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I 
 

Abstrakt 
 

Studien ämnade att undersöka på vilket sätt kunder och supportanvändare ser på 

kundsupport. Hur verksamheter och organisationer skall gå till väga för att digitalisera sin 

IT-support på ett sådant vis att kunderna upplever supporterbjudandet som något användbart 

och värdefullt. Vad som kan ses som problematiskt i denna undersökning är differensen på 

kunskap hos individer inom IT-användning. Vilka funktioner är det som kunder till ett 

supporterbjudande förväntar sig kunna ta del av och använda vid kontakt med en 

supportavdelning? De data som samlats in har diskuterats och analyserats för att kunna svara 

på problemformuleringen och få fram konkreta slutsatser som givit svar på 

frågeställningarna. På detta sätt belyses de problem och tveksamheter som finns hos 

användare när dessa kontaktar och har ett samröre med en supportavdelning. Det har visat 

sig att det är liknande faktorer som gör att användare känner sig nöjda med ett 

supporterbjudande. Kunskap är den faktor som tydligast belyser vad användare tycker är 

viktigt hos en kundsupport. Förutom bra kunskap hos de anställda på supportavdelningen 

är även korta svarstider en viktig faktor till att uppnå kundnöjdhet. De funktioner användare 

främst anser som viktiga hos en supportavdelning är telefon och själv-service. Telefon som 

den huvudsakliga kontaktfunktionen med en själv-servicefunktion som komplement till 

denna. Det är i de flesta fall kunderna som driver företagen framåt i utvecklingen. Ett företag 

utan kunder kommer med största sannolikhet inte överleva länge. Det är därför av vikt att 

företag lyssnar på vad kunder har att säga och anpassar sig efter detta. Allt för att uppnå 

kundnöjdhet och föra företaget framåt tillsammans med kunderna. 

 

Nyckelord: Digitalisering, fallstudie, IT, kundinvolvering, kvalitativ, själv-service, 

support, verksamhetsutveckling. 

 



 

II 
 

Abstract 
 

The study intended to investigate how customers and support users see customer support. 

How businesses and organizations should proceed in digitizing their IT support in such a 

way that customers experience the support offer as something useful and valuable. What 

can be seen as problematic in this study is the difference in knowledge of individuals in IT 

usage. What are the features that customers of a support offer expect to be able to share and 

use when contacting a support department? The data collected has been discussed and 

analyzed to answer the problem formulation and to get concrete conclusions that gave 

answers to the questions. This will highlight the problems and doubts that exist with users 

when they contact a support department. It has been found that there are similar factors that 

make users feel happy with a support offer. Knowledge is the factor that most clearly 

illustrates what users think is important in a customer support. In addition to the good 

knowledge of the employees in the support department, short response times are also an 

important factor in achieving customer satisfaction. The features users primarily consider 

important in a support department are telephone and self-service. Telephone as the main 

contact function with a self-service feature that complements this. In most cases, it is the 

customer who drives the companies forward in development. A company without customers 

will most likely not survive for a long time. It is therefore important for companies to listen 

to what customers have to say and adapt to this. All to achieve customer satisfaction and 

bring the company forward together with the customers. 

 

Keywords: Business development, case study, customer involvement, digitization, IT, 

qualitative, self-service, support. 
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1 Introduktion  

 

Detta kapitel kommer presentera det ämne rapporten kommer att ta upp och varför valet av 

just detta ämne gjorts tillsammans med funderingar kring detta och vad som gjorde det 

intressant. Problemformuleringen kommer även att presenteras under detta avsnitt, 

tillsammans med tidigare forskning, avgränsning och målgrupp. 

 

1.1 Inledning 

Support inom informationsteknik är ämnet denna rapport fokuserar på och vilken ämnar 

beskriva hur support fungerar och kan förbättras inom just denna sektor. Vad vill kunder ha 

för tjänster i en support för att kunna uppnå kundnöjdhet? Samtidigt som företaget vill uppnå 

en kundnöjdhet hoppas de kunna förändra sin support på ett sätt som ger en tidsvinning som 

i sin tur leder till en ekonomisk vinning. Detta då smartare lösningar skall hjälpa kunder att 

inte ta lika mycket fysisk kontakt med företaget. 

 

Detta ämnesområde är mycket relevant då teknik är ett ämne som varierar stort i kunskap 

för olika kunder. På vilken nivå skall supporten vara för att göra alla kunder nöjda är en 

fråga som ställs i samhället och som bör tas i beaktning (Johansson, 2005). Det är kunderna 

som får företaget att utvecklas och leva vidare, utan kunder inget företag. Stor vikt måste 

läggas på kunderna då det hela tiden skapas nya företag som konkurrerar om alla dessa 

kunder (Magnusson, 2012). Forskning kring IT-support är bristfällig, det saknas ett gediget 

underlag av vetenskapliga artiklar gällande detta område. Fallföretaget arbetar med support 

inom utbildningssektorn. Enligt Ekman (2015) är detta område av stor vikt för en människas 

liv då huvuddelen av grundkunskaperna skapas här. En studie kring hur organisationer kan 

skapa ett supporttjänsteerbjudande som ger både de själva och kunderna en vinst i tid är 

något väldigt relevant då tid är pengar, speciellt i dagens samhälle där människor är väldigt 

stressade med all den teknik som nu finns runtomkring oss. Forskningen kommer 

förhoppningsvis fylla, eller i varje fall täppa till det kunskapsgap som finns kring forskning 

av support inom informationsteknik. 

 

Följande undersökning är en fallstudie gällande IT-support inom utbildningssektorn. Med 

utbildningssektorn avses i denna kontext verksamheter som i något avseende är verksamma 

inom utbildningsväsendet samt nyttjar IT-system av olika typer sitt arbete. Fallstudien har 

utförts i samarbete med en av nordens ledande företag specialiserade på informationssystem 

för just utbildningssektorn. 
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Diskussioner med anställda på fallföretaget skedde under december månad 2017. Det 

uppkom flera intressanta ämnen och praktiska problem till förslag. Det som tillslut avgjorde 

valet av detta ämne var nyttan för fallföretaget samt intresset från vår sida att undersöka 

detta problem närmare. Att lyssna till kunders tankar och analysera detta för att skapa ett så 

bra supporttjänsteerbjudande som möjligt är viktigt för både företag och dess kunder, då det 

trots allt är kunderna som håller företaget vid liv och tar det framåt. Enligt Gooliat (u.å.) är 

det av stor vikt att ta hand om sina kunder då fler och fler företag utvecklas och vill åt dessa. 

 

Ett insamlingsarbete vilket innebär flera intervjuer och diskussioner med respondenter var 

en betydande faktor vilken skapade ett stort intresse för detta ämne. Att få sätta sig in i 

kundens situation och få vetskap om hur stor skillnad kunskap skillnaden från individ till 

individ verkligen är då teknik utvecklas snabbt och mycket hela tiden. Vilken nivå en 

support skall ligga på för att uppfylla alla kunders behov kan vara svårt, nästintill omöjligt 

att veta då varje enskild individ är unik. Det är utmaningen som gör det intressant, en perfekt 

hundraprocentig lösning kanske aldrig kommer finnas, det är oftast tekniken i en support 

som är den avgörande faktorn till varför det inte fungerar perfekt anser Stadigs (2013). Att 

försöka ta steg mot att skapa en perfekt support för kunderna utifrån deras och företagets 

behov är en stor drivkraft i denna forskning. 

 

Hur man skall kunna skapa en generell support så att den passar alla individer är 

komplicerat. Enligt Sperlingsson (2018) tycker och tänker varje individ annorlunda. Finns 

det något som ändå binder samman alla dessa individer, och vad är i sådana fall detta? För 

att skapa en optimal support måste kundernas önskan uppfyllas, vad är det som just denna 

support kan erbjuda som uppfyller varje kunds önskan är en undran som kommer att lyftas 

genom denna rapport. 

 

Det som skapade nyfikenhet är att det finns ett stort antal supporttjänster, av mycket 

skiftande kvalitet. Vad gör en supporttjänst bättre eller sämre? Vad är det som egentligen 

gör en support bra? Är det en själv-servicetjänst som gör kunderna nöjda, eller kan det vara 

bekvämlighet och tillgänglighet som kunderna värderar högst hos en support? Det finns 

väldigt många frågetecken som gör denna forskning extra intressant och som 

förhoppningsvis kan besvaras, eller i alla fall försöka ges en klarhet i. 
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1.2 Tidigare forskning 

Enligt Bayrak (2011) har organisationer, både inom produkt- och servicebranschen i större 

utsträckning ersatt personalassisterad hjälp med själv-serviceteknologi (SST) för att 

realisera två huvudsakliga fördelar, dels minskade kostnader och sedan förbättrad service 

gentemot kund. SST kan både medföra positiva och negativa effekter. SST involverar 

kundinteraktion där kunden i fråga blir en delproducent i serviceerbjudandet (Bayrak, 

2011). 

 

Företag har i större utsträckning på ett strategiskt sätt i många fall kompletterat eller till och 

med ersatt traditionella “high-touch och low-tech” personliga kontakter mellan personal och 

kund med “high-tech and low-touch” servicealternativ (Blut, Wang & Schoefer, 2016). 

Blut, Wang och Schoefer (2016) menar att detta har skapat ett behov av att se till graden av 

acceptans gällande denna typ av servicestruktur. Rapporten har sett till ett flertal olika 

variabler kring detta. Starkt påvisande var att demografiska variabler såsom ålder och kön 

inte är effektiva vid bedömning av SST acceptans och därför bör undvikas vid anammande 

av en acceptansmässig ansats gällande SST och dess kringliggande kontext (Blut, Wang & 

Schoefer, 2016). 

 

McLean och Wilson (2016) framhåller att det har bevisats att kunder är väldigt tidsmedvetna 

när det handlar om en specifik målinriktad sökning för information och tjänster. Kunderna 

är inte beredda att lägga mer tid än de behöver för att söka efter support på en hemsida. När 

det handlar om generella sökningar där kunden inte har ett problem visar det sig att 

tidsförvrängningar ger en positiv effekt på kundupplevelsen (McLean & Wilson, 2016). I 

fallet då kunden har ett problem har tidsförvrängningar inte samma effekt, har kunden ett 

problem och inte får hjälp inom förväntad tid blir kunden missnöjd med upplevelsen. Detta 

resulterar i att begreppet tidsförvrängning är kontextspecifikt för miljöer på internet. Detta 

leder till att det måste finnas kundsupport online för en utilitaristisk sökning av 

företagssupports information och tjänster (McLean & Wilson, 2016). 

 

En interaktiv support på nätet är den tjänst som mest troligt kommer förhindra kunden att 

lämna en hemsida som de kanske hade gjort om det bara fanns information (Greenberg, 

2010). När kunden inte hittat den information denne söker efter kontaktas företaget via 

telefon eller mail i det flesta av fallen. Greenberg (2010) menar att genom skapandet av en 

interaktiv kundsupport etablerar man ett behov och en positiv känsla av att tiden inte spelar 

lika stor roll då man alltid tar sig framåt i sitt sökande. Detta är den lösning kunderna helst 

velat se för att slippa kontakta företaget via mail, telefon eller chatt. Kunderna hade 

övergivit sin sökning efter information om kontakt via mail, telefon och chatt inte var 

tillgänglig även om det fanns en interaktiv supportsida (Greenberg, 2010). 
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Enligt Chang och Chen (2008) har relationen mellan kundgränssnittskvalitet och 

kundnöjdhet visat sig vara bekvämlighet och design på hemsidan. Det är framförallt dessa 

två faktorer som skapar tillfredsställelse för kunden och det som gör att kunden vill använda 

hemsidan. Webbplatser har olika gömda och subjektiva faktorer som berör 

användningsprocessen och interaktionen med systemet vilket i sin tur påverkar 

kundnöjdheten. Detta kan vara saker som att erbjuda kunder anpassning, sökfunktion, 

navigering på hemsidan och layout. Webbplatser som kan anpassas, ha en bra interaktivitet, 

en bekvämlighet och karaktär har högre kundnöjdhet än webbplatser som inte uppnår dessa  

faktorer (Chang & Chen, 2008). 

 

1.3 Problemformulering 

Supporterbjudandet är ett faktum hos majoriteten av de företag som på något sätt har en viss 

koppling till sina kunder (Leemon & Zorfas, 2016). Det som särskiljer gällande 

undersökning från flera andra är att aktuell undersökning är en fallstudie vilken behandlar 

teknisk support inom utbildningssektorn.  

 

Tidigare forskning har kommit fram till varierande resultat för hur en kundsupport skall 

vara uppbyggd och se ut, det kan vara alltifrån kunders beteende eller deras tekniska 

kunskap som skapar grunden för detta (McLean & Wilson, 2016). Enligt Chang och Chen 

(2008) är bekvämlighet, design och tidsmedvetenhet faktorer som kunder anser att support 

på webbsidor skall ha tagit i beaktning. Denna forskning ämnar bidra med och 

förhoppningsvis visa hur en modern support bör se ut. Enligt McLean och Wilson (2016) 

måste support ges annorlunda om man till exempel jämför teknisk support inom 

utbildningssektorn och teknisk support inom försäljningsbranschen. Support ges annorlunda 

beroende på vilken sektor det handlar om, hur kulturen är i olika länder och marknader. 

Teknik är ett område som enligt Blut, Wang och Schoefer (2016) dagligen utvecklas och 

förändras, vilket i sin tur leder till att kunskap om teknik skiljer väldigt mycket från individ 

till individ. Detta är något gällande fallstudie tar i beaktning för att skapa något varje individ 

skall kunna använda sig av. 
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1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att ta reda på vad som karakteriserar en bra support, samt vilka 

utmaningar IT-support står inför vid digitalisering av denna. Utifrån detta har två 

frågeställningar formulerats enligt nedan: 

 

• Vad karaktäriserar en bra IT-support? 

• Vad finns det för utmaningar vid digitalisering av IT-support? 

 

1.5 Avgränsning 

Den här uppsatsen kommer avgränsas till support inom utbildningssektorn. Fallföretaget 

uppdraget utförs i samverkan med har starka kopplingar till just utbildningssektorn, vilket 

leder till en naturlig avgränsning inom just detta område. Tidsspannet tillåter inte arbetet att 

jämföras med support inom andra områden än utbildningssektorn då det hade blivit alltför 

omfattande för studien. Arbetet kommer även endast beröra fallföretagets kontor och kunder 

i affärsregionen Sverige. 

 

1.6 Målgrupp 

Denna rapport riktar sig främst till organisationer bedrivande verksamhet inom 

utbildningssektorn där support och supporttjänsteerbjudande gentemot gällande 

organisations kunder och partners är centralt och av vikt för dess välmående och framgång. 

Att organisationer inom utbildningssektorn ses som huvudmålgrupp kopplas till rapportens 

utformning genom en fallstudie med just denna sektor som underlag. I en vidare kontext är 

även andra organisationer och verksamheter beroende av ett väl utvecklat 

supporttjänsteerbjudande i allra högsta grad föremål för att passa in i denna rapports 

avhandlingsspektra. Utöver dessa huvudmålgrupper passar även rapporten alla andra som 

på något sätt berörs eller har ett intresse gällande studieområdet. 
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2 Teori 

 

Teorikapitlet kommer ta upp relevant information om studiens ämne och användas som 

grund för analys och diskussion. De teorier som tas upp är Själv-service inom kundsupport, 

Individbeteendens handlingspåverkan, Supportstrategisk struktur, IT-supports 

kundnöjdhetspåverkan samt Utvärdera och utveckla. 

 

2.1 Själv-service inom kundsupport 

Själv-servicesupport syftar till en blandning av “kundinitierade interaktionstekniker” vilka 

möjliggör för kunder att enskilt lösa de problem man har utan att ta kontakt med ett aktuellt 

företags kundstödsavdelning. Kanaler inom själv-servicesupport inkluderar ERM-system 

(Elektroniskt uppgiftshanteringssystem), chattfunktioner och 

kunskaps/informationsdatabaser (Taillon & Huhmann, 2017). 

 

Organisationer vilka erbjuder själv-servicesupport upplevde en generell 85-procentig 

ökning av kundkvarhållningsnivån på årsbasis. Nyckelfördelar med själv-serviceerbjudande  

menar man innefattar: 

 

• Kostnadseffektivitet 

Själv-servicefunktioner möjliggör betydligt lägre kostnader uträknat per kundkontakt med 

företaget. Skillnaden i kostnad mellan själv-service och traditionell kundsupport i en 

företag-till-företagsorganisation (B2B) är kalkylerad till en skillnad på en (1) SEK kontra 

100 SEK (Taillon & Huhmann, 2017). 

 

• Tidsaspekten 

Själv-serviceplattformar är tillgängliga dygnet runt vilket medför att de aktuella kunderna 

inte behöver känna en låsning till de ordinarie kontorstiderna. Detta kan ställas i relation till 

framtagna resultat gällande att nyckelattribut för en god kundupplevelse till stor del handlar 

om snabb responstid. Kunder efterfrågar främst omedelbara lösningar, vilket en dygnet runt-

mässig själv-servicetjänst i större utsträckning tillgodoser (Taillon & Huhmann, 2017). 
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• Tillgänglighet 

Själv-serviceresurser kan frigöra tid för anställda supporttekniker genom att dessa inte 

längre behöver spendera lika många timmar på rutinsupport utan istället kan arbeta med mer 

komplexa uppdrag och jobb (Taillon & Huhmann, 2017). 

 

• Skapar värde för kunden 

Själv-servicekanaler som FAQs (Frekvent ställda frågor), instruktionsvideor och guider för 

att finna hjälp och lösning utan att tvingas tala med en supporttekniker. Undersökningar 

visar att 40 procent av kunder föredrar själv-servicelösningar framför personlig kontakt 

(Taillon & Huhmann, 2017). 

 

2.2 Individbeteendens handlingspåverkan 

Internet är något som används enormt mycket inom support och det dagliga arbetet, men 

ändå är finns det väldigt lite information och förståelse hur kunder faktiskt vill ha sin support 

genom internet. Då internet utvecklas i rask takt har även kunders förväntan höjts på 

supportupplevelsen. Istället för att bara förvänta sig kvalitet i supporten förväntar sig nu ofta 

kunden en upplevelse där kunden får vara med och aktivt bidra till ökat värde för företaget 

genom sina frågor och förslag (McLean & Wilson, 2016). 

 

Känslor och tillfredsställelse är delar som måste tas i beaktning när man talar om support. 

Detta är vetskapen mellan kundupplevelse och supportkvalitet. När en kund söker efter 

information kring ett ärende som denne behöver hjälp med på företagets hemsida spelar det 

stor roll vilka känslor denna person upplever just då för vilka val och vilket beteende kunden 

gör och får. Kunden upplever alltid något, det kan vara något bra, dålig eller likgiltigt och 

sker alltid när personen i fråga gör ett val av något slag. Valet kan vara när kunden köper 

något eller använder sig av någon slags tjänst. Det är av vikt att understryka att denna 

upplevelse är viktig för den utilitaristiska aktiviteten och något som krävs att undersöka 

vidare (McLean & Wilson, 2016). 

 

Gap har skapats mellan hur företag väljer att visa information om produkter och tjänster på 

sin hemsida jämfört med hur kunder väljer att söka efter denna information. De funktioner 

som främst används vid support är livechatt, via telefon, mail och själv-service via 

företagshemsidor. De flesta företag har flera av dessa funktioner, det är också detta som 

kunder uppskattar mest.  
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Kunder vill kunna ha alternativ att välja mellan olika supporttjänster. Finns det både egen 

service via hemsidan och support via telefon visar det sig att kunder lägger längre tid på 

själv-service då de känner trygghet att alltid kunna vända sig till annan support (McLean & 

Wilson, 2016). 

 

Tid och design är två av de faktorer som påverkar kundens beteende och känslor till stor del 

inom support. Upplever kunden att själv-service tar längre tid än förväntat eller att det är 

svårt att finna den information de letar efter uppnås inte kundnöjdhet. Med en bra design 

som faller väl in för ögat och funktioner som enkelt leder personen framåt i sitt sökande kan 

göra att kunden kan tänka sig tillbringa mer tid på hemsidan än om den inte är lika 

kundanvändarvänlig (McLean & Wilson, 2016). 

 

2.3 Supportstrategisk struktur 

Shift-left strategy är en supportstrategisk modell främst framtagen utifrån principerna kring 

First contact resolution (FCR) vilket syftar till att optimera det första lagret av support och 

öka andelen lösta supportfall närmast kunden. Shift-left strategy lägger fokus på att flytta 

problemlösning till den lägsta kostnadsnivån inom service och support. Strategin ämnar 

finna en lösning på supportuppgiften så nära kunden som möjligt, i realiteten supportnivå 

ett. I en situation där en kund hör av sig till supportavdelningen måste säkerställas att 

personalen i first line (den nivå kunden i första hand kommer i kontakt med) har resurser, 

verktyg och kompetens nog för att lösa kundens problem och omvandla detta till kundvärde 

inom en rimlig tidsrymd (Selwaraj Et Al, 2015). 

 

Framhållande är importansen av First Call Resolution, främst genom sin direkta relation till 

ökad kundnöjdhet samt i förlängningen lägre organisatoriska supportkostnader genom 

undvikande av kostsamma och tidsförbrukande serviceåtgärder. Interna 

supportprocessansvariga i organisationer blir i många fall förfrågade att göra en översyn av 

organisationens supportprocess och extrahera repetitiva supportkostnader. I många fall bör 

verksamheten fortsätta arbeta som man gör, men förbättrat och till en lägre kostnad. I 

relation till detta eftersöks att motverka återkommande supportproblem och att avleda höga 

volymer av lågvärdes-förfrågningar till en själv-servicefunktion. Det övergripande 

värdepåståendet är att öka kundvärde, skapa lägre kostnader och att frigöra dyrbara teknisk- 

och affärsresurser och förlägga dessa på kritiska projekt internt i organisationen (Selwaraj 

Et Al, 2015).  
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Det krävs ett koordinerat, engagerat försök av alla supportansvariga på de olika nivåerna 

inom organisationen. Det krävs en tro på att slutresultatet blir att rätt arbete utförs av rätt 

personer av korrekta anledningar. Varje supportnivå bör definiera sitt eget omfång av 

tjänsteerbjudanden med tydligt identifierade roller i organisationen och åtaganden 

relaterade till dessa roller. Varje supportteam måste sträva efter att förstå vem som skall 

utföra vad, och varför för att kunna samverka mot en gemensam framgång hos alla nivåer. 

Uppgifter att ”förskjuta åt vänster” måste utvärderas genom kontroll av dess karaktär, 

arbetets utseende, vad detta involverar och hur kravbilden ser ut (Cragg & Mills, 2011) 

 

2.4 IT-supports kundnöjdhetspåverkan 

En förmedlad vara eller tjänst från en verksamhet resulterar alltid i en nöjd eller missnöjd 

kund, alternativt ett mellanting mellan dessa. Detta ligger i grunden i köparens förväntningar 

på produkten innan konsumtion. Dessa förväntningar bör uppfyllas för att resultera i nöjdhet 

av köpet, det vill säga kundnöjdhet (Gajic & Boolaky, 2015). 

 

Gajic och Boolaky (2015) nämner att IT-support för produkter alltid varit viktigt för att 

uppnå kundnöjdhet. Det är supporten för en produkt som är den grundläggande faktorn för 

att uppnå maximalt värde för en produkt, sälja bra och uppnå kundnöjdhet. Att både kunna 

erbjuda kvalitet i support och produkt är vad som krävs för att kunden skall bli nöjd med 

varan och få en bra helhetsupplevelse. Support genom kommunikation är en tjänst som är 

tidseffektiv för kunden och gör kunderna nöjda genom välformulerade och raka svar på 

kundens frågor. Genom support via direkt kommunikation skapas en känsla av att kunden 

alltid har nära till företaget och kan påverka hur utvecklingen på support och produkter 

kommer att se ut under framtiden hos företaget (Gajic & Boolaky, 2015). 

 

För att hela tiden ta sin support framåt och utveckla den till det bättre krävs det att de 

anställda på företaget kommunicerar med varandra och delar med sig av sin kunskap inom 

organisationen. Kundens tankar och önskan är andra faktorer som anställda måste dra nytta 

av. Att ta med sig detta och ha detta i baktanke vid uppdateringar är en bra sak för att behålla 

kunder, utveckla supporten och uppnå kundnöjdhet (Gajic & Boolaky, 2015).  

 

 

  



 

16 
 

2.5 Utvärdering och utveckling 

Vid utveckling av hemsida nämner Cho Et Al (2006) vikten av att förstå vad kunden vill ha 

och vad kundens behov är. En metod som är väldigt effektiv för att förstå kunderna är djupa 

intervjuer, antingen enskilda intervjuer eller gruppintervjuer. Insamlingen är både effektiv 

att göra innan websidan skapats men även efter det att webbsidan skapats, succesiv 

uppdatering med hjälp av kunder. Det har visat sig att användarupplevelsen ökat när 

kunderna varit delaktiga i utveckling av webbsidan. 

 

Enligt Cho Et Al (2006) är webbsidor som utvecklats med hjälp av kunder och användare 

inte bara bra för marknadsföring utan också själv-service. Telefonkommunikation är den 

funktion som använts mest för supportärenden. Med välutvecklade webbsidor har själv-

service nu tagit stora steg mot att konkurrera med telefonen som största supporthjälp. Även 

om telefon har sina fördelar finns det även en del nackdelar med detta sätt att ge support. 

Utifrån företagets perspektiv är det dyrt då de alltid måste ha anställda på kontoret som 

svarar i telefon. Det är också tidskrävande då den företagsanställda måste leda kunden 

genom de steg som krävs för att lösa problemet. Det är också tidskrävande och kan skapa 

frustration för kunden om det tar längre tid än förväntat att bli framkopplad till anställd på 

företaget. Support via telefon är heller inte alltid tillgänglig medan själv-service alltid finns 

tillgänglig på företagets webbsida. 

 

2.6 Motiv till val av forskningsmodeller 

I gällande undersökning övervägdes även att ta ett antal av de vedertagna modellerna vid 

utvärdering av informationssystem i beaktning. Dessa var UTAUT (Unified theory of 

acceptance and use of technology) och TAM (Technology acceptance model). Båda dessa 

acceptansmodeller är omfattande och välutbyggda. Däremot ansågs dessa modeller inte vara 

tillräckligt flexibla för just denna rapports struktur och utförande, varför de helt lämnats 

utanför resonemanget. 
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3 Metod 

 

Val av vetenskapligt tillvägagångssätt kommer att presenteras under metodavsnittet. Det 

som även presenteras under detta avsnitt är studiens urval, datainsamlingens 

genomförande, hur analys kommer att göras av insamlade data, trovärdighet och 

tillförlitlighet, etiska överväganden och respondenter. 

 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Gällande undersökning vilken utförts är en fallstudie med fokus på IT-support inom 

utbildningssektorn. Enligt Jacobsen (2002) är en fallstudie av sådan karaktär att den är 

begränsad av rum och tid inom en grupp eller organisation där denna karaktäriseras som en 

enhet. 

 

Detta arbete har använts sig av en induktiv empirisk ansats som enligt Jacobsen (2002) utgår 

från att arbeta utifrån empiri till teori där de som undersöker ett fenomen går ut med knappt 

några förväntningar alls för att sedan samla ihop all relevant information och sammanställa 

den. Eftersom det inte finns tidigare information kring kunders tycke när det handlar om 

support inom utbildningssektorn utfördes undersökningen med en induktiv empirisk ansats 

för att på så sätt kunna utforma teorin efter data blivit insamlad och informationen 

sammanställd.  

 

Arbetet har gjorts på ett kvalitativt förhållningssätt genom hela projektet. Den kvalitativa 

metodiken lägger fokus på insamling av studieobjektens perspektiv i ord och egna 

tankegångar (Jacobsen, 2002). Öppna intervjuer, observationer och dokumentstudier är 

verktyg som ofta möjliggör denna ansats (Jacobsen, 2002). En kvalitativ ansats är till fördel 

då man ämnar basera undersökningen på respondenters egentolkningar och resonemang. 

Förfarandet med öppna intervjuer bör inte vara på ett sådant vis att den är för stramt 

utformad och strukturerad (Jacobsen, 2002). Öppna intervjuer skall, i den utsträckning det 

är möjligt, inte heller påverkas av den person som håller intervjun eller utför 

undersökningen (Jacobsen, 2002). 
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Som alternativ till en kvalitativ ansats finns även ett kvantitativt förhållningssätt. Denna 

syftar istället till att påvisa en mer objektiv synvinkel av kontexten. Detta möjliggörs främst 

genom framtagande av konkreta data med stöd av exempelvis numeriska data från enkäter 

(Jacobsen, 2002). Genom denna typ av undersökningsmetodik möjliggörs en konkret 

samlad dataintäkt, ofta i större volymer (Jacobsen, 2002). 

 

Med bakgrund till detta har en kvalitativ ansats använts för denna undersökning och rapport 

då undersökningen syftade på att finna mer djup i frågor än ett bredare omfång. Detta 

motiveras med den höga grad av individuella öppna resonemang vilka kommer genomsyra 

arbetet. 

 

3.2 Datainsamling  

De tekniker som använts vid datainsamlingen under denna fallstudie är huvudsakligen 

intervjuer, kompletterad av observationer. Öppenhet och djup var viktigt under denna fas 

för att kunna se på vilka sätt varje individ upplever supporten hos fallföretaget. Enligt 

Jacobsen (2002) används intervjuer vid en kvalitativ undersökning, observationer kan också 

förekomma vid undersökningar som dessa. Ett öppet samtal som en intervju, knutet till ett 

tema är en ren kvalitativ metod. Observationerna utfördes på fallföretagets 

supportavdelning med syfte till vikten att i denna studie få en reell uppfattning av hur 

supportsamtal och ärendehantering ser ut i verkligheten. Intervjuerna var i sin tur utformade 

som öppna intervjuer fast även med mer utformade och specifika frågor då Jacobsen (2002) 

påtalar att det inte är bra att ha för många öppna frågor under en telefonintervju. 

Respondenten fick själva känna att de var delaktiga i diskussionen och på så sätt även känna 

sig bekväma med att dela med sig av sina åsikter och tankar kring IT-support. 

 

Intervjuer med respondenter gjordes via telefon då resurserna var begränsade. Det fanns 

varken tid eller resurser till att besöka respondenterna då urvalet såg ut som det gjorde. För 

att ta del av urval och urvalsmetod se; avsnitt 3.3: Urval. Det är enligt Jacobsen (2002) bra 

att göra telefonintervjuer för att reducera kostnader som annars hade uppkommit vid fysiska 

intervjuer. Under intervjuerna antecknades åsikter som respondenten gav samtidigt som 

samtalet spelades in. Det var i denna fas viktigt att spela in intervjuerna då samtalen blev 

långa och svåra att anteckna under diskussionerna med respondenterna. Jacobsen (2002) 

nämner även att intervjuer via telefonintervjuer ofta brukar ge ärliga svar och ett mer 

normalt uppträdande från intervjuobjektets sida då personen slipper intervjuarens fysiska 

närvaro.  
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3.3 Urval 

Urvalet har skett med hjälp av en urvalsmetod som enligt Jacobsen (2002) definieras som 

information där bestämda respondenter specifikt valts ut och intervjuats. Information, enligt 

Jacobsen (2002) är en urvalsmetod där respondenter väljs utifrån vilka som kommer att ge 

relevant information. Dessa personer har stor kunskap inom området, bra på att uttrycka sig 

och är villiga att lämna den information som söks efter. De som har intervjuats i denna 

studie är kunder till fallföretaget, mer specifikt systemadministratörer. Det är dessa personer 

som använder företagets system flitigast och har därmed även stor arbetsvana i systemet. 

Fallföretaget poängterade att det oftast är dessa systemadministratörer som kontaktar 

supportavdelningen med supportärenden och andra frågor, därför gjordes urvalet på detta 

vis. För att få en blandning av respondenter valdes personer av olika åldrar, kön och 

geografisk position ut för undersökningen. Dessa medvetna val gjordes för att 

förhoppningsvis både få positiva och negativa svar från respondenterna, då det var viktigt 

att få fram ett så nyanserat resultat som möjligt. 

 

 

3.4 Genomförande 

Denna studie har som syfte att undersöka hur företagskunder upplever kundsupport. Det kan 

till exempel vara hur de bemöts eller vill bli bemötta när de kontaktar företagets 

supportavdelning, hur kunderna tycker att företagets ärendehantering fungerar eller vilka 

funktioner som en support bör innehålla. Datainsamlingen har gjorts på ett kvalitativt vis 

via telefonintervjuer. Respondenterna fick uttrycka sina åsikter och erfarenheter med hjälp 

av öppna frågor vilket ger studien ett empiriskt förhållningssätt. Under datainsamlingsfasen 

definierades och formulerades intervjufrågor utifrån vad som är relevant för denna 

undersökning tillsammans med fallföretaget. Frågorna utformades med koppling till 

frågeställningarna och problemformuleringen för att på ett tydligt sätt, senare fullt ut kunna 

besvara dessa. 

 

När datainsamlingen hade skett analyserades den data som samlats in med hjälp av tre steg 

som enligt Jacobsen (2002) används vid analys av insamlade data. Intervjuerna 

transkriberades genom att först markera information och åsikter av vikt för studien. Detta 

för att hitta nyckelord som framkommit i de olika intervjuerna. Varje respondents åsikter 

och svar sammanställdes sedan för varje fråga för att tydligt se vad varje respondent tyckte 

och om det fanns likheter och skillnader i de olika intervjuerna. Nyckelorden användes i sin 

tur för att skapa kategorier för analysen av resultatet. 
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Viss information som samlats in under intervjuerna kan anses vara känslig att lämna ut 

offentligt. Det är enligt Jacobsen (2002) viktigt att tänka på hur känslig information kan 

vara, inte bara för en själv, utan även för andra. Respondenterna blev tillfrågade huruvida 

de önskade vara anonyma i undersökningen, vilket flertalet av personerna sade att de ville. 

Respondenterna kommer utifrån detta förbli anonyma i denna studie och refereras till 

"Respondent A", "Respondent B" och så vidare för att säkerställa att information och citat 

inte går att koppla till någon direkt person. 

 

3.5 Analys 

Analysen har gjorts enligt de tre steg som Jacobsen (2002) förklarar som beskrivning, 

systematisering och kategorisering, samt kombination. 

 

Beskrivning  

Första steget var att renskriva den information som kom ut från intervjuerna för att sedan 

diskutera all denna information som skrivits ned. Informationen sammanfattades sedan på 

var och en av intervjuerna för att få en så bra överblick som möjligt och lättillgänglig 

information. 

 

Systematisering och kategorisering 

Efter att beskrivningen gjorts kom den data som samlats in att kategoriseras under olika 

rubriker för att på så sätt skapa en överblick av olika fenomen. Det skedde alltså en 

gruppering av all data som insamlats. De uppdelade intervjuerna kunde sedan enkelt sättas 

in under rubrikerna för att se vilka som behandlar samma ämne men belyser det från olika 

synvinklar. 

 

Kombination 

Under kombination letades det efter samband i det olika kategorierna. Det kunde även vara 

samband vid enskilda undersökningsenheter. Det som ville finnas var likheter och olikheter 

mellan olika enheter för att på så sätt kunna ställa dessa mot varandra för att förstå hur 

situationen ser ut och vad undersökningen kom att ge. 
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3.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Då gällande undersökning baseras på vedertagna forskningsmässiga studier samt på 

respondenters tydliga och gedigna erfarenhet av det aktuella området anses både primärdata, 

teori och all annan insamlad data högst trovärdig och giltig. Data har samlats in från 

personer med hög kompetens och erfarenhet inom området vilket således medger 

möjligheten till ytterst trovärdig och relevant information dessa delger sig av. Studien har 

utförts på ett tydligt och enkelt sätt. Arbetet har fortlöpt med en god struktur vilken är enkel 

att följa vilket leder till att studien skapar tillförlitlighet. Enligt Creswell (2009) höjer 

telefoninspelningar tillförlitligheten i en studie. En studie med god trovärdighet och 

tillförlitlighet kommer att uppnå samma resultat även om studien genomförs av andra 

personer menar Creswell (2009). Telefoninspelningar har gjorts för varje intervju i denna 

studie för att försäkra att inget som respondenterna sagt glömts bort samt för att höja 

tillförlitligheten i studien. Studien har genomförts på ett objektivt vis där kritisk granskning 

gjorts på de data som samlats in. 

 

För vidare resonemang gällande rapportens validitet och reliabilitet se; avsnitt 5.2: 

Metodreflektion. 

 

3.7 Etiska överväganden 

Datainsamlingen för detta arbete skedde med hjälp av respondenter som delade med sig av 

tankar och idéer. Man måste därav ta i beaktning de etiska överväganden och principer som 

finns och respektera varje enskild individ. Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra 

stycken forskningsetiska huvudkrav man bör ta i beaktning när studier som denna 

genomförs, där människor berörs. Dessa fyra huvudkrav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Informationskravet 

Informationskravet betyder att forskaren som utför forskningen skall tala om för 

respondenten eller informanten vilken roll de har i den specifika studien samt hur deras 

information kommer att användas. Forskaren skall även upplysa respondenten eller 

informanten att deltagandet är helt frivilligt och att rätten att avbryta deltagandet alltid finns. 

Deltagaren skall även ha rätt till att ta del av den del av rapporten som berör deltagaren och 

ha rätt till att neka det som skrivits om det inte är korrekt utformat eller känsligt. Tydlighet 

från forskaren till deltagaren skall även finnas kring vilka konsekvenser som kan uppstå i 

anslutning till rapporten, samt de svar som respondenten eller informanten givit 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet uppfylls i de fall forskaren först och främst tydligt samlar in respondentens 

eller informantens samtycke. Deltagaren i en undersökning har helt egen rätt till att 

bestämma om denne vill medverka eller inte i studien och kan när som helst avsluta sin 

medverkan utan att de själva påverkas. Forskaren får inte tvinga eller påtrycka att deltagaren 

skall fortsätta delta i studien om denne vill avsluta. I det fall där undersökningen är av etisk 

känslig karaktär och deltagaren är under 15 år bör även samtycke hämtas från 

vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Konfidentialitetskravet 

De som utför själva undersökningen bör underteckna ett kontrakt om tystnadsplikt i de fall 

där det handlar om användning av etiskt känsliga uppgifter. Uppgifterna skall förvaras på 

ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dessa och på så sätt ges största möjliga 

konfidentialitet. Uppgifterna som samlas in skall inte kunna koppla till specifika personer 

som deltagit i undersökningen. Det skall i princip vara omöjligt för utomstående att komma 

åt uppgifterna och koppla dessa till specifik person (Vetenskapsrådet, 2002) 

 

Nyttjandekravet 

De uppgifter som samlats in för från enskilda individer får endast användas vid 

forskningsstudier. Dessa uppgifter får inte användas för kommersiellt eller vardagligt bruk. 

Det är bara vid de tillfällen som den berörda deltagaren gjort ett godkännande att dennes 

uppgifter får användas för beslut eller åtgärder som påverkar till exempel vård som dessa 

uppgifter får användas (Vetenskapsrådet, 2002). 
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3.8 Respondenter  

I denna kvalitativa studie har sju stycken respondenter intervjuats. Fem av dessa sju 

personer som deltagit har önskat att förbli anonyma. Det presenterades tydligt för 

respondenterna vilka deras rättigheter är och hur deras svar kommer att användas. Det är 

enligt Vetenskapsrådet (2002) viktigt att meddela respondenterna vid varje enskild intervju. 

Respondenternas önskan respekteras självfallet och av anledning till att så pass många valde 

att förbli anonyma kommer alla respondenternas identiteter skyddas. Respondenterna 

kommer bli tilldelade alias enligt följande: 

 

• Respondent A  

• Respondent B 

• Respondent C  

• Respondent D 

• Respondent E  

• Respondent F 

• Respondent G  

 

Dessa respondenter har alla väldigt snarlik arbetsroll och titel, därav kommer inte varje 

respondent presenteras individuellt utan alla tillsammans för att inte upprepning ska 

upplevas. Respondenterna A-G arbetar som systemadministratörer för olika kommuner i 

Sverige. Det är dessa systemadministratörer som i denna fallstudie använder supporttjänsten 

flitigast, samtidigt som det är de som har mest kunskap om fallföretagets system. Dessa 

respondenter valdes ut då det även är dem som har högst kompetens kring hur 

supportprocessen i fallföretaget fungerar. 
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4 Resultat 

 

Resultatkapitlet kommer i ett empiriavsnitt presentera informationen som framkommit 

under datainsamlingen samt analys av detta material i ett analysavsnitt. Dessa två avsnitt 

kommer bestå av fem stycken rubriker, vilka är: Själv-service som komplement inom 

supporttjänsterbjudandet, Individens beteende vid supportärenden, Synen på en support 

och dess strukturella egenskaper, Kundnöjdhet genom IT-support och Utvärdering och 

utveckling av supporttjänsterbjudandet med kundbehov i fokus. 

 

4.1 Empiri 

4.1.1 Själv-service som komplement inom supporttjänsteerbjudandet 

Majoriteten av respondenterna ställer sig övervägande mycket positiva till införande och 

utbyggnad av själv-servicetjänster. Utifrån sina egna behov framhåller man främst att detta 

skulle fungera mycket väl som ett komplement till traditionell teknikerassisterad support i 

de fall där ärendena är av sådan karaktär att dessa kan förklaras av förhandframställda 

filmer, handböcker och FAQs (Frekvent ställda frågor). Ett fåtal av respondenterna föredrar 

fortfarande personlig kontakt, men medger att tydliga och välgjorda videofilmer skulle vara 

det absolut mest optimala sett ur ett tidsbesparingsperspektiv. Detta menar man dock 

samtidigt förutsätter att videofilmerna täcker in hela den kontext man önskar se till. 

"En själv-servicetjänst är något jag verkligen hade sett som en positiv 

och mycket användbar funktion i supporterbjudandet." 

- Respondent B 

En välutvecklad och omfattande själv-servicetjänst är ett perfekt komplement, men inte mer 

än så var alla respondenterna utom respondent D överens om. Majoriteten menar att en 

sådan tjänst aldrig hade kunnat ersätta telefon och ärendehanteringssystem helt, men hade 

absolut kunnat bli ett perfekt komplement. Respondent D som kan tänka sig att byta ut andra 

supporttjänstfunktioner helt anser att en själv-servicetjänst som är så pass välutvecklad och 

omfattande med enkla och specifika sökfunktioner hade kunnat användas till dess att en 

bugg dyker upp. Respondenten säger då att buggar skall kunna anmälas via denna själv-

servicesida och på så sätt kunna ses av utvecklingsavdelningen på företaget som i sin tur 

löser problemet. 

"I min värld är en själv-servicetjänst ett perfekt komplement till telefon 

och ärendehantering, men inte mer än så." 

- Respondent A 



 

25 
 

4.1.2 Individens beteende vid supportärenden 

Det är viktigare att responsen är bra och värdefull än att responsen är tidseffektiv. Det är en 

självklarhet att supporten gör sitt yttersta för att få ärenden färdiga menar respondenterna. 

Respondent D vill ha svar direkt via telefon. Det behöver inte vara en lösning på problemet, 

men det skall föras en diskussion om hur ärendet skall arbetas vidare med. Respondenten 

menar även att ett kritiskt ärende inte bör ta längre tid än två dagar att lösa om det inte är en 

systembugg. 

"Snabba svar är självklart något man vill ha, men hellre ett väl 

genomtänkt och korrekt svar än ett halvslarvigt svar." 

- Respondent F 

Det är omöjligt att fastställa en specifik siffra på hur ofta feedback bör ges enligt 

respondenterna. Alla är dock överens om att feedback bör ges kontinuerligt. Kontinuerlig 

feedback genom uppdateringar från supporten skall ges. Kund skall inte behöva fråga hur 

deras ärende går menar respondenterna, utan detta skall på automatik ges av supporten. Ges 

inte feedback skapas en irritation hos kunderna och relationen mellan företaget och kunden 

försämras menar respondent D. De är även överens med att i det fall ärendet har låg prioritet 

räcker det med att få tillbaka ett simpelt svar när detta skickas in, att supporten tagit emot 

ärendet och arbetar med det. 

"Det är vi kunder som betalar för supporttjänsterbjudandet, då är det 

inte vi som skall behöva fråga kundsupporten hur arbetet går med ett 

inskickat ärende, detta skall vi bli informerade om." 

- Respondent D 

4.1.3 Synen på en support och dess strukturella egenskaper 

Respondenternas syn på vad en bra support är för något var relativt samtyckligt. Respondent 

A lade mycket vikt på att ägandeskapet tydligt skall vara definierat på varje ärende och att 

supporten skall veta vilket system och funktioner en specifik kund har när de kontaktar 

supporten. Två saker som alla respondenter var gemensamt överens om var att korta 

svarstider och kompetens var väldigt viktigt för att en support skall klassas som bra. 

Respondent C och D tyckte även att själv-service var en viktig del i en bra support. De 

menade på att i bästa fall skall man inte behöva kontakta supporten fysiskt utan klara sig 

med det material som ligger ute på företagets hemsida om det inte handlar om en 

systembugg. 
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Ett antal respondenter framhöll att en framgångsrik supportstruktur är viktig för att 

supportflödet skall fungera bra både för kunderna men även för företagets supportavdelning. 

En av dessa respondenter nämnde att shift-left strategy var en strategisk modell som denne 

tidigare haft erfarenhet av och som fungerade tillfredställande. Motivet för det positiva 

utlåtandet kring denna modell var främst kontinuitet i arbetsflödet, korrekt 

kompetensplacering och effektivitet i supporthanteringen, vilket gav ett mervärde både 

internt och externt. 

"Flexibla, kompetenta, professionella, tidsmedvetna och tydligt 

ägandeskap är saker jag förväntar mig att en bra support är uppbyggt 

på." 

- Respondent C 

4.1.4 Kundnöjdhet genom IT-support 

Ett större antal respondenter ansåg att de i dagsläget upplever supporttjänsten ur en positiv 

synvinkel, men att man på minst ett fåtal punkter ser förbättringspotential. En minoritet av 

respondenterna var i huvudsak måttligt till mycket negativa till sin upplevelse av supporten. 

Beträffande de positiva upplevelserna menade man att supportteknikerna är kunniga, 

intresserade och allt som oftast är tålmodiga och professionella. I motsats till detta menar 

ett antal respondenter att supporttekniker till stor del är okunniga och icke införstådda med 

de speciallösningar som dessa innehar i sin systemarkitektur där det således krävs mycket 

engagemang från kundens sida för att kunna komma vidare med ärendet. Vidare anser ett 

antal respondenter att man är bristfälliga gällande återkoppling och svarstider där det saknas 

effektivitet. Utöver detta saknas bra underlag för tidsestimeringar. Ett fåtal respondenter 

påvisar att telefonsupporten har allt för långa väntetider, men att bemötandet har blivit 

mycket bättre jämfört med ett par år sedan. 

"Det känns ibland som att den man pratar med på supportavdelningen 

inte känner av situationen, om jag som kund är stressad eller inte. Jag 

vill inte höra några skämt från supporten när jag har ett viktigt ärende 

som måste lösas." 

- Respondent G 
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Även här som ett uppföljande resonemang upplevde man ur ett vidare perspektiv att graden 

av förståelse kraftigt varierar mellan olika kontakttillfällen. Som främsta skäl till detta 

framhåller majoriteten av respondenterna vidare att det troligen handlar om varierande 

kompetens och erfarenhet hos supporttekniker. Alla respondenter påvisar även att gällande 

aspekten kring tidsåtgång varierar detta kraftigt beroende på vilken typ av ärende det handlar 

om, men att det vid lite större problem eller frågeställningar tenderar till att dra ut på tiden 

orimligt mycket. Däremot är den generella åsikten att kortare ärenden oftast håller sig inom 

en rimlig tidsrymd. 

"Ibland känns det som att jag som kund har mer kunskap än 

supportteknikerna. De har för ofta alldeles för låg kunskap om våra 

specifika lösningar, som de själva har utvecklat." 

- Respondent D 

Åsikterna gällande behov inom supporttjänsteerbjudandet varierar kraftigt, men summerar 

mer eller mindre alla i sin strävan efter att emotta bättre bemötande. En respondent påvisar 

sitt behov gällande tätare kontakt med en och samma supporttekniker (s.k. personlig 

supporttekniker). Detta för att kunna upprätthålla en mer återkommande relation vilket 

skulle upplevas som positivt ur ett kontinuitetsperspektiv. 

"Att ha en personlig supporttekniker som alltid har kontakt med mig som 

kund när jag kontaktar företag hade varit mycket bra, men kanske även 

svårt då det krävs hög kompetens." 

- Respondent A 

Resonemanget kring upplevelserna med att komma i kontakt med supporten ger ett nära 

unisont anspel kring att kontakt och bemötande varierar stort beroende på vem man bemöts 

av i supporten. Å ena sidan upplever man ur positiva hänseenden professionalitet, 

engagemang och goda möjligheter till diskussion. Å andra sidan framhålls att man från 

supportavdelningens sida i vissa fall har medellåg till mycket dålig kontroll och kunskap 

kring individuella kunders specialdesignade systemarkitektur och arbetssätt. Samtidigt 

menar ett par respondenter att återkoppling och uppföljning s.k. "feedback" är bristfällig till 

ibland obefintlig, vilket enligt dessa försätter kunden i en ovisshet och osäkerhet. 

"När jag kontaktar supporten innebär det att jag har ett problem. Då 

förväntar jag mig att supporten beaktar det och avsätter tid åt detta. Jag 

förväntar mig snabbt och effektivt arbete." 

- Respondent B 
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4.1.5 Utvärdering och utveckling av supporttjänsteerbjudande med kundbehov i fokus 

Respondenterna var gemensamt överens när frågan om vad en support skall innehålla kom 

upp. Telefon var den viktigaste funktionen i en support. Det spelade enligt dem inte någon 

roll om ärendehanteringen var bra eller om själv-servicetjänsten var så pass omfattande att 

den löste alla deras problem. Att ha möjlighet att alltid kunna ringa vid problem och på så 

sätt alltid ha en trygghet är vad som värderades högst av dessa respondenter. En 

välutvecklad själv-servicetjänst tycker över hälften av respondenterna att en support skall 

innehålla. Vid mindre kunskapsproblem skall man som kund ha möjlighet att själv leta upp 

detta i handböcker eller via instruktionsfilmer. 

"Själv-service och telefon är en kombination som jag personligen tror 

väldigt mycket på och som jag tycker om att kombinera vid mina 

supportärenden" 

- Respondent G 

Det visas tydligt att respondenterna vill ha valmöjligheter när det gäller support. Vid akuta 

ärenden säger alla respondenter att de vill ha möjlighet att ringa supporten för att snabbt få 

svar och förhoppningsvis lösa problemet. Vid ärenden av lägre prioritet säger fyra 

respondenter att de i första hand vill ta del av själv-servicematerial som handböcker och 

instruktionsfilmer för att hjälpa sig själva innan kontakt till supporten sker. Tre av 

respondenterna menar att de i första hand vill skicka in ett ärende till supporten via en 

kundsida eller via mail, där de hela tiden kan följa sitt inskickade ärende. 

"Telefon är och kommer alltid vara det sätt jag vill ha support genom 

vid kritiska ärenden, själv-service är dock en väldigt bra möjlighet när 

det handlar om mindre akuta ärenden" 

-Respondent F 
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4.2 Analys 

I detta avsnitt kommer teorin att sammankopplas med de empiriska data som samlats in 

under projektet. Analysen kommer utgå från de tre steg som Jacobsen (2002) benämner som 

beskrivning, systematisering och kategorisering och kombination. Jacobsen (2002) menar 

att analys av kvalitativa data helt enkelt rör sig om dessa tre steg. Genom att följa dessa steg 

kom den insamlade empiriska data att visa sig tydlig, vilket ledde till bra och tydliga 

kopplingar till den teori som samlats in. Nyckelord togs ut efter att datainsamlingen 

sammanställts och kategoriserats, detta för att hitta mönster i datainsamlingen och på så sätt 

underlätta att framställa svar på frågeställningarna. Med hjälp av den tydliga information 

som kommit fram ur datainsamlingen kommer de slutsatser som dras från detta visa sig vara 

tillräckligt bra för att svara på de frågeställningar som satts upp för studien. 

4.2.1 Själv-service som komplement inom supporttjänsteerbjudandet 

De flesta av respondenterna ansåg själv-service vara något väldigt positivt inom 

supporterbjudandet. De menade på att själv-service är den funktion de främst hade velat ha 

i supporterbjudandet som komplement till telefon eller ärendehantering. Respondenterna 

menar att själv-service hade hjälpt dem att tidsoptimera arbetet då direktkontakt med 

supportavdelningen inte alltid behövs om det finns tillräcklig information i en själv-

servicetjänst. Taillon och Huhmann (2017) menar att en själv-servicetjänst är en perfekt 

supportfunktion för både kund och företag. Tidsoptimering är något både respondenterna 

och Taillon och Huhmann (2017) ser som en klar fördel hos en själv-servicetjänst då 

supportavdelningen inte behöver kopplas in och informationen kan hittas snabbt på själv-

servicesidan. Taillon och Huhmann (2017) nämner också tillgänglighet som en viktig punkt 

hos själv-servicetjänsten. Kunderna har alltid tillgång till denna tjänst, det spelar ingen roll 

om företagets supportavdelning har stängt eller inte, själv-servicetjänsten finns alltid 

tillgänglig för kunderna. Detta är något som respondenterna själva inte nämnde under 

intervjuerna. Det kan förmodligen vara för att respondenterna arbetar under ungefär samma 

tid på dygnet som supportavdelningen har öppet i detta fall, eller för att de helt enkelt inte 

tänkte på möjligheten att en själv-servicetjänst faktiskt alltid är tillgänglig.  
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De respondenter vilka var positiva till en själv-servicetjänst anser att instruktionsfilmer, 

handböcker och FAQs skall ingå i en sådan. Utan alla dessa enheter får de inte ut tillräckligt 

stort värde av tjänsten menar respondenterna, och hade istället kontaktat 

supportavdelningen via telefon eller mail direkt. Det fanns även en respondent som helt 

hade kunnat tänka sig byta ut telefon och ärendehantering helt mot själv-service om tjänsten 

var tillräckligt välutvecklad och omfattande. Enligt Taillon och Huhmann (2017) skapar 

FAQs, video och textguider värde för kunden i en själv-servicetjänst. Det som Taillon och 

Huhmann (2017) även uppvisar är att runt 40% av kunder anser att en själv-servicetjänst är 

att föredra framför direkt personligt kontakt med supportavdelningen.  

4.2.2 Individens beteende vid supportärenden 

Människors känslor och beteenden påverkas mycket av förväntningar enligt McLean och 

Wilson (2016). När saker och ting inte fungerar eller blir som man hade tänkt sig byggs ofta 

en omedveten ilska upp som sedan förvärras om dessa problem dyker upp igen. Känslor och 

tillfredsställelse är saker som måste tas i beaktning när det handlar om kundsupport menar 

McLean och Wilson (2016) i sin forskning. Feedback var något som respondenterna lade 

stor vikt på i denna studie. Alla respondenterna tyckte att feedback skall ges kontinuerligt, 

det är inte något som skall behövas frågas efter. Respondenterna menar att de har betalat för 

supporterbjudandet och skall behöva fråga efter att få feedback på ärenden som skickat in, 

detta är något som av supportavdelningen skall ges kontinuerligt tills ärendet är löst. Detta 

är något som de anser skapar stor irritation och tvivel på företaget om det inte ges. 

 

Respondenterna var även eniga om att respons skall vara snabb. Tiden är alltså en viktig 

faktor. Skickar de in ett ärende är det oftast kritiskt och behöver lösas snabbt. Det skiljer 

självklart från tillfälle till tillfälle, men generellt sätt är respondenterna eniga om att de 

ärenden som skickas in måste lösas inom snar framtid. De är även eniga om att kvalitet är 

viktigt, viktigare än tidseffektiviteten på svaren. De vill inte ha en mängd frågor tillbaka 

från supportavdelningen utan förväntar sig att de som arbetar på supporten har full koll på 

systemet och det ärenden som då kommer in. Ungefär hälften av respondenterna uppgav att 

om de hela tiden får frågor tillbaks ringer de supportavdelningen direkt och tar ärendet den 

vägen. Detta är något som både skapar irritation och förlänger tiden på ärendet då detta har 

skickats in både via hanteringssystem och sedan via telefon.  

  



 

31 
 

McLean och Wilson (2016) nämner att god kundsupport inte uppnås om en åtgärd tar längre 

tid än den förväntas ta för kunden. McLean och Wilson (2016) menar även att kunder vill 

ha flera möjligheter när det kommer till support. Det skall finnas mer än bara 

ärendehantering eller telefon. Med bara en supportfunktion känner kunden ingen trygghet 

och tappar fortare tålamodet. McLean och Wilson (2016) framhåller att i de fall det till 

exempel finns både själv-service och telefonsupport tillgängligt är kunden villig att lägga 

mer tid på att finna svaret själv via själv-service då det alltid finns ett ytterligare alternativ 

om svaret inte hittas. Inom kundsupport handlar allt om att uppnå kundnöjdhet och sätta 

kunden i fokus i alla situationer påvisar McLean och Wilson (2016). 

4.2.3 Synen på en support och dess strukturella egenskaper 

Ett antal av respondenterna menar att det är viktigt för supportavdelningen att ha en bra 

struktur i sitt arbete. I bästa fall menar de att man inte ens skall behöva kontakta supporten 

utan använda sig av själv-service. Finner man inte sitt svar då skall man komma till en 

supportavdelning som vet hur de skall arbeta vidare med ärendet kunden har. Detta är något 

som Selwaraj Et Al (2015) menar att en modell som shift-left strategy hjälper till med då 

ärendet förflyttas till personer med rätt kompetens genom processen. Det finns även 

utmaningar med shift-left strategy nämner Selwaraj Et Al (2015). Personalen vid 

supportavdelningen måste ha mod att lita på sina medarbetare och våga lämna ifrån sig 

ärenden (Cragg & Mills, 2011). Hela tanken går ut på att ha tro på medarbetare och stärka 

relationen hos personalen genom att alla får göra det de har bäst kompetens för och öka 

kundvärdet genom detta (Selwaraj Et Al, 2015). I stort sätt kan det sägas att i princip varje 

respondent under datainsamlingen tyckte att strukturen i en supportavdelning var viktigt, 

man vill vet vart man kommer när man ringer, att ens ärende läggs hos rätt person och att 

allt fungerar. Förutom att respondenterna nämnde att strukturen var viktigt så var det viktigt 

att allt bara skulle fungera för dem. De ville inte höra från supportavdelningen att man inte 

vet vem som har kunskapen tillräcklig för att hjälpa dem. Genom shift-left strategy menar 

Selwaraj Et Al (2015) att detta problem inte uppstår, då ärendet enkelt flyttas vidare till 

nästa steg i supportprocessen. 
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En av respondenterna nämnde under datainsamlingen att shift-left strategy är en 

supportstruktur som fungerat väldigt bra vid en tidigare supportavdelning personen arbetat 

vid. Korta svarstider och kompetens var alla respondenterna överens om att en support 

skulle innehålla. Enligt Selwaraj Et Al (2015) bidrar shift-left strategy till att kompetens 

fördelas på rätt plats i supportprocessen då ärendet alltid kommer att hamna på rätt bord. 

Selwaraj Et Al (2015) nämner även att shift-left strategy bidrar till att ärenden löses inom 

rimlig tidsrymd då ärendet aldrig ligger still i supportprocessen. Arbetar någon på 

supportavdelningen med ärendet och märker att det inte kan lösas beskriver Selwaraj Et Al 

(2015) att detta skickas vidare till nästa nivå där ärendet kan lösas med hjälp av rätt 

kompetens. 

4.2.4 Kundnöjdhet genom IT-support 

Enligt Gajic och Boolaky (2015) måste de anställda på företaget dela med sig av kunskap 

för att verksamheten skall utvecklas. Målet är att uppnå kundnöjdhet i supporterbjudandet 

och då måste det föras ett gott samarbete på supportavdelningen. Flera av respondenterna 

nämnde att det varierade kraftigt vilken kompetens supporttekniker besatt. Detta är 

självfallet förståeligt då vissa kanske precis börjat och andra arbetat i flera års tid. Detta 

menar respondenterna dock inte skall påverka dem, när de ringer in skall de få den hjälp 

som behövs för att lösa eller ta ärendet framåt. Precis som Gajic och Boolaky (2015) nämnde 

krävs det att kunskap delas mellan personal för att utvecklas och uppnå kundnöjdhet.  

 

Kommunikation via telefon är något som är både tidseffektivt och som kunderna i de flesta 

fall förespråkar att få enligt Gajic och Boolaky (2015). Telekommunikation är även en 

supportfunktion som får kunden att bli mer delaktig. Enligt Gajic och Boolaky (2015) kan 

kunden via telekommunikation på ett enklare sätt ge förslag och förbättringsåsikter till 

supportavdelningen, vilket även skapar stort värde för företag då det är kunderna som skall 

känna sig nöjda. Detta är även enligt Gajic och Boolaky (2015) ett bra sätt för att uppnå 

kundnöjdhet då kunden oftast får snabba och raka svar på sina frågor samtidigt som tidigare 

nämnde faktorer som förslag och förbättringsåsikter kan lyftas fram och föras en diskussion 

kring. Flera av respondenterna under datainsamlingen nämnde att det varierade kraftigt hur 

bemötandet var vid samtal till supportavdelningen. Respondenterna ansåg att viss personal 

ibland inte riktigt kände av situationen särskilt väl, om kunden var stressad eller lugn och 

glad.  
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Några av respondenterna tyckte detta skapade onödigt irritation då de egentligen endast vill 

ha ett snabbt svar istället för att höra någon sitta och skämta från supportavdelningen. Detta 

är något som motverkar kundnöjdhet och som personal måste ta i beaktning. Gajic och 

Boolaky (2015) nämner att supporten för ärenden eller produkter inom IT är väldigt viktig 

för att uppnå just kundnöjdhet. Det behöver inte endast betyda bra svar, utan även ett trevligt 

och professionellt bemötande genom god service när kund kontaktar supportavdelning. 

4.2.5 Utvärdering och utveckling av supporttjänsteerbjudande med kundbehov i fokus 

Cho Et Al (2006) skriver i sin studie att det är viktigt för ett företag och dess 

supportavdelning att ha förståelse för vad kunden verkligen vill ha och vad kundens behov 

är. Cirka hälften av respondenterna ansåg att en god support skall innefatta tjänsten själv-

service för att vid mindre problem snabbt och enkelt kunna söka upp problem som uppstår 

i arbetet. Alla respondenterna var gemensamt överens om att telefonimöjlighet måste finnas 

hos en support. Även fast de kanske inte ringer in i första hand så måste det finnas för att 

skapa en trygghet samt användas vid mer kritiska ärenden. Precis som Cho Et Al (2006) 

skriver så är fortfarande telefon den största och viktigaste funktionen för 

supporterbjudandet. Även om andra funktioner som själv-service och chatt blir allt mer 

populära kommer det ta lång tid innan dessa konkurrerar ut telefon som främsta funktion 

inom kundsupport. 

 

Ett fåtal av respondenterna nämnde även att de gillar när supporten verkligen lyssnar på 

dem. Dessa menar att de åsikter och tankar de som kunder har skall tas emot med tacksamhet 

och värderas högt hos företaget och dess supportavdelning. Detta leder i sin tur att 

organisationen har möjlighet att utveckla sin supportavdelning med hjälp av kunderna och 

deras behov, vilket både verksamhet och kunder blir nöjda över och gynnas av. Delaktighet 

i utveckling beskriver Cho Et Al (2006) som något värdefullt och nödvändigt för att lyckas. 

Med en kundvänlig design eller funktioner som kunderna varit med och givit förslag till är 

chansen större att kunderna till exempel letar efter svar på egen hand i en själv-servicetjänst 

och lägger längre tid på att finna svaret själva innan de ringer supportavdelningen. Detta är 

något som speciellt gynnar både företag och kund ekonomiskt och tidsmässigt då 

supportavdelningen inte behöver lägga lika mycket tid vid telefonen och på så sätt kan ägna 

sig åt andra supportärenden. Kunderna gynnas såklart även också av detta då 

supportavdelningen jobbar med de andra ärendena under den tiden de söker efter egna svar 

och inte har direktkontakt med kundsupporten.  
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5 Diskussion  

 

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till framlagd teori och tidigare 

forskning. Resultatdiskussionen ligger sedermera till grund för studiens slutgiltiga slutsats.  

Även metodval samt kontexten kring detta diskuteras. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

En god support är viktig (MacDonald, 2018). De mest grundläggande aspekterna kretsar 

kring att upprätthålla god kundnöjdhet och skapa ett ömsesidigt värde för både kund och 

organisation. En bra IT-support kräver därför ett välutvecklat och välutvecklat 

supporttjänsteerbjudande (MacDonald, 2018). Att utveckla detta erbjudande mot en 

modernare digital lösning visar sig vara självklart med bakgrund i respondenter framhållna 

synpunkter. De stora skillnader som infinner sig är gällande vilken grad och utsträckning de 

anser sig behöva digitala supporthjälpmedel. 

5.1.1 Själv-service som komplement inom supporttjänsteerbjudandet 

Respondenter instämde helt och hållet med att tidsaspekten är en central del upplevelsen vid 

användande av IT-support. Detta ligger i paritet med vad Taillon och Huhmann (2017) 

framhåller gällande fördelar med själv-servicesupport, där denne beskriver själv-service 

som positivt delvis ur en tidsaspekt med motivet att detta möjliggör snabb responstid och 

att detta således är ett nyckelattribut för en bra kundsupport och en god kundnöjdhet. Detta 

bekräftar även Taillon och Huhmann (2017) tes gällande att kunder främst efterfrågar 

omedelbara lösningar. Det här kan möjligtvis i realiteten bidra till att förbättra hela den 

upplevda bilden av en organisation om supporttjänsten upprätthåller god kvalitet i enlighet 

med kunders förväntningar, vilket en digitalisering i form av en själv-servicetjänst tycks 

kunna göra. I högsta grad kommer troligen även detta skapa värde internt för organisationen. 

Just detta framhåller Taillon och Huhmann (2017) främst i form av kostnadsbesparingar och 

effektivare resursanvändning. 
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Enligt respondenter till studien ansåg man att värde i en själv-servicetjänst främst ligger i 

FAQs, instruktionsfilmer och handböcker. Avsaknad av dessa funktioner skulle i så fall 

resultera i att man hellre fortsätter nyttja traditionella tekniker, exempelvis telefon i första 

hand. Detta skulle i teorin och sedermera även i praktiken troligen medföra att den digitala 

själv-servicetjänsten blir helt eller delvis verkningslös och på så sätt inte fyller någon reell 

funktion. Taillon och Huhmann (2017) påvisar att bland annat FAQs och olika typer av 

guider är de huvudfunktioner som efterfrågas av kund, vilket även bekräftas av 

respondenters delgivna information. Det är högst troligt att det innebär vissa utmaningar att 

helt anpassa supporttjänsteerbjudandets själv-servicetjänster i relation till de traditionella 

supportkanalerna, men att detta är av vikt för att kunna upprätthålla god samverkan mellan 

dessa två. 

5.1.2 Individens beteende vid supportärenden 

McLean och Wilson (2018) påvisar att kunder i hög grad anser sig vilja ha support genom 

flera möjliga kanaler. Man menar att kunden vill kunna alternera mellan olika kanaler 

beroende på exempelvis problemtyp och personliga preferenser. Detta tar stöd i de 

framläggningar huvuddelen av respondenterna har gällande att man vill se alternativ i 

supporttjänsteerbjudandet. Man anser sig vilja kunna välja supporttyp främst beroende på 

aspekten problemtyp. Det är med detta rimligt att föreställa sig att en framgångsrik support 

kräver ett brett utbud av kontaktkanaler. 
 

Resultatet visar att kunden i mycket hög grad efterfrågar tidseffektiv support. Tidsaspekten 

ser ut att vara en av de mest väsentliga faktorerna med bakgrund kundens strävan efter så 

snabb ledtid som möjligt. Detta resultat ligger i paritet med det resonemang McLean och 

Wilson (2016) framhåller gällande att fulländad kundsupport inte uppnås förrän 

tidsaspekten är tillfredsställd. Detta kan i förlängningen högst troligt ses som en 

nyckelfaktor för en god IT-support. 

5.1.3 Synen på en support och dess strukturella egenskaper 

Det empiriska resultatet pekar på att kunder till viss grad värdesätter goda strukturella 

egenskaper hos supporten, det vill säga att supporttjänsten klart och tydligt värdesätter 

vikten av god organisatorisk vilja för att förbättra informationsflödet. Respondenterna 

illustrerar detta genom att klart påvisa förhoppningar om att man i ett utopiskt fall helt och 

hållet skall slippa kontakta fysisk support utan istället kunna tillfredsställa supportbehovet 

genom själv-service. Detta resonemang faller inom det resonemang Selwaraj Et Al (2015) 

framhåller utifrån själv-service som en First contact resolution (FCR), vilket syftar till att 

optimera det första supportlagret för att säkerställa ett snabbt och välstrukturerat 

supporttjänsteerbjudande. Både respondenter respektive Cragg och Mills (2011) menar 
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tydligt att det är av vikt att det första supportlagret kund kommer i kontakt med skall besitta 

verktyg och resurser för att lösa det problem de ställs inför, vilket sedermera kan relateras 

till den själv-servicetjänst man ämnar ha så välutbyggd som möjligt. I relation till tidigare 

resonemang står det klart att man ur ett supportstrukturellt perspektiv efterfrågar snabb 

ledtid och korrekt resursfördelning, gärna med ett fokus på själv-service som första instans 

att möta.  

5.1.4 Kundnöjdhet genom IT-support 

Det är klarlagt att IT-support och dess erbjudande gentemot kund har stor inverkan på den 

totala kundnöjdheten menar Gajic och Boolaky (2015). Man menar att det föra att uppnå en 

högre grad av kundnöjdhet krävs att supportavdelningen upprätthåller en hög nivå gällande 

kompetensöverföring och samverkan. Detta bekräftas av det empiriska resultatet genom 

respondenters framläggningar gällande denna aspekt. Respondenter menar att man ur 

många avseenden upplever varierande kompetens vid upprepad supportkontakt till samma 

verksamhet. Det finns skäl att misstänka att det innebär stora utmaningar för organisationen 

att hela tiden hålla samma höga kvalitet hos alla supporttjänstepersoner vid exempelvis hög 

personalomsättning men att det trots allt är helt nödvändigt för att säkerställa en 

framgångsrik support. 

 

Utifrån studieresultatet är det uppenbart att kunden efterfrågar en supportkontakt vilken 

uppfattas professionell från början till slut. Man menar att supporttjänstepersoner allt för 

ofta har för låg kompetens gällande analys av situationer, det vill säga hur kritiskt ett ärende 

i realiteten är, vilket i sin tur endast skapar frustration. Gajic och Boolaky (2015) framhåller 

att supporttjänsten är av stor vikt och central för att uppnå allmän kundnöjdhet vilket dessa 

typer av situationer helt och hållet motverkar. Att se till att denna typ av kompetens infinner 

sig kan ses som mycket viktig för en god IT-support. 

5.1.5 Utvärdering och utveckling av supporttjänsteerbjudande med kundbehov i fokus 

Utifrån undersökningens resultat med stöd av teori är det mycket tänkbart att det finns hög 

relevans i att graden av framgång för ett supporttjänsteerbjudande till stor del ligger i 

huruvida man som organisation lyckas ta tillvara på och beakta kundens behov och 

efterfrågan i gällande kontext. Detta kan helt klart vara en utmaning vilken varierar i 

svårighetsgrad beroende på den kundmassa man har samt även beroende på 

näringslivskategori. Cho Et Al (2006) framlägger tydligt att det finns viktighet i att kunden 

finns delaktig i utveckling.  
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Teorin finner stöd hos respondenter i gällande undersökning genom deras påpekanden kring 

att de själva har en önskan att få vara mer delaktiga i processer kring detta område. Ur ett 

vidare perspektiv kan denna utmaning relateras till problematisering vid digitalisering av 

IT-support. Respondenterna menar att de fortfarande önskar möjligheten till telefonkontakt 

men att man ändå främst föredrar digital själv-service. Detta resulterar i en komplicerad 

avvägning och anpassning vilken måste göras utifrån enskilda fall. 

 

5.2 Metodreflektion 

Gällande denna rapport föll valet på genomförande av en kvalitativ studie kombinerat med 

en induktiv ansats med semistrukturerade intervjuer. Genom det fastställda metodvalet 

möjliggjordes en legitim ackumulering av respondenters personliga åsikter, upplevelser och 

erfarenheter, vilket var det huvudsakliga syftet vid val av metodisk ansats. Den i jämförelse 

kvantitativa metodansatsen valdes bort främst med anledning av den då bristande 

möjligheten till insamling av uttömmande åsikter vilken istället hade givit kvantitativa 

statistiska data som inte var av intresse för denna specifika studie. En induktiv ansats 

möjliggjorde även insikt och lärdom kring studieområdet samt präglade empiriinsamlingens 

strukturella bas. 

 

Datainsamlingen utgjordes till fullo av öppna semistrukturerade intervjuer. Detta förfarande 

gav möjlighet att fånga in samlade ståndpunkter och betraktelser. Vidare möjligheter till 

kompletterad datainsamling kunde tänkts ha gjorts genom en enkät anpassad i paritet till 

den kvalitativa ansatsen. Detta avstods ifrån med hänsyn till rådande resurstillgångar. 

Gällande validiteten på gällande studie anses att studien undersöker och mäter det den har 

för avsikt och syfte att göra. Alla respondenter hade liknande yrkesroller i liknande 

verksamheter med god erfarenhet av det berörda ämnet. I stora drag pekade alla 

respondenters uppgifter åt samma håll. På så vis uppvisar studien god validitet. 

 

Ur ett reliabiltetsperspektiv är det högst troligt att man vid användande av samma empiriska 

metoder på en annan population inom samma målgruppsområde kan utföra en ny studie och 

genom den påvisa ett nära identiskt resultat än en gång. Detta resonemang baseras på de i 

hög grad unisona svarsdata som samlats in från för varandra oberoende parter. 

Svarsvariationer mellan respondenter får ses som naturliga och kan bero på ett flertal 

faktorer, däribland personliga preferenser och individuella erfarenheter. 

Sammanfattningsvis påvisar studien en hög grad av reliabilitet. 
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6 Avslutning 

 

I följande avsnitt konkluderas och sammanställs hela studien till en framlagd och 

avslutande slutsats ämnad att besvara de initiala forskningsfrågorna. Avsnittet för även 

resonemang kring möjlig vidare forskning relaterad till gällande studie. 

 

Denna kandidatuppsats har skapats och utförts som en fallstudie med syftet att ta reda på 

vad som karaktäriserar en bra support, samt vilka utmaningar IT-support står inför vid 

digitalisering av denna. För att tillmötesgå detta syfte utformades två forskningsfrågor enligt 

nedan:  

 

• Vad karaktäriserar en bra IT-support? 

• Vad finns det för utmaningar vid digitalisering av IT-support? 

Fallstudien utfördes genom ett kvalitativt metodval och en induktiv ansats genom öppna 

intervjuer med ett antal respondenter, alla med god erfarenhet och kunskap inom gällande 

område och kontexten kring detta. Dessa respondenters delgivna information har sedan 

analyserats och blivit satt i relation till tidigare forskning och teori för att skapa ett så 

tillförlitligt studieresultat som möjligt. 

 

6.1 Slutsats 

Som slutsats kan konstateras att en god IT-support karaktäriseras av en hög grad av 

kundinvolvering där kundens behov och krav är central vid utveckling av 

supporttjänsteerbjudandet. En IT-support karaktäriseras även av en hög och jämn 

kompetens hos medarbetare samt en konsekvent och effektiv tids- och svarsaspekt där 

supportkanalerna är välanpassade utefter kund- och verksamhetsområde. Utöver detta krävs 

relevanta och trygga supportkanaler för att möjliggöra för kunder att känna tillförlitlighet 

för supporttjänsten samt i förlängningen även hela organisationen i stort. Vad beträffar 

utmaningar vid digitalisering av IT-support finns det ett antal prövande aspekter. Att kunna 

avväga i hur hög grad man kan nyttja digital support i relation till traditionellt dito ses som 

en utmaning. Det finns även utmaningar i att förmå att utveckla passande och omfattande 

själv-servicesystem passande aktuell kontext. Vidare gällande digitalisering av IT-support 

infinner sig även problematik och utmaningar gällande teknikens utveckling där denna 

riskerar att fortlöpa i alldeles för snabb takt vilket således kan resultera i missnöje hos både 

kund och anställd samt sedermera leda till både kompetenstapp och lägre effektivitet. 
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Med bakgrund till de avgränsningar som gjorts för denna rapport finns det ett antal områden 

av både närmare och mer avlägsen karaktär vilka kan ses som alternativa 

forskningsområden för att komplettera eller vidareutveckla gällande rapport. I följande 

avsitt redovisas ett antal förslag på ytterligare forskningsområden. 

 

• IT-support inom utbildningssektorn kontra andra verksamhetssektorer  

En utveckling på det koncept som aktuell rapport behandlar kan rimligtvis fokusera på att 

skapa en förståelse för hur IT-support ser ut inom ett antal utvalda sektorer för att vidare 

analysera exempelvis skillnader, utsikter och behov.  
 

• IT-support i jämförelse till andra länder  

Att se till hur IT-support ges i olika länder kan vara av vikt att undersöka. Detta förfarande 

kan utformas med en vid bredd av parametrar för att skräddarsys till ett visst 

forskringområde. Förslag på sådana parametrar gäller främst demografi, åldersspann och 

kulturella skillnader.  
 

• I hur hög grad själv-servicetjänster kan ersätta traditionell support  

Bredare forskning gällande själv-servicetjänsternas vidare potential att utvecklas till att 

gradvis ersätta de traditionella typerna av support kan vara av vikt med bakgrund till den 

nya typen av support vilken än så länge mestadels endast nyttjas som ett komplement. En 

intressant aspekt gällande detta kan tänkas vara artificiell intelligens (AI). 
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Bilagor
 

Bilaga 1:  

Intervjufrågor  

• Hur upplever Du supporten på gällande företag?  

• Vad ser Du för behov inom supporttjänsteerbjudandet för din del?  

• Om Du har tekniska eller funktionsmässiga problem med ditt arbete i systemet, vem 

eller vilka vänder Du dig till då?  

• Hur upplever Du din kontakt med företagets support? De samtal och de svar som 

ges.  

• Hur väl anser Du att supporten som företaget tillhandahåller förstår de problem Du 

har? Levererar de hjälp inom en rimlig tidsrymd?  

• Anser Du att en digital själv-servicetjänst skulle kunna underlätta din supporthjälp 

positivt. Om ja, på vilket sätt?  

• Hur ser en bra support ut enligt dig? Vad är Din syn på en bra support?  

• Vilka funktioner skall en support innehålla? Vilka är de viktigaste funktionerna?  

• Hur vill du ha hjälp? T ex. via själv-service eller telefon.  

• Hade Du kunnat tänka dig att byta ut ärendehantering och mail mot själv-service om 

den uppfyller dina krav?  

• Hur ofta vill Du har feedback vid mer avancerade ärenden?  

• Hur lång tid är det okej att ett ärende tar?  
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