som studerats, genom att banda in och transkribera 

både intervjuerna och den mikroetnografiska delen av studien. Detta innebär att 

resultaten kan valideras, genom att det är möjligt att bekräfta att det finns en 

överensstämmelse mellan resultaten av intervjun och det som informanterna har 

uppfattat.  

 Med överförbarhet menas i vilken grad forskningens resultat kan anpassas till en 

liknande situation eller kontext, vid samma eller senare tidpunkt (Bryman & Bell, 

2013). Genom att jag har skrivit en fullständig redogörelse om detaljerna i 

avhandlingen, kan andra personer använda det som en databas för framtida forskning 

(Guba & Lincoln, 1985 i Bryman & Bell, 2013). Frågorna i intervjuguiderna baserade 

sig på forskning inom ämnesområdet, vilket förutsätter att samma resultat kunde nås 

om studien utfördes på nytt av andra personer med samma utgångspunkt. 

Pålitligheten av en kvalitativ forskning innebär enlig Lincoln och Cuba (1985 i 

Bryman & Bell, 2017) att forskaren tar ett granskande synsätt på forskningen. Då ska 

hen redogöra fullständigt för forskningsfrågorna, syftet, val av informanter, 

fältanteckningar, intervjuutskrifter, analyser och beslut mm. för att säkerställa 

pålitligheten (Lincoln & Cuba, 1985 i Bryman & Bell, 2017). För att säkerställa detta, 

granskades studien av avhandlingens handledare under undersökningens gång, 

forskaren gav information om informanterna och skapade tydliga intervjuguider. 

Konfirmering innebär att forskaren försöker säkerställa att hon agerat i god tro och 

inte medvetet låtit sina personliga värderingar påverka varken utförande eller 

resultaten av forskningen (Bryman & Bell, 2017). Jag har varit medveten om detta och 

därmed strävat till att tolka svaren så objektivt som möjligt.  De hade tidigare 

erfarenhet med det forskade ämnet och de Avhandlingens objektivitet har även 
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garanterats genom att jag säkerställde att jag agerat i god tro och att inga personliga 

värderingar har varken påverkat avhandlingens utförande eller dess slutresultat.  
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5 Presentation av data 

I detta kapitel presenteras empiriskt material angående informanternas attityder 

gentemot chatbottar samt en experts synvinkel. Materialet presenteras i den ordningen 

som insamlingen av datat gjordes. Först presenteras de första intervjuerna, till näst 

behandlas resultaten för observationerna, och sist presenteras resultaten för den 

andra intervjun och intervjun med experten från GetJenny. 

I samband med citaten, presenteras informanterna enligt den namn som anges i Tabell 

1. Citaten är både på svenska och finska, eftersom tre av informanterna talade finska. 

En mer djupgående analys av den insamlade empirin tillsammans med den teoretiska 

referensramen följer i kapitel 6. 

5.1 Chatbottar som verktyg för kundtjänst 

Kriterierna för informanterna i denna studie var att de alla skulle ha tidigare 

erfarenheter av användningen av chatbottar. Den första frågan handlade om 

informanternas tidigare erfarenheter med chatbottar. Alla hade kännedom om vilka 

chatbottar de hade använt förutom Roope. Han visste att han hade använt chatbottar i 

sammanhang med nätbutiker, men kom inte exakt ihåg vilka de var. De andra 

informanterna nämnde företag vars chatbottar de hade använt som t.ex. Nordea, 

Fennia, HBO, Sanoma Pro, EgenSkatt, FPA och Gigantti. Informanterna Vera, Hanna, 

Calle och Isabella förklarade att senast då de använt chatbottar hade de haft en specifik 

fråga som de ville fråga en chatbot. Vera sa att eftersom hennes fråga hade varit mer 

komplicerad hade chatbotten kopplat henne till en kundtjänstmedarbetare. Hennes 

upplevelse av tjänsten hade ändå varit bra och smidig. Hon påpekade också att då 

chatbotten kunde hjälpa henne snabbt hade de skapat en trygghetskänsla. 

 Två av informanterna, Jonas och Alex hade annorlunda erfarenheter jämfört med de 

andra informanterna eftersom de själv arbetat på företag där de använde chatbottar. 

Båda ansåg att de förstod hur chatbottar fungerar. De visste att kommunikationen med 

en chatbot ska vara enkel och de inte ska skriva komplicerade meningar för att 

chatbotten ska förstår dem. 

” Mina egna erfarenheter är helt positiva för att jag förstår att man inte kan fråga helt 

fö  komplicerade saker, fö  att dom ska kunna fö a mig till rätt ställe” (Jonas) 
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Den andra frågan ämnade få information om informanternas åsikter om den relation 

som en chatbot möjligtvis skapar mellan konsumenten och företaget. Enligt 

informanterna kunde bilden av företagen som använder chatbottar ändras. Flesta av 

informanterna ansåg det som en positiv sak att företag erbjuder chatbottar som ett 

tillägg till deras kundservice. Enligt Alex kunde en chatbot ge en mer professionell 

bild av företaget för att det visar att företaget är medveten om den tekniska 

utvecklingen. 

”Definitivt alltid positivt med allt som har med robotik och liknande att gö a, fö  att 

det visar att företag visar att de är intresserade av hur teknologin utvecklas 

runtomkring, att det inte blir en dammig och gammal bild av företaget, och att det 

istället blir lite mera så där nytt och trendigt” (Alex) 

Informanterna tyckte att det är bra om en chatbot dyker direkt upp på en nätsida och 

frågar om det är något som den kan hjälpa med. Hanna tyckte det var väldigt smidigt 

om företag erbjuder chatbottar då man har en specifik fråga, men hon ansåg det inte 

negativt om en nätsida inte erbjöd en chatbot. 

”Mun mielestä on vaan hyvä jos yrityksen nettisivuille heti pongahtaa se, että ”Hei 

kysy tästä apua”, et se on mun mielestä aika kätevä jos sulla on joku tietty kysymys 

jonka haluat selvittää sen kautta. Mutta en mä kiinnitä siihen sillain huomiota jos 

jollain sivustolla ei ole chatbottia, että en ajattele onpa huono yritys” (Hanna) 

Roope och Isabella hade en mer negativ bild, och ansåg att det kunde ge en lat bild av 

företaget, och att de hellre skulle tala med en människa eftersom de ansåg att chatbottar 

ger emellanåt flummiga svar. 

”Jag får personligen en lat bild av fö etagen om dom använder sig av chatbots” 

(Isabella) 

Den tredje frågan handlade om de bakomliggande orsakerna till varför informanterna 

hade använt sig av chatbottar istället för att tala med en kundtjänstmedarbetare. 

Informanterna valde att använda sig av chatbottar då de ansåg det vara det snabbaste 

och effektivaste sättet att få svar på deras frågor. Enligt Vera kändes det också som det 

mest bekvämaste alternativet. Roope påpekade att ofta då han ringer kundtjänsten 

måste han vänta länge i kö eller då han mejlar kan det emellanåt ta veckor att få svar, 

och då känns chatbot som det snabbaste alternativet. Jonas påpekade även att hos vissa 
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företag t.ex. inom bank- eller försäkringsbranschen, är chatbot kommunikationen 

obligatorisk före konsumenten kan tala med en kundtjänstmedarbetare. För Vera och 

Ida hade chatbotten dykt upp på nätsidan de besökte och därför hade de tänkt att det 

var ett smidigt sätt att kommunicera. 

”Jag ville ha svar snabbt, jag ville inte mejla nånstans utan den där chatten kom fram 

där så jag tänkte att det här går kvickt och bekvämt att skicka iväg ett meddelande” 

(Vera) 

Med den sista frågan var tanken att få information om informanterna skulle bryta sin 

relation med företaget vars chatbottar de hade använt. Alla informanter sa att de skulle 

fortsätta att använda den företagets tjänster och hade inga planer att bryta sin 

kundrelation.  

”Jo för att jag orkar inte genast bli rabiat, att jag förstår att de är bara ett hjälpmedel 

för att få extra tjänster, att de kanske inte sätter så mycket resurser på den där själva 

chatbotten, att det inte är deras hela tjänst, och därför tycker jag att det är helt fine.” 

(Jonas) 

”Ett tag i alla fall, att sist och slutligen är deras utbud det viktigaste. Men kanske jag 

skulle ha tänkt annorlunda och jag inte skulle ha fått svar på mina frågor” (Vera) 

Enligt informanterna spelade det inte så stor roll om chatbotten fungerade bra eller 

dåligt för att de skulle ha gjort drastiska beslut som att bryta deras relation.   
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Attityder mot chatbots Majoriteten tyckte att det var positivt att ha 

chatbot som en extra service, vissa ansåg att 

det gav en professionell bild medan två av 

informanterna ansåg att det ger en lat bild 

av företaget. Ingen tyckte det var negativt 

om chatbot inte fanns tillgängligt. 

Orsaker till användning En chatbot anses som ett snabbare verktyg 

för att skaffa åt sig information, än 

traditionella kundservice metoder som 

telefonsamtal eller mejl. 

Påverkan på kundrelation Alla informanter höll sig neutrala till 

påverkan på deras relation till företagen 

som använder sig av chatbots. 

Tabell 1 Sammandrag av den första intervjun 

5.2 Chatbottarnas funktion och design 

Till den mikroetnografiska delen av studien utvecklades en guide (Se Bilaga 4 och 5) 

som alla informanter skulle använda sig av. Informanterna valde fyra eller mera 

chatbottar och använde sig av guiden för att testa chatbottarna. Tre av informanterna 

hade från förut en färdig fråga som inte fanns i guiden som de frågade chatbottarna. 

Eftersom det fanns nio chatbottar och varje informant använde sig av olika chatbottar, 

kommer resultaten vara presenterade enligt företagen och hur var och en informant 

upplevde dem. Företagen presenteras i ordningen: Nordea, If, Lokaltapiola, OP, 

Kierrätysbotti Kikka, Hoas, Bo lkv, Aito lkv, Kahdeksas Päivä. Nedan i tabellen 

presenteras hur många gåner var och en chatbot testades.   
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Chatbottar Antal testningar 

Nordea 8 

Lokaltapiola 3 

OP 4 

IF 8 

Kahdeksas Päivä 4 

Aito LKV 5 

Bo LKV 3 

HOAS 2 

Kierrätysbotti Kikka 5 

Tabell 2 Chatbottar och antal testningar 

 

5.2.1 Nordeas chatbot Nova 

Alla informanter hittade Nordeas chatbot snabbt och den var belägen i högra nedre 

kanten. För det mesta kunde chatbotten förstå och svara korrekt på informanternas 

frågor med några undantag. Enkla frågor som ”Tahtoisin hakea luottokorttia, miten se 

onnistuu?”, då Roope ville veta hur han kan söka ett kreditkort, var tillräckligt simpla 

för chatbotten att förstå och den gav korrekta svar. Svårigheter att hitta chatten uppkom 

då om informanten först gick till den engelsk- eller svenskspråkiga sidan hos Nordea, 

eftersom chatbotten inte fanns tillgänglig där. Chatbotten fanns enbart på den 

finskspråkiga sidan, vilket ansågs vara ytterst tråkigt enligt Vera då hon inte ville 

diskutera på finska. Hon ansåg även att detta var konstigt då Nordea finns i Sverige, 

vilket enligt henne skulle tyda på att deras chatbot förstod svenska. Det fanns några 

tillfällen där chatbotten inte alls förstod informanternas frågor. Jonas blev frustrerad 

på att chatbotten var långsam och dessutom inte förstod frågorna som han ställde den. 
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Exempelvis när informanten frågade om kreditkortens ränteprocenter gav chatbotten 

ett svar som berättar om deras serviceavgifter. 

”De kommer ”palvelumaksujen hinnastomme löyd t kotisivuiltamme”, palvelumaksut 

är absolut inte samma sak som ränteprocent, det har ingenting med det att göra. Därför 

tycker jag att det här ör onöd gt att den bö jar höpöttää något att ”alle 18-vuotiaat lapset 

ja nuoret saavat käyttöetutilin, pankkitunnukset ja nordea electron kortin maksutta”. Jag 

förstår inte varför den berättar allt det här åt mig då jag inte har frågat något om det 

här.” (Jonas) 

 

Då Jenny frågade chatbotten om när kontorerna i Åbo var öppna, förstod chatbotten 

inte frågan och hon måste omformulera sin fråga. Fortfarande förstod chatbotten inte 

frågan och gav istället egna frågesalternativ att klicka på.  

”Jag är faktiskt chockad att det inte fattade den frågan, men kanske det var confusing med 

pääkonttori, don’t know men okej i alla falla kan den svara på att var man kan hitta den 

där informationen. Okej och nu kasta den mig till en gammal sida, och här hamnar jag nu 

själv gå och kolla” (Jenny) 

Jämfört med Isabellas upplevelse, då hon formulerade frågan på ett annat sätt och då 

kunde chatbotten svara direkt. Hon tyckte också att smileys, som chatbotten skickade 

i slutet på diskussionen, var ett bra tillägg i chatbottens konversation. 

”Okej, nomen kiitos, jag måste nu kolla att vad den visar, det här va ju jätte bra. Jag 

tycker det här va jätte smidigt, och det var bra att den skickar smileys” (Isabella) 
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5.2.2 IF chatbot Emma 

Majoriteten av informanterna tyckte att If:s chatbot var lätt att hitta både på datorn och 

telefonen. Den ansågs även vara väldigt simpel att använda och hjälpte till snabbt. 

Chatbottens språk orsakade negativ kritik eftersom den talade ingen svenska. Enligt 

Vera var det irriterande, eftersom hon inte hade lust att tala på finska och ville därför 

ha service på svenska. Däremot tyckte hon att det var skönt att det var en maskin som 

hon talade med. 

”Jag undrar om jag sätter den här på svenska så funkar den här chatbotten? Mhmm, 

chatten finns inte på svenska, den finns bara på finska, så nu måste jag sitta och 

fundera på hur jag ska säga. Men det är ändå skönt att det är en maskin som jag talar 

med. Men snäppet irriterade att jag inte kan skriva på svenska” (Vera) 

Jenny testade om chatbotten kunde tala svenska och enligt henne fungerade den bättre 

än Nordeas chatbot, fastän den inte kunde svara på svenska. Även Alex testade på 

chatbottens språkkunskaper genom att fråga om den skulle erbjuda service på svenska. 

Det kunde chatbotten tyvärr inte och informerade att svenskspråkig service kunde fås 

genom att ringa deras kundservice. Chatbotten förstod däremot då han testade att 

skriva en fråga på svenska medan svaret kom på finska. Dessutom gav chatbotten 

alternativet att föra informanten till en sida med mer information, men den sidan var 

också på finska. 

Bild 1 Jämförelse mellan Julia och Isabella då de frågar en likande fråga, men 
Nordeas chatbot förstår inte Julias fråga, fastän den är enkelt formulerad 
(nordea.fi, 2020) 
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”Vad händer om man trycker sen att man får sidan på svenska? Nej, det här är 

problematiskt, att den kastar istället mig till framsidan, istället för att översätta sen 

sidan jag är just nu på. Det är inte bra, jag antar att dom har här djurförsäkring, hund? 

Där. Det är ju helt korkat att man måste komma hit på nytt, det är någon som har varit 

lat här.” (Alex) 

Informanterna kommenterade även chatbottens design. Calle störde sig på det 

plingande ljudet som hördes varje gång när ett meddelande skickades och enligt Vera 

var chatrutan alldeles för liten i jämförelse med hur mycket text chatbotten 

producerade. Detta försvårade läsbarheten avsevärt. Enligt Alex hade chatbotten en 

snygg design, men själva chat-ikonen var ganska liten och svår att hitta. Jonas, som 

använde sin mobil för att testa chatbotten, ansåg att chatbotten var väl optimerad för 

mobiler. Han poängterade även att detta är viktigt för att de flesta sköter sina ärenden 

på sina mobiler nuförtiden. 

”Alltså bara fö  att ha använt Nordeas chatbot så kunde ja genast hitta var If säkert också 

har deras chatbot. Den var ganska rakt framme fast jag använde telefonen, men man 

hitta den genast och sen om man nu skrev in dit att ”skärmen på min kännykkä har gått 

sönd r”, så den gav exakt sida, att ”här kan du läsa”, vilka fö säkringar kan ge dig 

pengar tillbaka och hur de fungerar och vad du kan göra och den gav möjlighet att göra 

skadeanmälan där genast och det var jätte simpelt. Jag behövde inte någon extra hjälp 

med det mera. Den var nog en av mina favoriter. Lätt att hitta på telefonen, det är jätte 

viktigt, att hur många millenialer ens betalar räkningar med dator mera? Ba man gör allt 

med kännykkä, kommer int ihåg när jag sku senast ha betala en räkning med en dator, 

så därfö  tycker jag att optimering till telefon e jätte viktigt” (Jonas) 
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5.2.3 Lokaltapiola ChattiJenni 

Tre informanter testade Lokaltapiolas chatbot ChattiJenni och alla hade positiva 

upplevelser fastän de först hade svårigheter att hitta chatbotten. Då Roope ställde sina 

frågor hade han några skrivfel men chatbotten lyckades ändå förstå frågorna och 

svarade korrekt åt honom. De två andra informanterna letade först efter chatbotten på 

den svenskspråkiga nätsidan men den hittades enbart från den finskspråkiga sidan. 

Enligt Alex var det dåligt att chatbotten inte talade svenska och ansåg Lokaltapiola 

kan därför förlora kunder. Till skillnad till Nordea och If, gav Lokaltapiolas chatbot 

mera egna svarsalternativ som informanterna kunde klicka på. Dessutom frågade den 

efter feedback, vilket var väldigt uppskattat. Isabella tyckte också att det var bra att 

chatbotten meddelade i början att kunder inte ska uppge sitt socialskyddssignum i 

chatten, eftersom inte alla kunder kanske vet hur man ska dela med sig personlig 

information, som t.ex. äldre kunder.  

”Det här är bra att de har en feedback-loop här genast, jämfört med de andra 

(chatbottarna), att dom andra hade inte lika automatiserat. För företagets sida är det ju 

bra dom har det genast här och att de kopplar det med enkla svarsalternativ” (Isabella) 

Bild 2 If chatbot Emma (if.fi, 2020) 
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Dock när Alex frågade mera frågor senare i chatten, gav chatbotten plötsligt en lång 

lista av olika svarsalternativ som han kunde klicka på. Enligt informanten kunde dessa 

alternativen ha visats helt i början av chatten så behöver inte en kund själv fundera ut 

hur han ska formulera sin fråga. 

 

5.2.4 OP chatbot Opotti 

Alla informanter som testade OP:s chatbot Opotti hade svårigheter att hitta den, 

eftersom den inte fanns tillgänglig på första sidan. Dessutom råkade sig att när Alex 

skulle testa chatbotten, så meddelade den att den var stängd och att öppethållstiderna 

var på vardagarna mellan 8:00-18:45. 

”Korkat, hur dåligt och stängd hela helgen, då när man ska leta reda på den här 

kundbetjäningen, för att inte behöva betala dubbellön t.ex. på en söndag. Chatbottar 

borde inte ha rättighet att vara stängda, så det var inte så bra.” (Alex) 

Isabella jämförde chatbotten till kundtjänstmedarbetare i fysiska butiker. Hon tyckte 

det kunde vara båda positivt och negativt att chatbotten var svår att hitta. Hon tyckte 

att om en kund verkligen vill ha betjäning, så är det negativt att chatbotten inte kom 

Bild 3 Lokaltapiola använde både av färdiga 
svarsalternativ samt frågade efter feedback (lähitapiola.fi, 
2020) 
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fram direkt, medan det kunde vara positivt åt de kunder som inte behöver hjälp, för att 

det kan anses vara störande att en chatbot dyker upp. 

 ”Men det som var negativt med den här, var att jag måste leta fram den. Att fast det 

sku vara störande att det genast poppar upp en chatbot, sådä ”Hei voinko olla avuksi?” 

att det är lite mixed feelings. Det känns som när man far till en butik och en typ hoppar 

fram och frågar att ”Voinko olla avuksi?”, att om det är något specifikt som du letar 

efter så då är det ju bra, men att största delen av tiden brukar den bara vara i vägen 

egentligen. Så bra och dåligt, att jag måste själv leta fram den här chattin. Att jag får 

en feeling att för dem, är en chatbott bara en sekundär neuvonantaja, och inte ett sätt 

att möta deras kunder. Att det är ju också en positiv grej åt kunden då den inte behöver 

köa i telefon om den har någon snabb fråga och att den får ett enkelt svar.” (Isabella) 

Enligt Hanna var det positiva med chatbotten att den gav olika svarsalternativ om den 

inte förstod frågan som ställdes. Dessutom i början kunde man själv välja 

ämnesområdet som man ville fråga frågor om vilket var enligt Hanna väldigt smidigt. 

 

5.2.5 Kierrätysbotti Kikka (Lassila & Tikanoja) 

Lassila & Tikanoja erbjuder en chatbot på Facebook Messenger och denna chatbot var 

den enda Messenger chabotten i studien. Detta orsakade också svårigheter åt 

Bild 4 OP:s chatbot Opotti (op.fi, 
2020) 
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informanterna att hitta chatbotten, eftersom det fanns också en annan chatbot på 

Lassila & Tikanojas egen nätsida. Alla informanter var positivt överraskade över 

funktionen av chatbotten och ingen visste om den från förut. Chatbottens funktion var 

att den gav råd om hur man ska sortera olika slags rosk. Alla informanter tyckte att 

chatbotten var snabb och enkel att använda eftersom de behövde bara skriva ordet på 

den saken som man vill sortera. 

” Den var lite komplicerad, för först kom där någon annan bot, och sen tryckte jag på 

den där Kierrätysbotti Kikka, så var jag mittiallt i Facebook Messenger, vart den 

redirecta mig. Men sen när man läste igenom, alltså där kommer genast ganska bra 

information om att vad du ska göra. Att den berättar exakt hur du ska söka, att du 

behöver inte gissa att ska du skriva en roman hit, utan att man skriver bara en shampoo 

flaska eller shampoo pullo på finska, och sen berättar den exakt hur du ska sortera 

dem. Att du skriver ba soffa, shampooflaska, int vet jag, TV?. Så den är ganska simpel 

och bra om jag någonsin skulle vilja använda den” (Jonas) 

 

5.2.6 HOAS 

Enbart Hanna och Jonas testade på HOAS chatbot. Hanna var inte bekant med HOAS 

från förut, medan Jonas visste om HOAS. Enligt honom var det bra att chatbotten 

hittades lätt från nätsidan. Eftersom Hanna inte ännu var studerande, så var det svårare 

Bild 5 Chatbotten kunde också ge alternativet att kontakta 
kundtjänstmedarbetare (lt.fi, 2020) 
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för henne att hitta på frågor att fråga och hon var osäker om chatbotten skulle förstå 

hennes frågor. Chatbotten förstod inte genast frågorna och hon fick omformulera sig 

några gånger. Exempelvis då hon frågade chatbotten om vad är den billigaste hyran 

för studeranden i Åbo så kunde inte chatbotten ge direkt svar. 

”Voi ei nää on niin hankalia, niin että toi ei osaa sanoa silleen tarkkaan et ”kuusi sataa 

euroa”, mutta okei tää on hyvä jos mä pääsisin Turkuun opiskelemaan.” (Hanna) 

5.2.7 Bo LKV 

Informanterna som testade Bo lkv:s chatbot hittade den snabbt på deras hemsida. De 

tyckte även att designen på chatbotten var snygg och lyxig.  

”Jag gillar jätte mycket hur de har satt dom här frågorna jätte klart och tydligt, och att 

det inte är bara så där att ”löyd  asunto” utan att de är ”unelmiesi asunto.” (Vera) 

Calle tyckte samma, att chatbottens fungerade bra och att den härledde kunden på ett 

smidigt sätt. Jonas testade chatbotten på sin telefon och hittade den inte direkt, men 

efter att han hade hittat chatbotten blev han genast positivt överraskad. Enligt honom 

kunde Bo Lkv ändå optimera sin hemsida bättre för mobilanvändare så att chatbotten 

skulle hittas snabbare. 

 ” Liksom någon som har använt samma chatbot på datorn och vet att den är här och 

försöker sen göra samma på sin kännykkä, så det blir ju helt omöjligt sen, och man 

blir ju bara arg. Och här kommer nu helt bra att ”mitä haluaisit tehdä?” Myydä 

asuntosi, etsiä unelmiesi asunnon? Nu blev det här mycket bättre genast, för att nu 

slipper jag ju redirecta mig själv genast till rätt ställe, okej intressant.” (Jonas) 
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5.2.8 Aito LKV 

Aito lkv:s chatbot skiljde sig mycket av de andra företagens chatbots. Den hade en 

väldigt simpel design och det gick inte att skriva direkta frågor åt den. Däremot frågade 

den egna frågor och gav färdiga svarsalternativ som det gick att klicka på. Alla 

informanter som testade chatbotten, blev lite irriterade då chatbotten ville ha deras 

kontaktuppgifter. Ingen av informanterna gav ut sin information åt chatbotten eftersom 

de inte ville att den skulle kunna kontakta dem. 

Bild 6 Designen på Bo LKV:s chatbot 
(bo.fi, 2020) 
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5.2.9 Kahdeksas Päivä 

Kahdeksas Päivä var också ett lkv företag och deras chatbot hade en liknande design 

som Aito lkv:s chatbot. Detta lades märke till bland informanterna. Kahdeksas Päivä 

chatbot väckte mer diskussion än Aito lkv:s chatbot. Enligt Calle, Alex och Isabella 

fungerade chatbotten exakt likadant som Aito lkv och såg dessutom likadan ut. 

Kahdeksas Päivä och Aito lkv var inte bekanta åt informanterna från förut och Vera 

jämförde dem till den som hon visste från förut, Bo lkv. Enligt Vera var Kahdeksas 

Päivä dock lika snygg och lyxig som Bo lkv och Alex sa också att bilderna på deras 

hemsidor var väldigt fina och professionella. Informanternas allmänna åsikt var att 

chatbotten fungerade väldigt smidigt. 

Bild 7 Aito Lkv chatbot (aitoasunnot.fi, 2020) 
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”Okej de här har väl samma kehittäjä som den här fö egående. Helt likadan när man 

letar efter boende ”haluan nähdä tulokset”. Wow det här är ju cool, ser helt bra ut, och 

jag tycker den här flown var jätte smooth. Väldigt bra upplevelse kan jag säga, I like 

this. Också de här bilderna ser förvånansvärt bra ut jämfö t med finska standarden” 

(Alex) 

 

5.3 Attityder gentemot chatbottar 

Den andra intervjun genomfördes direkt efter att informanterna hade avslutat studien. 

Syftet med intervjun var att skapa förståelse om informanternas attityder och tankar 

gentemot chatbottar efter att de hade testat dem. Svaren av den andra intervjun 

presenteras i samma ordning som frågorna var ställda i intervjuguiden. Med den första 

frågan ville jag veta hur informantens åsikter hade omformats efter att de hade testat 

chatbottar. Eftersom informanterna hade testat på olika chatbottar varierade tankarna 

och åsikterna. Vera kände en irritation gentemot chatbottar eftersom de producerade 

mycket text som konsumenten måste läsa från en liten chat-ruta. Hon nämnde dock att 

hon är en sådan person som gillar mera att ringa upp folk och orkar inte med att läsa 

en massa text då hon vill få reda på något. Också Isabella hade motsägande tankar om 

chatbottar, men hon tyckte ändå att det är en smart sak att ha på en nätsida. Däremot 

berodde det mycket på om chatbotten fungerade bra eller dåligt.  

Bild 8 Kahdeksas Päivä chatbot 
(kahdeksas.fi, 2020) 
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”Ganska ristiriitaisia, att beroende lite på vad man fråga så fick man bättre svar på 

vissa, men att jag tycker att det är en helt smart grej att ha på sin nätsida, t.ex. då om 

man aldrig varit på en sida så kan man fråga den och sen länkar den dig till korrekt 

sida”. (Isabella) 

Jenny hade liknande åsikter, då hon tyckte att resultaten av de chatbots som hon 

testade, var mycket varierande. Hon sa att hon dock har stora förhoppningar till 

framtiden, att chatbottar kommer att lära sig mera och på det viset utvecklas. Alex 

hade liknande tankar om chatbottarnas framtida utveckling. Enligt honom kommer de 

att utvecklas vidare och på det viset skapa desto bättre kundupplevelser. Alex åsikt var 

att det är praktistk för företag att ha chatbottar eftersom konsumenten kan kontakta 

kundservicen på vilken tid som helst av dygnet. Jonas kände att allt med chatbottar är 

väldigt kontroversiellt. Enligt honom ska företag enbart ta i bruk chatbottar om de har 

resurser till att framställa en väl fungerande chatbot som är till hjälp åt konsumenter. 

Hanna tyckte att det var bra då vissa chatbots erbjöd färdiga svarsalternativ eller 

frågealternativ, knappar inne i chatten som hon kunde själv klicka på. Hon tyckte inte 

om chatbotten bad henne omformulera sin fråga, för att hon hellre ville ha snabbt svar 

och att chatbotten skulle förstå hennes fråga direkt. 

Den andra frågan ämnade få mer detaljerad information om vilka chatbots som 

konsumenterna gillade och ogillade. Nordeas chatbot delade informanternas åsikter. 

Alex tyckte att Nordeas chatbot var mer framhunnen än de andra chatbottarna, och att 

den var väldigt versatil. Vera och Jenny gillade inte Nordeas chatbot, främst för att 

den inte kunde besvara deras frågor och att den producerade mycket text som inte var 

relevant för dem. Jenny sa att hon hade haft stora förväntningar för chatbotten, men att 

den uppfyllde inga av dem. Hon frågade enkelt om öppethålltider men chatbotten 

kunde besvara frågan. Samtidigt ifrågasatte hon sig själv att om det var fel på hennes 

formulering av frågan.  

“Men just vad jag sa, så var jag lite besviken på Nordea, att den kunde int ens visa 

öppehållstider. Så där liksom genom en enkel fråga, men sen är det just den där 

formuleringen. Att just när jag använde Turun Pääkonttori, att kanske de är lite 

confusing, men sen när jag försökte med Kauppatori och sådä, men man vet int. Men 

kanske man kunde då fylla i dendä roboten, att den skulle faktiskt känna igen det där 

Kauppatori. Sen kan det ju bli problem om det finns flera kauppatorin” (Jenny) 
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Lkv- företagen, dvs. Aito lkv, Bo lkv och Kahdeksas Päivä, fick en del positiv 

feedback av informanterna. Calle gillade dem eftersom de härledde honom på ett bra 

sätt genom hela konversationen och att de kunde föreslå relevanta saker. Jonas tyckte 

också att Bo lkv:s chat hade en fin design. Alex blev positivt överraskad över 

Kahdeksas Päivä:s chatbot. Enligt honom var den effektiv i sin enkelhet.  Vera gillade 

att alla lkv- företagens chatbottar hade liknande stil. Däremot ogillade hon och Roope 

det att Aito lkv:s chatbot bad om deras mejladresser. De ville båda hålla sig anonyma 

och inte ge ut sina mejladresser till en chatbot. 

”Det är ju lite charmen med chatbots att man får hålla sig anonym och de ska hjälpa 

dig på en anonym nivå” (Vera) 

Majoriteten av informanterna testade If:s chatbot och hade mestadels bra upplevelser. 

Enbart Calle ogillade chatbotten för att den gav ett störande ljud varje gång den 

skickade ett meddelande. Hanna och Jonas gillade mest If:s chatbot för att den 

fungerade enligt dem på ett bra sätt, den var lätt att hitta både på datorn och telefonen, 

och den förstod simpelt formulerade frågor. Hanna gillade också If:s chatbot för att 

den gav alternativ på ämnen som hon kunde fråga om.  

Den gemensamma faktorn hos de svenskspråkiga informanterna var att de önskade få 

svenskspråkig service hos chatbottarna. Vera poängterade dock att lkv- företagens 

chatbottar producerade mindre text och vilket gjorde att språket inte störde då så 

mycket. Isabellas åsikt var att Lokaltapiolas chatbot var väldigt trevlig, men eftersom 

den enbart fanns tillgänglig på den finska nätsidan var den svår att hitta då hon ville 

hitta den från den svenskspråkiga sidan. 

Alex gillade OP minst av alla chatbot p.g.a. att den inte var öppen då han skulle testa 

den. Däremot gillade Jenny OP:s chatbot p.g.a. att den var väldigt snabb. Kierrätysbotti 

Kikka var omtyckt av informanterna och Jenny sa att den var kul att använda och 

Roope tyckte om att den var simpel då han behövde skriva bara ett ord åt den. HOAS 

chatbot fick inte så många kommentarer, men Hanna sa att hon gillade den chatbotten 

minst eftersom hon inte kunde fråga den specifika frågor och istället skulle hon då ha 

ringt. 

Med den tredje frågan ville forskaren få bättre insikter på hur chatbottarna kunde 

påverka konsumenters bild på företagen. Vera fick en väldigt positiv bild av företagen 
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som använde chatbottar. Speciellt gillade hon lkv-företagen för att deras chatbottar 

hade en bild på en människa, vilket gav en personlig bild och gjorde det till en 

upplevelse. Enligt henne kändes det också som att man skulle ha talat med en 

människa. De andra informanterna hade lite olika tankar om chatbottar. Roope hade 

den bilden att vissa chatbottar fungerade bättre och vissa sämre, vilket gav honom en 

bild av att företagen vill erbjuda hjälp åt konsumenten men att de inte alltid har 

tillräckligt med resurser till det. Calle och Jenny hade haft större förväntningar och var 

därför besvikna. Jenny hade från början antagit att Nordeas chatbot fungerade bättre 

än vad den gjorde, p.g.a. att hon visste att företaget satsat mycket på deras nya 

internetbank. Hon påpekade dock att chatbotten sist och slutligen inte ändrade hennes 

bild på Nordea. Calle blev också besviken på OP:s chatbot för att den inte var lätt att 

hitta, eftersom han förut alltid fått bra service på OP.  

”Nej, jag skulle inte säga att min bild fö ändrades, men på något sätt stö  det mig att 

den där OP:s chatbot var svår att hitta, och det är på något sätt så där, att de har alltid 

haft bra service och så där. Så sen är det störande att man måste söka den där 

chatbotten, när alla andra har den som en liten ikon dit i hög a nedre hö nan” (Calle) 

Isabella hade från tidigare redan bra erfarenheter av OP och Nordea och därför var 

hennes känslor positiva gentemot deras chatbottar. 

”Av Nordea och OP fick jag en bra fiilis. Men jag har också redan erfarenhet av dom, 

så att jag vet att man får bra service där, men det känns att de kanske inte lägger så 

mycket fokus på dem, men att de finns ändå där som ett alternativ.” (Isabella) 

Till näst frågades informanterna vilketdera alternativ de skulle hellre föredra, en 

chatbot eller en mänsklig kundtjänstmedarbetare. Informanterna var en aning tudelade 

om denna fråga. Hälften skulle intuitivt i första hand ha valt att kontakta en människa 

istället för chatbot, medan hälften skulle ha frågat en chatbot. Informanterna var av 

den åsikten att det berodde mycket på hurdan fråga det gäller. Calle, Jenny och Roope 

sa att de hellre frågar en chatbot om generella frågor och mer specifika frågor av en 

kundtjänstmedarbetare. Jenny specificerade att dessa generella frågor kunde vara t.ex. 

att vad ska hon göra i ett sådant fall där hon har tappat sitt bankkort eller telefonen har 

gått sönder. Alex första val skulle vara chatbot, speciellt om han visste att den var 

tillräckligt utvecklad. Dessutom poängterade han att genom att fråga en chatbot får 

han snabbare respons och behöver inte köa till kundtjänst. 
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”Om chatbotten är tillräckligt utvecklad, så då chatbot definitivt, att man får svaren 

ändå snabbt, behöver inte sitta i kö. Att ofta är det ju långa köer rakt till kundbetjäning 

då. Jag anser att jag är relativt duktig på att hitta information som jag behöver själv, 

så då är de säkert något jätte litet som jag behöver då kontakta en chatbot om då. Att 

på de sätte är det då mycke smidigare att kontakta en chatbot då. Att jag är ju då en 

del av hela kundmassan som försöker då få kontakt med företaget genom en sånhän 

omnichannel approach. Så att jag kan gärna använda chatbotten istället för att köa och 

sedan orsaka en längre kö till någon annan igen. Att man vill ju vara lite omtänksam 

om de andra mänskorna också.” (Alex) 

Hanna hade tidigare erfarenhet av Nordeas chatbot och tyckte inte att den fungerade 

bra och därför skulle hon i första hand ringa till Nordea. Hon sa dock att hos andra 

företag skulle hon hellre först fråga en chatbot om det gällde t.ex. försäkringsärenden 

som att hennes telefon skulle ha gått sönder. Allmänt visade sig att informanterna 

tyckte att chatbottarna var lätta att hitta från nätsidorna. Informanterna reagerade på 

det att chatbottarna oftast finns på en nätsidas nedersta högra hörn. 

”Vissa var nu lättare än andra, att t.ex. OP så var det svårare. Men Nordea och 

Lähitapiola, så de fanns där, att vart än du scrollar så finns den där.” (Isabella) 

”Varierande, att man blir ju väldigt ofta van att dom är nere vid hög r då, att t.ex. If 

var sen högre upp på hö er, och den var lite mindre och inte så obvious.” (Alex) 

I figuren nedan har de viktigaste insikterna av den andra intervjun sammanfattats. Det 

kom fram att det är önskvärt att chatbotten har vissa egenskaper som gör att den anses 

fungera bra. De största orsakerna till att kontakta en chatbot handlade om mindre 

frågor och den allmänna attityden gentemot chatbots som verktyg för kundservice var 

positiv. 
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Viktiga egenskaper av en chatbot - Lätt användbar, t.ex. snabb och 
enkel att använda, ger färdiga 
svars- och frågealternativ (button 
bot) 

- Lätt att hitta på en nätsida 

- Ger korrekt information 

- Snygg design  

- Optimerad till mobil 

Största orsakerna till kontakt med 

chatbot 

- Simpla, allmänna och universala 
frågor 

- Mindre saker, som t.ex. bankkort 
försvunnet eller mobilen är sönder 

- Anonymitet 

Attityder gentemot chatbottar - Konsumenter vet om chatbottarnas 
möjligheter och begränsningar och 
blir därmed inte berörda då den inte 
fungerar  

- Vill undermedvetet hitta chatbotten 
från högra nedersta hörnet 

- Bra verktyg för lätta frågor  

Tabell 3 Sammandrag av den andra intervjun 

5.4 Chatbottarnas betydelse för företag 

GetJenny är ett finskt företag som säljer chatbot lösningar åt företag och deras fokus 

ligger på att sälja kundservice chatbottar. Till avhandlingen intervjuades en expert på 

chatbottar, nämligen Mikko Rindell (intervjun hölls 9.9.2020 och tog 43 minuter), som 

har arbetat drygt två år på företaget GetJenny som marknadsföringsdirektör. Intervjun 

med Rindell gav ett annat perspektiv på den empirin som hade samlats in av de unga 

konsumenterna. Rindell talade mera om företagsperspektivet, och intervjun gav 

värdefulla insikter gällande de attityder som de unga konsumenterna hade haft. 

Intervjun följde semistrukturerad intervjuteknik, och följdfrågor ställdes vid behov för 

att få mera information. 
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Med den första frågan ville jag veta allmän information om chatbottar och deras 

användning i kundtjänsten. Rindell förklarade att vi som konsumenter i dagens läge är 

vana med att få svar direkt på våra frågor och vi får det genom våra telefoner där vi 

kan söka från Google svaren. Samma gäller med chatbottar i kundservice, 

konsumenten kan använda chatbottar för att få snabbt information. GetJenny fokuserar 

mest på företag med stora kundvolymer och från företagets perspektiv kan en chatbot 

underlätta trycket som orsakas av en stor mängd av kundförfrågningar. Då företag 

analyserar vilka frågor som uppkommer regelbundet, kan de då hellre bestämma att 

använda en chatbot till att besvara dessa frågor och låta kundtjänstmedarbetare ägna 

sin arbetstid till mer produktiva uppgifter. Han säger att GetJennys ändamål är att 

försöka minska på mängden monotont fabriksarbete, som att besvara om och om igen 

på samma frågor. Eftersom chatbottar hjälper till med att besvara på de mest frågade 

frågorna, undrade jag till näst om det också kunde ha en negativ påverkan, dvs. att 

personal blir uppsagd p.g.a. förminskat behov. Rindell (2020) förklarade dock att en 

chatbot kan inte helt och hållet ersätta mänsklig personal. Chatbottar erbjuder 

möjligheten för annorlunda kundservice uppgifter åt kundtjänstmedarbetare. Uppgifter 

som kräver människohjärna och empati, något som chatbottar inte klarar av. 

”Me poistetaan siltä asiakaspalveluorganisaatiolta sellasta, jopa nykydigi- 

ympäristössä, semmosta monotonista tehdastyömaista hommaa.  Että jos sinä nyt olisit 

siellä jonkun yhtiön asiakaspalvelu chatin päässä, niin eihän se ole kauhean siistiä, että 

80% sinun työajasta vastailet niitä samoja kysymyksiä. Ja tästä on paljon 

asiakastarinoita, että ollaan  pystytty vähentään 1-2 henkilöllä niitä asiakaspalvelijoiden 

tarvetta, ja ketään ei ole vielä irtisanottu, koska kyllä ainahan siellä asiakaspalvelun 

sisältä löy yy haastavampia keissejä mihin tarvitaankin ihmisaivoja ja empatia kykyä” 

(Mikko Rindell) 

Till näst frågade jag vilka de största orsakerna är till att företag väljer att ta i bruk en 

chatbot. Rindell berättade att en orsak kan vara kostnadseffektivitet. Hos GetJenny gör 

de kalkyleringar för större företag, att hur mycket det kostar att behandla en ticket (ett 

meddelande genom en kundservicekanal), och hur många tickets en person kan hantera 

per dag. Då företag använder chatbottar, kan det hända att sådana tickets inte ens 

uppkommer eftersom chatbotten har lyckats lösa frågan eller den har kunnat föra 

kunden vidare till en sida med mer information. Den andra orsaken enligt Rindell är 

kundupplevelsen, att företag ska kunna erbjuda snabba svar åt kunden. Rindell 
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förklarade att människor brukar ha en 6 sekunders koncentrationsförmåga (på eng. six 

second attention span) vilket betyder att då vi söker efter en lösning åt något, så vill vi 

hitta lösningen snabbt. Detta är det som företag försöker göra med chatbots, att 

chatbottar kan lösa kundens problem snabbt och effektivt. 

”Kyllä toinen puoli tätä kolikkoa on sitten toi asiakaskokemus. Tämä mistä minä lähin 

liikkeelle, että ollaan asiakkaina totuttu saamaan sitä tietoa tosi nopeasti verkosta 

googlaamalla” (Mikko Rindell) 

”Oletko sivunnut semmoista kuin kuuden sekunnin attention span mikä meillä on? 

Että, jos me lähdetään hakemaan jotain tietoa, niin me halutaan saada siihen tosi 

nopeasti ratkaisu, niin chatbotit tulevat minun mielestä tosi hyvin tähän” (Mikko 

Rindell) 

Till näst ville jag få Rindells åsikt om varför ett företag möjligtvis inte skulle vilja 

införa en chatbot. Enligt honom kan en orsak vara dåliga erfarenheter med chatbottar 

från tidigare. Exempelvis om den personen i företaget, som har ansvaret för 

utvecklingen av kundupplevelsen och kundservicen, har dåliga erfarenheter från andra 

företagens chatbottar, så påverkar det den personens attityd gentemot chatbottar. Sen 

finns det exempel på chatbottar som lär sig genom artificiell intelligens, men som inte 

har fungerat på det sättet som de borde. Rindell poängterar att GetJenny eliminerar 

detta problem, eftersom de möjliggör att kundtjänstteamet har full kontroll av 

chatbotten. Rindell förklarar vidare att kontroll är en viktig aspekt som företag vill ha 

och om företag känner att de inte har kontrollen, så kan företag tänka att chatbottar 

inte passar till dem. 

Till näst berättade jag åt Rindell kort om resultaten av konsumentintervjuerna där det 

kom fram att unga konsumenterna önskade hitta chatbotten lätt. Jag undrade ifall det 

fanns något visst ställe som chatbotten alltid placeras och Rindell (2020) sa, som 

resultaten också visade, att det vanligaste stället är det högra nedersta hörnet på en 

nätsida. Han sa att företagen har full kontroll över valet av platsen, men eftersom det 

har blivit nästan en standard i chatbot-industrin så har det blivit en oskriven regel att 

den ska finnas på samma ställe. Rindell (2020) säger också att det har börjat även 

påverka oss som konsumenter, dvs. att vi automatiskt letar efter chatbotten på samma 

ställe. 
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Då jag frågade om chatbottar utveckling i framtiden sa Rindell (2020) att det är ganska 

omöjligt att svara exakt på frågan. En utvecklingstrend är den som GetJenny har 

utvecklat med A-Lehdet, där konsumenten kan hantera sina tidningsprenumerationer 

inom chatbotten genom att logga in med textmeddelande. En annan trend, som Rindell 

(2020) sa att deras konkurrenter gör, är att utnyttja artificiell intelligens ännu mera. 

Rindell (2020) nämnde också att det kommer att komma ett nytt EU-direktiv som 

betyder att nätsidor måste vara mer tillgängliga åt äldre och funktionshindrade som 

t.ex. blinda människor. GetJenny har redan lite börjat arbetet med det genom att 

erbjuda möjligheten att ändra fontstorleken hos en chatbot 

Jag frågade också om hur chatbottarnas språk kommer att utvecklas, eftersom det 

uppkom i några av intervjuerna att de unga konsumenterna ville tala svenska med 

chatbotten. Rindell poängterade att om deras kunder vill ha en svenskspråkig chatbot, 

så är det möjligt, men det är då en extra service som kostar extra. Rindell förklarade 

att oftast då företag analyserar hur många kunder som besöker deras finskspråkiga 

nätsida jämfört med den svenskspråkiga, så är skillnaderna enorma. Detta är också 

orsaken till att företag inte vill betala extra för en svenskspråkig chatbot för att de inte 

ser nyttan med den. Men som Rindell också poängterade, så kan det bero på att i 

avhandlingens sampel fanns mestadels svenskspråkiga informanter.  

”Ne isommat yritykset varmaan tarkkailee vähän sitä verkkosivusto liikennettä, että 

mikä on se ruotsinkielisen ja suomenkielisen sivuston, ja sitten se suomi voi olla 

paljon isompi se volyymi. Mutta sinun tutkimuksessa se on varmasti noussut eri 

tavalla esiin, mikä sitten se yhtiöiden kokonais tarve oikeasti on” (Mikko Rindell) 

Till sist frågade jag Rindell om han tyckte att en chatbot kan påverka företagets image. 

Han tyckte att den absolut kan göra det och det är något som de också tänker på med 

deras egna chatbot som de har på GetJennys nätsida. Den ska fungera bra så deras 

kunder får en professionell bild av dem vilket påverkar positivt deras image. Han 

tyckte också att då man gör en välfungerande chatbot så kan företagen stärka dess 

image genom att införa chatbotten som en del av företagets marknadskommunikation. 

Slutligen säger Rindell att företagen ska också tänka på att ha chatbotten som en del 

av deras kommunikation, att de inte ska enbart tänka att det är en maskin som 

automatiskt sköter alla uppgifter. 



 

 71 

”Varmasti voi, no vaikka tämän meidän oman chatbotin kanssa, niin totta kai sitä nyt 

nähdään, että se vaikuttaa meidän imagoon, että minkälainen se on” (Mikko Rindell) 

”Tästä tuli myös mieleen, että miettii sen chatbotin osa sitä viestintää, että niin kuin ei 

näe sitä vain koneena joka hoitaa automaattisesti niitä hommia, vaan sitoo sen osaksi 

sitä tekemistä” (Mikko Rindell) 

Rindell anser att chatbottar kommer ännu att utvecklas mer i framtiden t.ex. genom att 

erbjuda mera tjänster än bara svara på ställda frågor. Enligt honom är chatbottar ett 

väldigt smidigt och användbart verktyg för företag för att effektivisera sin kundtjänst 

och spara på kostnader. Chatbottar ersätter behovet av mänskliga 

kundtjänstmedarbetare för de enklaste kundtjänst frågorna, och därmed ger nya 

möjligheter för nya, mer krävande arbetsuppgifter för människor.  

5.5 Sammanfattning av resultaten 

I detta kapitel presenterades resultaten av intervjuerna med målgruppen och experten 

samt den mikroetnografiska delen av studien. 

Enligt intervjuerna och den mikroetnografiska delen av studien blev det klart att 

generationen Z anser att chatbottar är ett användbart verktyg för att få snabbt svar på 

frågor som är riktade till kundtjänsten. Genom att använda en chatbot undviker de 

långt köande till andra kundtjänstkanaler som telefon eller mejl där väntetiderna är 

beroende av andra konsumenter. Chatbottar eliminerar denna väntetid eftersom de är 

tillgängliga dygnet runt och kan betjäna flera kunder samtidigt. Däremot anses 

chatbottarnas roll i skapandet eller upprätthållandet av kundrelationer med företagen 

inte vara väsentlig. Informanterna tyckte att företagens helhetliga tjänste- eller 

produktutbud spelade en större roll ifall de skulle vara i en relation med företaget eller 

inte. Det fanns även en konsensus bland informanterna om att chatbottar inte tillämpar 

sig till mer komplicerade eller specifika frågor. 

Informanterna ansåg inte det som en negativ sak om företag inte erbjöd en chatbot 

eftersom en del av informanterna påpekade att de använder dem oftast ganska 

spontant, d.v.s. om chatbotten dyker upp på en nätsida utan att den måste sökas upp. 

Därmed kan även slutsatsen dras att största orsaken till att unga konsumenter väljer att 

använda chatbottar är bekvämligheten. Viktigheten av att chatbotten kan kommunicera 
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med olika språk lyftes också fram som en insikt från informanterna, eftersom ingen av 

chatbottarna kunde kommunicera på svenska.  

Två av informanterna hade arbetat på Nordea förut vilket togs detta i beaktande genom 

att de visste allmänt mera om chatbottar och speciellt Nordeas Nova chatbot. De ansåg 

att det är viktigt att företag inför chatbottar till deras kundtjänst enbart om de har 

tillräckliga resurser för att skapa en välfungerande chatbot eftersom den då kan 

medföra en positiv bild av företaget till konsumenter.  

Från intervjuerna kom det fram att informanterna hade den åsikten att de hellre 

föredrar att kontakta en chatbot då det gäller lätta och universala frågor medan de hellre 

kontaktar en kundtjänstmedarbetare om de vet att deras fråga behöver ett mer utvecklat 

svar. Som informanternas svar antydde, anser de att majoriteten av chatbottar är 

belägna i nätsidan högra nedersta hörn. Detta betyder att informanterna hade 

svårigheter att hitta de chatbottar som var belägna någon annanstans på nätsidan. 

Enligt Rindell (2020) har detta blivit en oskriven regel inom chatbot industrin och 

därför söker konsumenter undermedvetet chatbotten från samma ställe på nätsidan. 

Från intervjun med Rindell (2020) kom det fram att genom att företag inför chatbottar 

som verktyg för kundtjänst har de möjligheten att erbjuda bra kundupplevelse, spara 

på kostnader och skapa en god företagsimage. Däremot ansåg Rindell att språket, som 

kom fram i intervjuerna med målgruppen, inte var högst upp på listan av saker på hur 

chatbottar kunde utvecklas i framtiden eftersom efterfrågan för den inte är tillräckligt 

stor. Enligt honom handlar det mer om chatbottens funktionalitet och hur den anpassar 

sig till människor med funktionshinder. Han poängterade viktigheten av att skapa en 

bra kundupplevelse till dagens konsumenter som inte är vana med att vänta på svar till 

sina frågor, utan de vill få svaren direkt. Upplevelsen som chatbotten erbjuder är inte 

enbart bunden till konsumenter men också till företagen som tänker på att ta i bruk en 

chatbot. Rindell (2020) förklarade att om den i företaget som är ansvarig för 

kundtjänsten själv har dåliga tidigare erfarenheter med chatbottar kan det leda till att 

företaget inte tar en chatbot alls i bruk. Vidare kom det fram att fastän chatbottar 

erbjuder ett bra sätt att spara på kostnader som medförs av kundtjänsten, så kommer 

de inte enligt Rindell (2020) att kunna ersätta mänskliga kundtjänstmedarbetare helt 

och hållet. Rindell (2020) menar att människor kommer att behövas med uppgifter 

som kräver att kunskap att känna känslor som t.ex. empati. 
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Sammanfattningsvis såg informanterna chatbottarnas förmåga att svara på frågor 

korrekt, deras trovärdighet och kommunikationstil som väsentligt för 

kundupplevelsen. För företag är chatbottarnas funktion som automatisering av 

kundtjänst och anpassning till kundens behov väsentligt för kundupplevelsen. 
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6 Analys av data och resultat 

Detta kapitel sammanbinder den insamlade empirin med den teoretiska 

referensramen. Syftet med denna avhandling var att förstå hurdana attityder 

generationen Z har gentemot chatbottar som ett verktyg för kundservice. Genom 

studien var det meningen att ta reda på hur användningen av chatbottar påverkar 

relationen som unga konsumenter har med företag som använder sig av chatbottar.  

Till näst dryftar jag på resultaten av den insamlade empirin tillsammans den tidigare 

forskningen som fungerade som ett ramverk för avhandlingen. Hur stor roll har 

chatbottar egentligen i skapandet av meningsfulla relationer mellan företag och 

konsument?  Har deras roll möjligtvis överdrivits i den vetenskapliga forskningen? 

Mer specifikt diskuteras generation Z:s attityder gentemot chatbottar som ett verktyg 

för kundtjänst. Till sist förklaras chatbottarnas möjligheter från ett företagsperspektiv. 

6.1 Chatbottarnas roll i skapandet av kundrelationer 

Konsumenternas större behov för snabbare och enklare metoder att nå kundtjänst har 

lett till automatisering av kundtjänst. Samtidigt som företagen kanske anser att 

chatbottar gör det enklare genom att erbjuda hjälp till fler konsumenter, så möts de av 

allt mer kritiska, tekniskt kunniga och medvetna kunder. Därmed blir det desto 

viktigare för företag att kunna erbjuda bra kundupplevelser genom en chatbot. 

Eftersom utbudet av tjänster är större än någonsin, måste företagen erbjuda mer unika 

kundupplevelser för att få konsumenterna att stanna kvar i långvariga kundrelationer 

med företag. Därmed uppstår frågan hur stor roll har chatbottar egentligen i skapandet 

av meningsfulla relationer mellan företag och konsument?  

På basen av den insamlade teorin och empirin framstår det tydligt att konsumenter 

önskar att företag erbjuder dem snabba och enkla svar på deras frågor. I stort sett kan 

det konstateras att teorin korrelerar med det som Rindell (2020) lyfte fram i intervjun 

om att chatbottar ska kunna skapa en god kundupplevelse. Forskning poängterar även 

att kundupplevelsen är väsentlig för skapandet av kundlojalitet och långvariga 

kundrelationer (Chung m.fl., 2018; Trivedi, 2019). Däremot till motsats vad teorin 

säger om generationen Z, d.v.s. att det är benägna att inte behålla sig i långvariga 

kundrelationer (Thangavel m.fl., 2019), visade det sig att informanterna som var 
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bundna i en existerande kundrelation, inte var beredda att bryta sin relation till 

företaget. En orsak till detta var bekvämlighet i att stanna i den befintliga 

kundrelationen. Därmed uppstår frågan ifall konsumenter, som är färdigt inbundna i 

en kundrelation med ett företag långvarigt, blir påverkade av hur företagets chatbot 

presterar? Resultaten visade att de informanter som redan var i bundna i en 

kundrelation, inte påverkades av hur företagets chatbot presterade. Detta var speciellt 

fallet med företagen som verkade inom bank- och försäkringsbranschen. Dessa 

branscher kännetecknas även av det att erbjuder tjänster som gör att kundrelationerna 

är oftast mycket långvariga (Berry, 1995).  

Calle poängterade att han i första hand baserar sin kundrelation på den produkt- och 

tjänsteutbud som företaget erbjuder honom. Och att fastän chatbotten inte fungerade 

som förväntat är dess roll inte lika viktig i jämförelse, för att den ses som enbart en 

extra tjänst. Detta visade sig också vara åsikten hos andra informanter som var i samma 

situation. Jonas ansåg att det skulle vara onödigt att göra ett hastigt beslut för att bryta 

sin kundrelation på grund av hur en chatbot presterat. Så länge som kunden är nöjd 

med det som företaget erbjuder kommer de att fortsätta deras relation med dem 

(Westbrook & Oliver, 1991 i Sheth & Parvatlyar, 1995). 

Däremot de företag som informanterna inte hade en relation till ansågs prestera sämre 

ifall chatbotten inte fungerade enligt informanternas förväntningar. Kundupplevelsen 

är summan av flera faktorer, som de interaktioner som företaget har med 

konsumenterna och i vilken grad de möter konsumenternas förväntningar (Trivedi, 

2019). I kapitel 3.1 förklarades att kundupplevelsen är väsentlig för skapandet av 

kundlojalitet. Däremot visar resultaten att det är mer komplicerat än så eftersom om 

konsumenten redan befinner sig en långvarig kundrelation är det mycket svårare att 

komma ur den än från ett företag vars tjänster de använt en gång. Lojaliteten försvinner 

inte fastän upplevelsen med företagets chatbot skulle vara negativ. Bendapudi och 

Berry (1997) poängterar att konsumenter anser det besvärligare att bryta en 

kundrelation med ett företag och bygga nya kundrelationer, än att fortsätta kvar i en 

färdigt etablerad relation. Dessutom kan det bero på att informanterna vill reducera 

deras valmöjligheter i enlighet med Sheth & Parvatlyar (1995) och därmed fortsätta 

att vara kvar i kundrelationen.   
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 Enligt Korombel& Ławińska (2019) är unga konsumenter ointresserade av att behålla 

sig i långvariga relationer med företag och varumärken. Därför är det lönsamt för 

företag att kunna erbjuda dem innovativa och kreativa lösningar konstant. Resultaten 

av studien bekräftar delvis påståendet, eftersom informanterna visade sig vara 

medvetna om vad de ville att företagens kundtjänst kunde erbjuda dem, men samtidigt 

så hade de stora förväntningar för framtidens kundtjänst. Thangavel m.fl. (2019) påstår 

att generationen Z inte är lojala till ett varumärke och har en låg tröskel till att byta sin 

kundrelation utan tvekan. Resultaten är dock tudelade eftersom lojaliteten är mycket 

beroende av den bransch där kundrelationen befinner sig.   

Informanterna som tillhörde målgruppen var väldigt medvetna om möjligheterna och 

begränsningarna med teknik vilket visades i resultaten eftersom de inte hade starka 

negativa åsikter om chatbottarna. Två av informanterna som hade mer omfattande 

information om chatbottar eftersom de hade arbetat på Nordea, var mer krävande 

gentemot företagen vars chatbottar testades. De ansåg att företag inte borde erbjuda 

chatbot ifall de inte hade tillräckliga resurser till att göra en bra chatbot. Dessa två 

informanters åsikter gentemot Nordeas chatbot påverkades starkt av deras tidigare 

erfarenheter. Däremot var poängen med rekryteringen av informanterna, att de skulle 

ha tidigare erfanheter med chatbottar för att kunna ge bättre och djupare insikter än 

nya användare.  

Enligt den insamlade teorin är kundtjänst viktigt i skapandet och upprätthållandet av 

kundrelationer och införandet av chatbot teknik i företagens kundtjänst spelar en stor 

roll i det (t.ex. Kirkpatrick, 2017; Mero, 2018; Følstad& Skjuve, 2019). Resultaten 

visade sig dock att konsumenter inom generationen Z anser att chatbottar inte spelar 

en avgörande roll i deras beslut om de stannar i en kundrelation. Majoriteten av 

informanterna visade inga starkt negativa attityder fastän chatbottarna inte alltid 

presterade enligt deras förväntningar. Detta visade sig i intervjuerna efter att 

informanterna genomfört den mikroetnografiska studien. En del informanter blev en 

aning upprörda när de använde chatbottarna, men efteråt i intervjun hade deras åsikter 

förvandlats till mestadels positiva åsikter.  

Vissa chatbottar fungerade inte som informanterna hade förväntat sig och därför hade 

de negativa åsikter om dem, som t.ex. OP:s chatbot som inte hittades lätt och Nordeas 

chatbot som inte alltid svarade korrekt. Enligt Lewis och Mitchell (1990) är gapet 
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mellan den förväntade och upplevda kvaliteten av en teknik avgörande till 

konsumentens åsikt om företagets service. Medan informanternas åsikt var den att den 

upplevda servicekvaliteten av en chatbot spelar en liten roll i skapandet och 

upprätthållandet av en kundrelation med företag. Därmed är en chatbot inte heller 

orsaken till att de skulle byta sin kundrelation med de företag som de redan etablerat 

en långvarig relation med. Resultaten visade att konsumenter som tillhör generationen 

Z, är medvetna konsumenter som kräver att företagen möter deras behov och krav. 

Däremot är de inte lika lojala mot företag som erbjuder dem tjänster som de kan ha 

nytta av i en kort period, som exempelvis lkv-företag. Några av informanterna menade 

att de hade kundrelationer med företag först och främst på grund av deras produkt- 

eller tjänsteutbud, vilket ansågs spela en mycket större roll än hur företagets chatbot 

presterade. 

6.2 Generation Z:s attityder gentemot chatbottar 

 Enligt Dale (2016) kan företag bättre möta den yngre generationens konsumenter 

eftersom de är vana användare av teknik. Genom att erbjuda innovativa lösningar kan 

företagen ändra på sin image så att de lockar också den yngre generationens 

konsumenter. Rindell (2020) förklarade att företag borde ta nytta av chatbottar i allt 

större utsträckning. Därmed genom att binda dem till en del av företagets 

marknadskommunikation kan företag förhoppningsvis skapa en positiv image åt sig. 

Detta förutsätter naturligtvis att chatbotten är väl planerad och fungerar felfritt.  

Genom att kommunicera att företag har en välfungerande chatbot kan företag skapa 

en image som tekniskt kunniga, vilket är också en av GetJennys målsikter. Resultaten 

visade att unga konsumenter har den tanken att chatbottar är något som utvecklas 

konstant, vilket sätter en press på företag att utveckla sina tjänster och vara mer 

innovativa. 

 Majoriteten av informanterna i denna avhandling visade sig ha liknande attityder 

gentemot chatbottar. Nämligen att chatbottar är ett snabbt, enkelt och smidigt sätt att 

skaffa information och svar på frågor. Rindell (2020) påpekade också att konsumenter 

i dag har möjligheten att själv skaffa information snabbt på deras mobiltelefoner, 

oberoende av tid och plats. Enligt honom har vi som konsumenter lite tålamod och vill 

därför få snabbt svar på våra frågor. Med hjälp av chatbottar kan företagen erbjuda 
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dygnet runt kundtjänst och vara tillgängliga åt konsumenter var de än befinner sig 

(Chung m.fl., 2018). 

Samtidigt som informanterna hade vissa förutsagda förväntningar om chatbottar och 

hur de ska fungera, så visade det sig också att de hade realistiska förväntningar. 

Informanternas attityder gentemot chatbottar härstammade från deras tidigare 

erfarenheter och kunskap om dem, vilket stämmer med det som Grönroos (1982;1988; 

1990; 2000 i Ojasalo, 2010) förklarar, att den upplevda kvaliteten av tjänsten baserar 

sig på konsumentens jämförelse mellan den upplevda kvaliteten och den förväntade 

kvaliteten. Jenny hade exempelvis en bild av Nordea att de är en föregångare inom 

teknik, eftersom hon visste att de gjort ett bra jobb med utvecklandet av deras nya 

nätbank. Men eftersom hon blev besviken på Nordea, överensstämde hennes 

upplevelse inte med den som hon förväntade sig. Detta stämmer med det som 

Brandtzaeg och Følstad (2017) också säger att chatbottar ska uppfylla de krav som 

konsumenter förväntar av dem. Då de förväntade kraven inte uppfylls kan det leda till 

negativa känslor gentemot företaget, vilket i sin tur leder till negativ word-of-mouth. 

Hanna hade tidigare testat Nordeas chatbot och visste att den inte uppfyllde hennes 

krav. Därför hade hon det tankesättet att hon hellre skulle ringa eller mejla Nordea än 

fråga deras chatbot. 

Om konsumenter inte är tillfreds med den service chatbottar erbjuder påverkar det 

negativt på kundupplevelsen och kunderna kan bli missnöjda (Dixon, Freeman & 

Toman, 2010 i Følstad& Skjuve, 2019). Andra saker som ansågs negativt var att 

chatbotten inte kunde besvara informantens frågor eller att den gav ett svar som var 

irrelevant. Vera påpekade också att om chatbotten gav ett svar som var väldigt långt 

så var det svårt att läsa det från en liten ruta. Vilket antyder på att chatbottar i nuläget 

inte är specialanpassade till personer med t.ex. funktionshinder eller äldre människor 

som vanligtvis behöver läsa texten med större font.  

6.2.1 Attityder gentemot chatbottens funktion och design 

Från resultaten från intervjun och mikroetnografiska delen av studien med målgruppen 

kom det fram åsikter gällande chatbottarnas funktion och design. Bland annat följande 

faktorer ansågs vara viktiga enligt de unga konsumenterna: 
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o Lätt att använda, t.ex. att chatbotten ger färdiga fråge- och svarsalternativ 

o Chatbotten ska ge rätt information 

o Chatbotten ska kunna flera språk 

o Lätt att hitta, konsumenten vill undermedvetet hitta den från nedersta högra 

hörnet 

o Chatbotten ska vara mobiloptimerad 

o Snygg design på chatbotten  

Resultaten av den insamlade empirin korrelerar i viss mån med den tidigare 

vetenskapliga forskningen. Alla chatbottar hade antingen ett eget namn, som chatbot 

Nova och Kierrätysbotti Kikka, eller en bild, som LKV- företagen hade. LKV-

företagen hade en bild på en människa vid sin chatbot vilket däremot orsakade 

förvirring hos några informanter. Det blev oklart för dem om det var en chatbot eller 

en människa som de talade med. Därmed borde företag ta i beaktande på vilken design 

de har på sin chatbot gällande dess namn och bild. Enligt tidigare vetenskaplig 

forskning är en av motivationsfaktorerna till användningen av chatbottar, att 

konsumenter vill undvika diskussion med en människa (Brandtzaeg & Følstad, 2017; 

Følstad m.fl., 2018). Om chatbotten däremot har en bild av en människa kan det hända 

att konsumenter väljer bort det alternativet. Medan en bild på en figur eller bara ett 

fiktivt namn, kan i bästa fall skapa mer förtroende gentemot chatbotten enligt Keeling 

m.fl. (2010). Exempelvis gillade informanterna starkt de olika namnen som 

chatbottarna hade, speciellt namnet chatbot Opotti.  

Enligt teorin skapar namn eller figurer mer personlig bild av chatbotten (Go & Sundar, 

2019 i DeCicco m.fl., 2020). Enligt Chung m.fl. (2018) kan det även vara en 

underhållande faktor vilket i sin tur kan påverka på hur konsumenten förhåller sig till 

kvaliteten av kundtjänsten. Resultaten visade sig att informanterna gillade det faktum 

att chatbotten hade ett roligt namn medan en bild uppskattades inte lika mycket. Det 

visade sig även att om informanten gillade chatbottens namn hade de sällan negativa 

åsikter gentemot den. Resultaten visade också att själva designen på chatbottarna var 

en påverkande faktor i hur pass professionella företagens ansågs enligt informanterna. 
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En snygg design på chatbotten tilltalade informanterna fastän chatbotten visade sig 

vara relativt simpel. 

6.2.2 Förtroende gentemot chatbottar 

Relationsmarknadsföring bygger på förtroende mellan båda parterna i ett 

affärsförhållande (Berry, 1995). Resultaten visade att enligt informanterna var det 

viktigt att chatbottar är pålitliga.  Detta påpekas även i den tidigare forskningen (t.ex. 

Keeling m.fl., 2010; Følstad m.fl., 2018) där förtroende och säkerhet är en viktig 

aspekt då de gäller diskussioner med chatbottar. Då chatbottarna på Aito LKV och 

Kahdeksas Päivä nätsidor frågade efter informanternas namn och mejladresser, var 

alla informanterna ovilliga att ge ut någon personlig information. Unga konsumenterna 

är väl medvetna om dessa risker vilket som kom även fram av studiens resultat. 

Tidigare forskningen säger att yngre personer är oftast mycket mer medvetna om faror 

med kommunikation i online miljöer jämfört med äldre personer vilket korrelerar med 

resultaten (van der Goot och Pilgrim, 2019). Chatbottar kan orsaka problem till 

personer som inte är medvetna om olika säkerhetsrisker och faror med att utge 

personlig information på internet (van der Goot & Pilgrim, 2019). Isabella påpekade 

hur bra det var att Lokaltapiolas chatbot började diskussionen med att informera om 

att kunden inte ska ge ut någon personlig information, som deras socialskyddsnummer. 

Denna genomskinlighet som företaget förmedlar genom chatbotten kan skapa en 

trovärdig bild av företaget. Därmed skapar det också en pålitlig bild av chatbotten.  

Tvärtom om chatbottar inte tar i hänsyn konsumenternas säkerhet kan det ge en mer 

opålitlig bild av chatbotten (Brave & Nass 2002 i Feine m.fl., 2019). Detta kan ha en 

inverkan på kundens framtida förväntningar om företaget.  Samtidigt kan det orsaka 

att konsumenten sprider negativ word-of-mouth vilket påverkar företagets image. 

Genom att samla in feedback från företagens olika kanaler kan företaget utveckla sina 

tjänster och erbjuda bättre service (Kennedy, 2006). Det kom fram i den 

mikroetnografiska delen av studien att t.ex. Lokaltapiolas chatbot samlade feedback 

från användarna av chatbottens funktionalitet. Detta var uppskattat av informanterna 

eftersom de ansåg att genom att samla in feedback kan företagen då utveckla sin 

chatbot att betjäna kunder ännu bättre i framtiden. Enligt Kennedy (2006) kan företaget 

därmed även skapa bättre kundupplevelser vilket kan leda till lojala kunder (Kennedy, 

2006).  
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6.2.3 Motivationer för att använda en chatbot  

Enligt van der Goot m.fl. (20109) har unga konsumenter oftast mindre behov att tala 

med en mänsklig kundtjänstmedarbetare som äldre människor. Under så gott som alla 

intervjuer med målgruppen kom det fram att deras motivationer för att använda 

chatbottar är att skaffa sig snabbt information utan att behöva köa länge till traditionell 

kundtjänst. Dessutom kom det fram att användet av chatbottar är relativt spontant ifall 

en chatbot passligt dyker upp på nätsidan. 

 I de första intervjuerna kom det fram att majoriteten av informanterna föredrog 

kontakt med chatbot för att undvika långt köande. Enbart två av informanterna 

föredrog kundtjänstmedarbetare över en chatbot eftersom de ansåg att en människa 

kan ge ett mer omfattande svar. I den andra intervjun, som utfördes efter den 

mikroetnografiska delen, hade även de andra informanternas åsikter förändrats. 

Orsaken var att de förstod att chatbottarna enbart kan svara på relativt enkelt 

formulerade frågor. Då blev den generella åsikten den att ifall de visste att frågan 

krävde ett omfattande svar, skulle de hellre i första hand välja en 

kundtjänstmedarbetare istället för en chatbot.  

Konsumenter tenderar ändå ha positiv inställning gentemot chatbottar ifall de kan föra 

konsumenten vidare till en kundtjänstmedarbetare eller annan källa av information 

(Følstad & Skjuve, 2019). Det är då inte skadligt till kundrelationen ifall chatbotten 

inte kan besvara frågan om företaget erbjuder alternativa sätt att ge svar. I detta fall 

berodde det väldigt mycket på branschen. Resultaten visade att inom bankbranschen, 

försäkringsbranschen och fastighetsservicebranschen, där informanterna ville bara få 

ett snabbt svar, ansågs det inte positivt att hänvisas till alternativa informationskällor. 

Däremot inom fastighetsbranschen där informanterna sökte efter en lämplig fastighet 

eller fastighetsmäklare var det mer acceptabelt att chatbotten informerade att en 

människa skulle ta kontakt. Orsaken till detta kunde vara att chatbottarna var väldigt 

enkelt formulerade och informanten kunde inte få så mycket information från dem. 

Som resultaten också visade så var informanterna mer villiga att diskutera med en 

kundtjänstmedarbetare om de ville ha mer omfattande information vilket oftast behövs 

vid köp av fastigheter till skillnad om frågan gällde ett försvunnet kreditkort.  

Några av informanterna ansåg att anonymitet spelade också en stor roll i varför de 

valde använda en chatbot.  Då man inte behöver ge ut information utan istället kan 
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sköta sina ärenden anonymt, är det bästa alternativet en chatbot. En annan orsak var 

att om informanterna ansåg att de hade enligt dem själva dumma frågor, var det mer 

angenämt att fråga anonymt av en chatbot än att ringa eller mejla en 

kundtjänstmedarbetare. Det stämmer också väl med Følstad m.fl. (2018) påstående om 

att en av motivationsfaktorerna för användning av chatbots är anonymiteten. För 

kunden är det bekvämare att fråga en chatbot en fråga som känns dum, för att de har 

den åsikten att en chatbot inte är kapabel av att t.ex. kritisera personens fråga.  

6.2.4 Chatbottarnas språk 

Resultaten gav bevis på att chatbottar är centrala i skapandet av kundupplevelsen vilket 

enligt Følstad m.fl. (2018) har en påverkan på kundens tillfredsställelse. En sak som 

påverkade informanternas upplevelse var språket som chatbotten talade. Som 

konstaterades av informanterna ska chatbottar kunna tala olika språk. Ingen av 

chatbottarna kunde tala svenska vilket ansågs negatitvt. Chung m.fl. (2018) hävdar att 

genom sin anpassningsförmåga borde företag kunna leverera tjänster enligt sina 

kunders preferenser. Men som Rindell (2020) påpekade är det inte lönsamt för 

företagen i finland att köpa chatbottar som talar också svenska eftersom det finns inte 

lika stort behov för dem som för finskspråkiga chatbottar. Rindell (2020) påstår att 

detta är rent en kostnadsfråga för företag.  

Resultaten visade att informanterna ansåg att företag kan förlora kunder genom att 

erbjuda enbart finskspråkig chatbot. Fastän informanterna kunde tala finska så 

påpekade Vera att det var mer en bekvämlighetsfråga åt henne, då hon ansåg det mer 

bekvämt att diskutera på svenska.  

Nedan presenteras en sammanfattande figur av resultaten om generation Z:s attityder 

gentemot chatbottar. 
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Figur 5 Generation Z:s attityder gentemot chatbottar och motivationer att använda 
dem samt faktorer från ett relationsmarknadsföringsperspektiv  
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6.3 Möjligheter med chatbottar 

Från intervjun med Rindell (2020) kom det fram att för företag kan det vara mer 

lönsamt att skaffa en chatbot som besvarar de mest allmänna frågorna så att 

kundtjänstmedarbetare kan ägna sin tid åt mer krävande kundtjänstfrågor. Eftersom 

kundtjänst är mycket resurskrävande, är det i företagens intresse att effektivisera sin 

kundtjänst för att spara på kostnader (Følstad m.fl., 2018). Med hjälp av chatbottar kan 

företagen också ha bättre kontroll på sin kundtjänst. Rindell (2020) förklarade att 

företagen får själv bestämma vad och hur chatbotten kommunicerar åt kunder. 

Tvärtom är det sannerligen omöjligt att ha full kontroll på kundtjänstmedarbetare, 

eftersom människor har sina egna tankar och åsikter. Däremot kan en 

kundtjänstmedarbetare erbjuda mycket mer omfattande och personlig service åt 

kunder, vilket i sin tur kan leda till en mer positiv kundupplevelse. Enligt resultaten 

skulle vissa av informanterna intuitivt hellre välja att ringa en kundtjänstmedarbetare 

för att få ett mer omfattande svar till sin fråga. Men vissa informanter ansåg det också 

som mer tidskrävande, eftersom köer till kundtjänst kan vara väldigt långa.  

Från ett relationsmarknadsförings perspektiv är det en låg risk för företag som har 

existerande långvariga relationer att förlora sina kunder genom en chatbot. För företag 

som vill locka nya kunder är det viktigt att skapa en chatbot som fungerar bra och 

erbjuder något extra jämfört med sina konkurrenter. Rindell (2020) antar att chatbottar 

osannerligen kommer att ersätta kundtjänstmedarbetare helt och hållet eftersom 

krävande kundtjänst uppgifter kräver att människor hanterar dem. Därför är det också 

viktigt att företagen inte automatiserar deras kundtjänst hänsynslöst, så att de inte 

förlorar den mänskliga faktoren i kundbetjäning. 

6.4 Sammanfattning 

I detta kapitel har en genomgång av befintlig teori och empirisk undersökning 

genomförts. Sammanfattningsvis kan det konstateras att det är uppenbart att det finns 

flera områden där företag borde utveckla sina chatbottar genom att ta i beaktande unga 

konsumenternas individuella behov. Enligt generationen Z ska chatbottar vara väl 

fungerande, pålitliga, ge rätt information och hänvisa till kundtjänstmedarbetare vid 

behov. Vidare ska de även vara snabba, optimerade för både mobil och dator, de ska 
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antingen ha ett namn eller en figur och en fin visuell design. Slutligen ska de även tala 

rätt språk för att kunna betjäna konsumenter på det bästa möjliga sättet. 

Från en relationsmarknadsförings synvinkel spelar chatbottar inte en stor roll för 

kundrelationen inom branscher som kännetecknas av långvariga kundrelationer.  

Som helhet kan chatbottar skapa positiva kundupplevelser som främjar kundrelationer 

mellan företag och konsument. Men i slutändan har företagens helhetliga produkt-och 

tjänsteutbud större betydelse än deras chatbot. Med tanke på att företagen ska betjäna 

allt mer krävande och tekniskt kunniga konsumenter ska de kunna erbjuda mer 

mångsidiga chatbottar som är integrerade i företagets överlägsna tjänsteutbud, istället 

för att ha det enbart som en extra tjänst. Större investeringar för att skapa 

välfungerande och mångsidiga chatbottar kan i bästa fall användas som ett verktyg för 

skapande och upprätthållandet av kundrelationer. 
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7 Avslutande diskussion 

I detta kapitel presenteras preciserande slutsatser och svar på forskningsfrågorna som 

ställdes i början av avhandlingen. Därefter diskuteras denna avhandling ur ett mer 

kritiskt perspektiv och praktiska utvecklingsförslag presenteras. Avslutningsvis 

presenteras förslag till fortsatt forskning inom ämnet. 

7.1 Slutsatser 

I branscher som kännetecknas av att konsumenter inte befinner sig i långvariga 

relationer till företag, har chatbotten en viktig roll för att skapa god kundupplevelse. I 

studien kom det fram att företag vars tjänster konsumenter använder enbart ett fåtal 

gånger, som fastighetsbranschen eller fastighetsservicebranschen, är den upplevda 

kvaliteten av chatbotten viktig för konsumentens åsikt om företagets kundtjänst. 

Däremot spelar den upplevda kvaliteten av en chatbot inte större roll hos företag där 

konsumenten befinner sig i en långvarig relation, som banker eller försäkringsbolag. 

Resultaten av denna studie baserar sig på åsikterna av personer som tillhör 

generationen Z. I början av avhandlingen nämndes att enligt den vetenskapliga 

forskningen framstår relationen mellan generationen Z och chatbottar ännu relativt 

outforskad. Därmed baserar sig också teorin som använts som ramverk på en bredare 

åldersgrupp som inte återspeglar enbart en generations åsikter. Olika ålders personer 

har olika åsikter och motivationer gentemot användningen av chatbottar. Däremot 

visar resultaten att generationen Z är tålmodiga när det gäller funktionaliteten av 

chatbottar men samtidigt önskar de att de skulle fungera på rätt sätt.  

I intervjuerna och den teoretiska referensramen poängterades viktigheten av hur 

chatbottarna är tillverkade och hur de fungerar. Företag som funderar på att införa 

chatbottar till sin kundtjänst ska främst av allt se till att erbjuda välfungerande och 

mångsidiga chatbottar. Dessutom är det är viktigt att chatbotten kan svara korrekt och 

ge korrekt information åt kunden. Detta är också något som företag ska ta i beaktande 

förrän de tar i bruk en chatbot. Enligt resultaten är det också positivt om chatbotten är 

skräddarsydd och personlig. Utvecklandet av detta kan främja positivt konsumenternas 

attityder mot chatbottar, förutsatt att chatbotten kan betjäna kunder i alla olika åldrar- 

Det är också viktigt för framtida utvecklingsarbetet att chatbottarna frågar efter 
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feedback från användarna, eftersom det kan användas för att utveckla chatbottar att 

bättre möta kundernas krav.  

Avslutningsvis kan det konstateras att det inte finns ett enda sätt hur chatbottar ska 

utformas, eftersom konsumenter generellt har olika åsikter gentemot dem. Allmänt bör 

de dock alltid ge rätt svar och vara pålitliga så att allmänheten accepterar dem och att 

de kan växa i antal i framtiden. 

7.2 Svar på forskningsfrågorna 

Syftet med denna avhandling har varit att undersöka, inom ramen för 

relationsmarknadsföring och tidigare forskning om chatbottar inom kundtjänst, hur 

personer inom generationen Z förhåller sig till chatbottar. Utgående från syftet 

formulerades forskningsfrågor som vägledde studiens struktur och innehåll. Nedan 

presenteras svaren på forskningsfrågorna. 

1.     Vilka attityder har generation Z gentemot chatbottar som en metod för 

kundtjänst? 

Enligt studien kom det fram att konsumenter inom generationen Z har mycket 

kännedom om chatbottar som verktyg för kundtjänst. Eftersom de är vana användare 

av teknik hade de redan erfarenhet av användningen av chatbottar och därmed kunskap 

om deras möjligheter och begränsningar. Detta hade en positiv påverkan på resultaten 

eftersom det visade sig att de unga konsumenterna är mycket tålmodiga när det gäller 

hur chatbottar presterar. Informanterna var måna om den helhetliga upplevelsen som 

chatbottarna skapade åt dem. Faktorer som informanterna uttryckte intresse för var 

chatbottarnas design, kommunikationsstil och läget där den var placerad. Alla 

informanter hade liknande åsikter, om att chatbottarna ska vara lätta att hitta från 

nätsidan och att kommunikationen ska vara snabb och lätt samt att informationen som 

de uppger ska vara relevant. Alla chatbottar lyckades dock inte möta dessa förutsagda 

krav vilket irriterade några av informanterna.  

2.     Hur beskrivs chatbottar i den akademiska litteraturen om 

relationsmarknadsföring?  
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Kvaliteten på kundtjänst är viktig för att företagets kunder är nöjda. Skapandet av bra 

kundupplevelser främjar företagets relationer med dess kunder.  Genom att använda 

chatbottar som verktyg i kundtjänst kan företag automatisera sin kundtjänst. För att 

företag ska kunna skapa eller upprätthålla sina kundrelationer med hjälp av en chatbot 

måste de uppfylla konsumenternas krav. Eftersom konsumenter idag är konstant 

uppkopplade till internet, betyder det att de kan söka information när som helst och 

var som helst. Chatbottar fyller därmed konsumenternas behov av att få tag på 

information när de vill. Något som är viktig är att chatbottarna ska anses vara 

trovärdiga och pålitliga enligt konsumenterna. En konsument vill känna sig trygg när 

de talar med en chatbot vilket ska uttryckas i chatbottens kommunikation. Chatbotten 

ska ge pålitlig och korrekt information åt konsumenten och på så vis också öka 

konsumentens vilja att använda chatbotten på nytt. Ett annat sätt att bygga 

kundrelationer genom chatbottar är att göra chatbotten mer personlig. Detta kan vara 

genom att ge den ett personligt namn eller en bild på chatbotten. Genom det skapar 

företaget en mer genomskinlig och mänsklig bild av chatbotten vilket konsumenter 

kan identifiera sig med. Dessutom kan en chatbot främja kundrelationer genom stilen 

hur den diskuterar, det vill säga om den talar på ett sätt som känns bekvämt för 

konsumenten. Dessutom kan chatbottar också vara underhållande och roliga vilket kan 

främja den bild som konsumenten har av ett företag. 

3.     Hur kan företag använda chatbottar för att bygga kundrelationer med 

medlemmar av generation Z?  

På grund av att världen blivit allt med digital har kundrelationerna förflyttats online. 

Resultaten av studien visar att konsumenter som tillhör generationen Z anser inte att 

chatbottar är centrala i skapandet eller upprätthållandet av kundrelationer. Deras 

perception av ett företag som använder chatbottar förändrades inte av hur en chatbot 

presterar. Detta skapar en utmaning åt företag som önskar locka nya kunder genom 

sina chatbottar. Däremot är det låg risk för företag som redan har existerande och 

långvariga relationer med sina kunder att förlora sina kunder genom sin chatbot. För 

att locka nya kunder och skapa kundnöjdhet finns det små saker som företag kan införa 

till sina chatbottar. Det är positivt om ett företag erbjuder något speciellt med 

chatbotten, som ett trevligt namn, en bild eller att chatbotten har en personlig stil då 

den kommunicerar. Konsumenter gör då en positiv association med chatbotten och 
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kanske också minns den bättre. Genom att erbjuda någon extra tjänst kan företag locka 

nya kunder samt utveckla sina existerande kundrelationer. Traditionell 

relationsmarknadsföring handlar om att främja relationerna mellan konsumenter och 

organisationer (ex. Christopher m.fl., 1991) och genom att hitta på nya sätt att utveckla 

chatbottar kan företagen främja kundrelationer med hjälp av chatbottar.  

7.3 Kritik mot avhandlingen 

I denna avhandling tillämpades kvalitativ forskningsmetod och således är resultaten 

inte fullkomligt generaliserbara. Däremot kan avhandlingen ge mer djupare insikt till 

det studerade fenomenet och ge idéer till fortsatt forskning. Styrkor med denna typ av 

studie är att den var möjlig att utföra på distans p.g.a. rådande omständigheter. Zoom 

som verktyg för datainsamling fungerade bra, som kan visas från exemplen i kapitel 

5. Genom att använda Zoom kunde jag utföra videosamtal med informanterna, och 

dessa samtal kunde samtidigt bandas in, vilket underlättade transkriberingen. 

Dessutom då intervjuerna bandades in som video kunde jag gå tillbaka till dem om 

något blev oklart eller jag ville observera informanterna på nytt. För den 

mikroetnografiska delen av studien var Zoom ett användbart verktyg för att den låter 

personerna visa sin egen skärm åt den andra personen. På det sättet kunde jag se 

samtidigt hur informanterna använde sig av chatbottar fastän jag själv inte var fysiskt 

på plats. Genom detta kan jag varmt rekommendera Zoom eller andra videosamtals 

verktyg för att samla in data inför en vetenskaplig forskning. 

 Alla informanter var födda mellan 1995 och 2001, vilket kan ge ett annorlunda resultat 

om informanterna skulle vara födda mellan 1995 och 2005 vilket omfattar hela 

generationen Z. Dessutom var nästan alla chatbottar som testades i avhandlingen 

tillverkade av samma företag, vilket kan också ge ett annorlunda resultat om alla 

chatbottar skulle ha varit tillverkade av olika företag. Resultaten från intervjun med 

experten visade sig också ha annorlunda resultat angående attityder gentemot 

chatbottar som ett verktyg för relationsskapande. Dessutom baserar sig resultaten på 

enbart en experts synvinkel från ett företag som tillverkar chatbottar. För att skapa ett 

mer generaliserbart resultat borde jag ha intervjuat flera experter från flera olika 

företag som tillverkar chatbottar. 
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Resultaten från den empiriska undersökningen kan inte generaliseras eftersom det 

handlar om attityder och åsikter, vilket är väldigt individuellt. Resultaten skulle 

troligtvis inte bli den samma om avhandlingen skulle rekonstrueras med andra 

individer. Skulle den empiriska undersökningen ha skett med flera informanter skulle 

resultaten ha blivit mer generaliserbara. Dessutom kom det fram att språket spelade en 

viss roll i resultaten, och därmed skulle resultatet bli annorlunda om informanterna 

skulle enbart ha varit finskspråkiga. Men på grund av tidsbrist har endast 9 personer 

deltagit i undersökningen vilket kan påverka resultatet. Resultaten kan däremot 

användas för att förstå unga konsumenters attityder gentemot chatbottar som verktyg 

för kundtjänst och hur företag kan använda chatbottar för att skapa goda kundrelationer 

med unga konsumenter online. Resultaten kan också användas av företag för att förstå 

på vilka sätt de kan utveckla sina chatbottar för att betjäna sina kunder på bättre sätt. 

7.4 Praktiska utvecklingsförslag och förslag till fortsatt forskning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Utgående från resultatet från empirin och den teoretiska referensramen har även 

generella rekommendationer utvecklats. Dessa rekommendationer är för företag som 

funderar på att utveckla sina chatbottar samt för företag som funderar på att införa 

chatbottar till sin kundtjänst.  

För företag som utvecklar chatbottar rekommenderar jag, mot bakgrund av det som 

uppkom i intervjun med Mikko Rindell, att utveckla chatbottar som erbjuder 

mångsidig service. Som Rindell (2020) nämnde t.ex. att kunder kan logga in på sitt 

eget användarkonto genom en chatbot för att hantera sina uppgifter. Detta kunde 

utvecklas vidare att chatbotten skulle kunna även t.ex. ta emot bilder om en kund har 

söndrat sin telefon och kontaktar en chatbot i ett försäkringsbolag. Därmed kan kunden 

göra sin skadeanmälan direkt genom chatbotten. Ett annat förslag är att skapa en mer 

personlig profil åt chatbotten, så att den är en del av personalen. Chatbottarna som 

studerades i denna avhandling hade egna namn, men det vore intressant att se hur 

konsumenter reagerar om chatbotten skulle vara en del av företagets 

marknadsföringskommunikation.  

Utöver detta rekommenderar jag, mot bakgrund av intervjuerna med målgruppen, att 

chatbottarna i framtiden skulle vara mer skräddarsydda enligt konsumenternas 
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individuella behov. Dessa kan vara t.ex. språket och stilen hur de kommunicerar så att 

den kan anpassa sig enligt t.ex. ålder eller kön. 

Eftersom avhandlingen lade enbart fokus på en generation skulle det vara intressant 

att studera vidare hurdana resultat studien skulle ge ifall den fokuserade på andra 

generationer. Resultaten gav heller inte starkt bevis om att chatbottar kan användas 

som ett verktyg för relationsskapande i de branscher som studerades i avhandlingen. 

Därför kunde en ny studie göras med flera chatbottar tillverkade av olika företag och 

inom olika branscher.  

Avsikten i denna avhandling var att studera specifikt generationen Z:s attityder 

gentemot chatbottar som verktyg för kundtjänst och hur företag kan skapa 

kundrelationer online med hjälp av chatbottar. Därmed skulle det vara intressant att 

studera vidare hurdana resultat studien skulle ge ifall den fokuserade på andra 

generationer. Dessutom var denna avhandling avgränsad till enbart Finland och finska 

företag och finska informanter. Till följd av detta finns det möjlighet att utföra 

liknande undersökningar i andra länder. En större blandning av olika generationer och 

olika länder och olika företag skulle ge en mycket djupare insikt till hurdana attityder 

konsumenter har gentemot chatbottar  som verktyg för kundtjänst och hur företag kan 

använda dem till att bygga meningsfulla kundrelationer online.   
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Bilagor 

 
Bilaga 1 – Intervjuguide för intervjuer med målgruppen 
 
Intervjufrågor  

1. Kan du berätta om dina tidigare erfarenheter med chatbots?     

 Vilka chatbots har du använt förut och varför? 

2. Hurdan bild fick du av företaget efter din interaktion med deras chatbot? 

 Har din bild av företaget ändrats på något sätt? 

3. Varför valde du att använda chatbot istället för telefon/mejl? 

4. Kommer du att fortsätta vara deras kund efter din interaktion med 
chatbotten? 

5. Hurdana känslor väcktes gentemot chatbots efter att du använt dem? 

6. Vilka chatbots gillade du mest och varför?  

 Vilka gillade du inte och varför? 

7. Hurdan bild av företagen fick du baserat på din interaktion med deras 
chatbots? 

8. Om du måste välja att tala med en chatbot eller kundtjänstmedarbetare, 
vilket alternativ skulle du föredra? 

 Varför? 

9. Hur lätt var det att hitta chatbotten från nätsidorna? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide för intervju med målgruppen översatt på finska 

Intervjufrågor 

1. Voitko kertoa aikaisemmista kokemuksistasi chatbottien kanssa? 

2. Mitä chatbotteja olet käyttänyt ja miksi? 

3. Minkälaisen kuvan olet saanut siitä yrityksestä, sen jälkeen kun olet 
käyttänyt heidän chatbottia?  

4. Onko mielikuvasi muuttunut jotenkin? 

5. Miksi valitsit chatbotin, sähköpostin tai puhelun sijasta? 

6. Luuletko, että tulet olemaan tulevaisuudessakin tämän yrityksen asiakas? 

7. Minkälaisia tuntemuksia tämän tehtävän jälkeen sinulla on chatbotteja 
kohtaan? 

8. Mistä chatboteista pidit eniten ja miksi?  

9. Mistä pidit vähiten? 

10. Kuinka helposti chatbotti löytyivät nettisivuilta? 

11. Minkälaisen kuvan sait yrityksistä, pelkästään heidän chatbottien 
perusteella?  

12. Jos sinun pitäisi valita, että käytät joko chatbottia tai kysyt 
asiakaspalvelijalta, kumman vaihtoehdon valitsisit ja miksi? 
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Bilaga 3 - Intervju med Mikko Rindell från GetJenny 

Haastattelun tavoitteena on saada tietää miten ja miksi yritykset käyttävät chatbotteja 
asiakaspalvelussaan, ja miten ne voivat vaikuttaa yritysten asiakassuhteisiin? 

1. Voitko aloittaa kertomalla chatboteista ja niiden käyttötarkoituksesta 
asiakaspalvelussa? 

a. Mitkä ovat suurimmat syyt siihen, että yritykset haluavat chatbotin? 
Onko syitä miksi ei haluaisi? 

b. Voiko chatbotti jotenkin vaikuttaa yrityksen imagoon? 

2. Millä lailla chatbotit voivat olla parempia kuin tavalliset asiakaspalvelu 
metodit kuten puhelin ja sähköposti? 

a. Milloin chatbotti voi olla turha väline yritykselle? 

3. Mitkä ovat suurimmat syyt siihen, että kuluttajat valitsevat chatbotin 
tavallisten asiakaspalvelu metodien sijasta? 

a. Minkä syiden takia kuluttajat eivät valitse chatbottia? 

4. Kuinka sinun mielestäsi chatbotit toimivat, kun ottaa huomioon eri ikäiset 
ihmiset? 

a. Onko eri ikäisten ihmisten käyttötavoissa erilaisuuksia? 

b. Onks jotain statistiikkaa siitä et minkä ikäset eniten käyttää chatbotteja 
vai mitä itse luulet 

Kuluttajahaastatteluissa kävi ilmi, että nuoret kuluttajat haluavat, että chatbot löytyy 
helposti nettisivulta, että se tarjoaa kysymys- sekä vastausvaihtoehtoja ja että sen 
täytyy myös tarjota ruotsinkielistä palvelua. Mitä ajatuksia tämä herättää? 

5. Miten valitaan se paikka, jossa chatbot esiintyy yrityksen nettisivulla? Alt. 
Mikä on paras paikka chatbotille yrityksen nettisvuilla? 

 

6. Miksi suurin osa chatboteista ei tarjoa ruotsinkielistä palvelua? 

a. Miten luulet sen vaikuttavan niihin kuluttajiin jotka haluaisivat 
palvelua ruotsiksi? 

7. Miten luulet chatbottien kehittyvän tulevaisuudessa? 
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Bilaga 4 – Uppgiftsbeskrivning för den mikroetnografiska delen av studien 

Nedan finns en lista med nätsidor som använder sig av chatbots. Du ska välja minst 5 
nätsidor och söka upp deras chatbot. Du kan sedan välja mellan att fråga egna frågor 
av chatbotten eller använda stödorden som finns listade under varje nätsida. 

Nordea  

• Kreditkortets ränteprocent 

• E-räkningar 

• Betalning av studielån 

• Öppethållstider av ett visst kontor 

HOAS.fi  

• Uthyrning av lägenhet 

• Lägenhetspriser 

• Utflyttning 

Lokaltapiola 

• Information om olika slags försäkringar 

• Priser  

BoLKV 

• Köpa lägenhet 

Aito LKV 

• Hyra lägenhet 

• Priser 

Kahdeksas päivä 

• Köpa lägenhet 

IF 

• Telefonens glas sönder 
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• Hurdana förmåner får kunder till IF 

• Datorn gick sönder 

• Flytt utomlands 

OP 

• Kort försvunnet 

• Ränteprocenter 

• Närmaste kontor 

Kierrätysbotti Kikka (Lassila & Tikanoja) 

• Hur man ska sortera t.ex. batterier, blomkrukor, shampoo-flaskor etc. 
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Bilaga 5 - Uppgiftsbeskrivning för den mikroetnografiska delen av studien 
översatt till finska 

Alla olevassa listassa on yrityksiä jotka käyttävät chatbotteja. Tehtävänäsi on valita 
alla olevasta listasta vähintään 5 yritystä jonka chatbotteja tulet testaamaan. Listasta 
löytyy apusanoja joita voit käyttää kysyäksesi kysymyksiä chatboteilta. 

Nordea 

• Luottokortin hakeminen 

• E-lasku 

• Aukioloajat 

• Opintolainan takaisinmaksu 

HOAS.fi 

• Asunnon vuokraaminen 

• Asuntojen vuokrahinnat 

• Pois muuttaminen 

Lähitapiola 

• Tietoa vakuutuksista 

• Hintoja 

Bo lkv 

• Tietoa asuntojen hinnoista 

Aito lkv 

• Asunnon vuokraaminen 

• Hintatietoja 

Kahdeksas päivä 

• Asunnon ostaminen 

IF 

• Puhelimen lasi mennyt rikki 

• Mitä etuja asiakkaat saavat 

• Tietokone rikki 
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• Muutto ulkomaille 

OP 

• Kortti hävinnyt 

• Lainan korkoprosentti 

• Lähin konttori 

Kierrätysbotti Kikka 

• Miten kierrättää esim. Pattereita, kukkaruukku, shampoopullo 
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