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Sammanfattning 

Användandet av servicerobotar i olika sammanhang, har under de senare åren stadigt ökat 

och är idag ett allt vanligare inslag på företag och organisationers webbsidor. 

Servicerobotar har stor potential att skapa fördelar i kontakten med användare, eftersom de 

kan tillhandahålla outtröttlig och snabb service på ett kostnadseffektivt sätt. Denna teknik 

skapar även möjligheten att i viss utsträckning automatisera den viktiga kundkontakten, 

vilken kan leda till effektivisering av olika affärsprocesser och kostnadsminskningar utan 

att inskränka på upplevd kvalitet.   

Den tidigare forskning som utförts inom området för servicerobotar har främst varit 

inriktad mot att undersöka vilka aspekter ur ett användarperspektiv av en servicerobot som 

är essentiella för att uppnå god användbarhet och användaracceptans. Man har i tidigare 

forskning även identifierat att det ur ett organisationsperspektiv saknas ett etablerat och 

standardiserat tillvägagångssätt för hur man bör hantera design och tillämpning av 

interaktiva servicerobotar.  

Denna studie har avsett att undersöka hur design och tillämpning av en servicerobot bör 

hanteras ur en organisatorisk synvinkel, vilket uppnåtts genom en fallstudie i det Växjö 

baserade företaget Visma Spcs och deras servicerobot Vera. I fallstudien har en kvalitativ 

undersökningsmetod tillämpats genom semistrukturerade intervjuer med personer 

involverade i Vera projektet. Resultatet av fallstudien visade att det finns viktiga aspekter i 

arbetet med servicerobotar som bör beaktas ur en organisatorisk synvinkel, för att kunna 

skapa en användbar och accepterad servicerobot. Slutsatsen av studien visade på tre 

principer: Förstå användaren, Förstå Kontexten, samt Skapande, kontroll och underhåll, 

som är viktiga delar att beakta vid design och tillämpning av interaktiva servicerobotar ur 

en organisatorisk synvinkel. Att förstå användaren kommer vara viktigt för att skapa en 

användarupplevelse som uppfyller användarnas behov. Förstå kontexten kommer vara 

kritiskt vid val av robottyp, samt vilken typ av mjukvarulösning som ska användas och 

skapande, kontroll och underhåll kommer vara viktigt för att se till att serviceroboten 

upprätthåller hög system-, informations- och servicekvalitet. 



   

 

   

 

Summary 

The use of service robots in various contexts has steadily increased in recent years and has 

become an increasingly common feature of different companies and organizations' 

websites. Service robots have been proven to have a great potential to provide important 

benefits in contact with users, where service robots can provide tireless and fast service to 

users in a cost-effective manner. This technology enables companies and organizations to 

a certain extent automate the very important customer contact, which can lead to more 

efficient business processes and cost minimization without restricting perceived quality. 

The previous research carried out in the field of service robots has focused primarily on 

investigating which aspects of a service robot that are essential for achieving good 

usability and user acceptance from a user perspective. Previous research has also 

identified that there is no established and standardized approach for how to handle the 

design and application of interactive service robots from an organizational perspective. 

This study has intended to investigate how the design and application of a service robot 

should be managed from an organizational perspective, which was achieved through a 

case study in the Växjö based company Visma Spcs and their service robot Vera. In the 

case study, a qualitative survey method has been applied through semi-structured 

interviews with people involved in the Vera project. The result of the case study showed 

that there are important aspects in the work with service robots that should be considered 

from an organizational perspective, in order to be able to create a useful and accepted 

service robot. The conclusion of the study showed three principles: Understand the user, 

Understand the context, and Creation, control and maintenance, which are important parts 

to consider when designing and applying interactive service robots from an organizational 

perspective. Understanding the user will be important for creating a user experience that 

meets the users' needs. Understanding the context will be critical when choosing a robot 

type, and what type of software solution is to be used. Creation, control and maintenance 

will be important to ensure that the service robot maintains high system, information and 

service quality.  

  



   

 

   

 

Förord 

Vi vill först och främst tacka Visma Spcs som tillåtit oss att utföra denna fallstudie inom 

deras organisation och dess servicerobot Vera. Därtill vill vi även tacka till alla sex 

informanter från Visma Spcs som tagit tid från arbetsdagen till att delta i vår fallstudie och 

bidragit med värdefull information. Vi vill även ge ett extra stort tack till vår 

kontaktperson på Visma Spcs Mattias Johansson vars engagemang genom att hjälpa till att 

planera och anordna intervjuerna har varit ovärderligt för fallstudiens genomförande. 

Avslutningsvis vill vi tacka Morgan Rydbrink för den handledning och input vi fått under 

uppsatsskrivningen. 
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1 Introduktion  

Användandet av olika typer av digitala interaktiva robotar har de senaste åren blivit en allt 

vanligare förekomst i samhället och har i många företag blivit det första steget i 

interaktionen med dess kunder. I en bloggartikel på webbplatsen Customer Contact West 

skriver man om hur framväxten av digitala assistenter som Amazons Echo har vara en 

bidragande faktor till att det i dagsläget finns en större acceptans och förståelse för robotar 

och en vilja att använda robotar för att utföra olika tjänster (SmartAction Company LLC, 

2018). Denna utveckling har skapat nya möjligheter för företag att erbjuda kundservice 

med hjälp av olika typer av servicerobotar. I Dole et al. (2015) skrivs det om olika 

användningsområden och exempelvis har chattbottar använts inom kinesiska utbildningar 

för att stödja studenter vid lärandet av engelska språkkunskaper.   

Företag har också en vilja att upprätthålla god kundkontakt och användandet 

servicerobotar är en nyckel till detta. En servicerobot kan erbjuda outtröttlig, snabb och 

kostnadseffektiv service, vilket gör att företag kan effektivisera processer utan att 

inskränka på kundtillfredsställelsen (Tractica, 2017a). Detta lyfts även av Dole et al. 

(2015) som menar att den servicerobot man implementerat, kan generera fördelar både för 

företag och dess kunder, genom möjligheten att tillhandahålla snabba svar och på detta 

sätt minska arbetsbördan för anställda.   

Användandet av servicerobotar är under stor tillväxt och man estimerar att det 2020 

kommer finnas över 23 000 implementerade servicerobotar världen över (Tractica, 

2017b). En anledning till denna tillväxt är framstegen inom Artificiell intelligens (AI) och 

machine learning (ML). Dessa framsteg inom AI och ML bekräftas av Joe McKendrick 

(2018) som skriver i en bloggartikel att de riskkapital som investeras i startup företag 

inom området för AI och ML har fyrdubblats, kontra vanliga startups där investeringar 

enbart dubblats.  

Trots denna tillväxt och det stora användningsområdet för servicerobotar har man i 

litteraturen uppmärksammat att det i dagsläget inte finns ett standardiserat 

tillvägagångssätt för hur man ska implementera och designa dessa typer av robotar. Denna 

problematik lyfts av Anik, Christo och Ajitha (2016) som menar att det saknas ett 

standardiserat sätt att designa chattbottar och den forskning som genomförs på området 

stannar inom akademin. Vidare skriver man även om att den forskning som sprids vidare 

till praktiker enbart täcker specifika fall. 

Idag är det vanligt förekommande att verksamheter tillämpar en tredjepartsrobot, då 

många verksamheter inte själva vill utveckla dessa av den anledning att de saknar rätt 

kompetens för utvecklandet av denna teknologi eller saknar resurser för det. I dessa fall 

blir det både snabbare och mindre resurskrävande att tillämpa dessa typer av “färdiga” 

robotar, där målet istället blir att skapa och designa en god användarupplevelse med de 

verktyg och ramverk som tredjepartsmjukvaran tillhandahåller.  

Användarupplevelsen är en mycket central del i framgångsrika servicerobotar och målet är 

att anpassa roboten efter användarnas förväntningar och behov. Om användarupplevelsen 

inte uppnår förväntningarna riskerar man att roboten inte används och investerade resurser 

går förlorade. Det är därmed viktigt att man vid design och tillämpning skapar en bra 
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interaktion mellan dator och användare, samt att den service den ger stämmer överens med 

användarnas behov. 

Under hösten 2018 har serviceroboten Vera implementerats i Visma eEkonomi med syfte 

att erbjuda användarna av tjänsten snabb och effektiv hjälp med enklare supportfrågor. 

Implementeringen av Vera har varit framgångsrik vilket har uppmärksammats inom 

företaget vid ett flertal tillfällen, där Vera har kunnat hjälpa till att både minska 

arbetsbördan samt öka kundtillfredsställelsen. Detta väckte ett intresse hos författarna att 

undersöka hur man från ett organisationsperspektiv går till väga för att skapa en 

servicerobot som möter användarnas behov. Genom att använda Visma Spcs som 

fallföretag ämnar denna studie att undersöka vilka parametrar som uppmärksammats vid 

design och tillämpning för att skapa en grund för hur denna process kan standardiseras.  

Att undersöka ur ett organisationsperspektiv det vill säga hur företaget har arbetat med 

utvecklingen av serviceroboten kommer kunna skapa värdefull information om vilka 

aspekter som är viktiga att beakta och hur man kan arbeta för att skapa användbara 

servicerobotar. Detta kan sedan forskas vidare på ur ett användarperspektiv, där man 

belyser användarnas upplevelse av serviceroboten och därmed skapa en tydligare 

helhetsbild över hur denna process bör se ut.  

Det praktiska problem denna uppsats ämnar undersöka är således, vad man från ett 

organisationsperspektiv bör beakta vid design och tillämpning av en servicerobot för att 

uppnå god kvalité och användaracceptans.  

1.1 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som ligger till grund för denna studiens vetenskapliga 

utgångspunkt har främst hämtats från olika vetenskapliga artiklar som behandlar olika 

aspekter av digitala servicerobotar och liknande teknologier. Den forskning som gjorts 

inom det aktuella ämnet har ej i någon större utsträckning omfattat det syfte som denna 

studie ämnar att undersöka. Det finns därmed en akademisk kunskapslucka om hur man ur 

ett organisatoriskt perspektiv skapar en god användarinteraktion mellan en servicerobot 

och användare.  

Användningsområde för servicerobotar 

På grund av att servicerobotar kan erbjuda en stor mängd funktionalitet inom flera olika 

områden har servicerobotar i allt större grad börjat ersätta traditionella gränssnitt. Detta 

ställer stora krav på utvecklare att veta när och hur de ska användas, samt en förmåga att 

avgöra när de inte ska användas. Inom området har det varit en snabb utveckling och det 

blir därför viktigt att samla in information från andra i syfte att förbättra framtida arbete 

med servicerobotar. Denna utvecklingstakt förväntas även fortsätta och det är upp till 

utvecklarna av dessa robotar att finna nya användningsområden och föra utvecklingen 

framåt (Lebeuf et al., 2017).   

Ben Mimoun et al. (2017) genomförde två studier där man undersökte hur interaktionen 

med en animerad konversationsagent (ACA, olika typer av virtuella grafiska 

konversationsmedel) påverkar e-handelskunder objektiva och/eller subjektiva 

produktivitet. Här definierade man produktivitet som hur effektivt kunden kunde uppfylla 

sitt köpbehov, dvs. hur snabbt det faktiskt gick och hur snabbt det upplevdes för kunden 
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att slutföra ett köp. Vidare skriver man om hur den allt mer komplexa och informationstäta 

e-handelsupplevelsen har bidragit till att kunder i större utsträckning upplever att det blivit 

svårare att handla online. För att motverka denna utveckling menar man att ACA:er kan 

hjälpa till att personifiera och underlätta e-handeln, genom att projicera en virtuell 

animerad ”mänsklig” avatar som försäljare och på detta sätt ska en e-handelswebbsida 

som upplevs mindre kall och distanserad. Användandet av ACA:er inom e-handeln har 

dock inte fått ett stort genomslag, då teknologin ännu inte uppnått kundernas 

förväntningar. 

Det ökade användandet av chattbotar har potential att påverka flera områden inom Human 

computer interaction (HCI). Dessa förändringar kommer ha sin grund i ett skifte från att 

man tidigare fokuserat på att skapa användarupplevelsen genom att förklara för 

användaren vad den ska göra, genom att exempelvis leda användaren med länkar, till att 

istället förstå användaren och dess behov för att tillhandahålla rätt service. Chattbotar har 

även potential att minska den digitala klyftan i samhället, då chattrobotar ska kunna ge 

samma service oberoende på hur man ställt en fråga. I framtiden kommer även en viktig 

faktor för att framgångsrikt utveckla chattbotar vara att förstå kommunikationsprocessen 

och hur man trots att samtalet börjar spricka lyckas rätta till misstaget och för användaren 

till rätt slutmål. Vid användandet av chattbotar finns även stora möjligheter att samla in 

information om användarna och dess åsikter. Detta skapar både möjligheter och 

utmaningar, eftersom man kontinuerligt kan samla in feedback från användarna i syfte att 

förbättra, samtidigt som denna data måste struktureras och generera värdefull information 

(Følstad & Brandtzæg, 2017).   

Synsätt vid utveckling av servicerobotar 

Vid utveckling av interaktiva servicerobotar har man inom forskningen haft flera olika 

angreppsätt. Barnett et al. (2014) skriver om hur användandet av servicerobotar bör ses 

som en service, vilket kan skapas genom användandet av ett Value-dominant Logic (VDL) 

perspektiv. Detta perspektiv sätter krav på ett visst tankesätt, där värdet av en viss produkt 

eller service inte skapas av designer eller företag. Istället utgör dessa aktörer enbart ett 

stöd för att skapa värde för kunden. En annan viktig del i detta tankesätt är att det endast är 

användaren som kan avgöra om en produkt eller service skapat värde för dem. 

Pricilla et al. (2017) skriver om att konversation med en chattbott har blivit vanligare inom 

e-handeln, dvs. att användare både kan få råd och hjälp att slutföra köp. Dock 

uppmärksammar man att det finns brister i den existerande förståelsen och forskningen om 

interaktionsdesignen inom chattbotsbaserad e-handel, där de anser att det speciellt saknas 

kunskap om användbarhets- och UX-design. I denna studie användes ett användarcentrerat 

designfokus vid utvecklingen av en chattbotsbaserad e-handelstjänst. Där man efter två 

iterationer lyckades skapa en tjänst som 100 procent av användarna ansåg var effektiv, 

enkel, hjälpfull och trevlig, samtidigt som 83 procent ansåg att tjänsten var säker att 

använda.  

1.2 Problemformulering 

I dagsläget finns det begränsad forskning kring området för servicerobotar, vilket med stor 

sannolikhet grundar sig i att området är relativt nytt och man har inte haft tillräckligt 

mycket tid att bygga upp en bred kunskapsbas. I tidigare forskning skrivs det mycket 

vilken typ av designfokus man bör ha vid design och tillämpning av servicerobotar, i 
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Pricilla et al. (2017) skriver man om hur man utvecklat en servicerobot utifrån ett 

användarcentrerat designfokus, och i Barnett et al. (2014) skriver man om hur man borde 

applicera ett Value-dominant Logic (VDL) perspektiv, som är mer inriktat mot att se 

serviceroboten just som en service. Ordet service är något som tagits upp i flera artiklar 

och menar på att det är viktigt att man lägger fokus på att designa servicerobotar i syfte att 

stödja användarna för att uppnå ett mål. Detta skiljer sig ifrån hur man tidigare arbetat 

inom användbarhetsområdet, då man istället fokuserat på att skapa användargränssnitt för 

att hjälpa användaren att navigera rätt i tjänsten. 

I den tidigare forskningen på området kan man alltså se att flera studier undersöker olika 

sätt att skapa användbara servicerobotar vilket tyder på att det inte finns ett standardiserat 

och allmänt vedertaget sätt att utföra detta. Detta påstående stärks även av Anik et al. 

(2016) som även dem föreslår att detta är något man bör forska på i framtiden.  

I tidigare forskning har ett genomgående tema varit att skapa en servicerobot med en 

personlighet som stödjer användaren och skapar ett förtroende för den service som ges. 

Vidare finns det även mycket forskning kring vilka egenskaper hos serviceroboten som 

anses viktiga utifrån kundens synvinkel, där man menar på att exempelvis personlighet 

och förmågan att utföra aktiviteter effektivt är två viktiga egenskaper hos en användbar 

servicerobot. Men frågan är hur en organisation eller botskapare ska gå tillväga för att 

lyckas nå upp till dessa egenskaper. I denna uppsats har vi av den anledningen valt att 

lägga ett fokus på just denna aspekt, och studien ämnar därmed att undersöka, hur man 

från en organisations synvinkel bör arbeta för att uppnå effektiva servicerobotar med god 

användbarhet. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande undersökningen är att utforska hur en organisation aktivt bör 

arbeta med design och tillämpning av en servicerobot, som uppfyller användarnas såväl 

som organisationens förväntningar. Detta uppnås genom en intervjustudie utfört i ett 

fallföretag som nyligen genomfört och fortsatt aktivt arbetar med design och tillämpning 

av en servicerobot i praktiken. Detta för att generera kunskap om hur man från ett 

organisatoriskt perspektiv kan/bör gå tillväga för att framgångsrikt skapa en i slutändan 

användbar servicerobot. Den frågeställning som uppsatsen ämnar undersöka är följande: 

Vilka principer bör beaktas vid design och tillämpning av en interaktiv servicerobot ur ett 

organisationsperspektiv, för att skapa en effektiv och användbar robot? 

1.4 Avgränsning 

Denna studie ämnar enbart att undersöka hur man från en organisatorisk synvinkel bör gå 

tillväga vid skapandet av interaktiva servicerobotar. I studien har det även gjorts ett aktivt 

val att enbart fokusera på ett fallföretag, även om det hade varit intressant att studera hur 

man gått tillväga för att tillämpa andra servicerobotar. Detta grundar sig främst i den 

begränsade tid och resurser som finns tillgänglig och det ansågs därför mer givande att 

enbart fokusera på ett enskilt fall. I studien ska alltså organisationens synvinkel på 

tillämpningsprocessen undersökas och det kommer därmed inte att göras någon vidare 

undersökning av vad kunderna anser om serviceroboten. Även om denna aspekt hade varit 

intressant att undersöka, är det just de processer, rutiner och arbetsmönster bakom 

skapandet och tillämpningen som denna studie avser att fördjupa sig i. 
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2 Teori 

Nedan presenteras den teori som utgör studiens teoretiska grund. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av den teori som avses användas i studien. Därefter följer en inblick i olika 

aspekter av servicerobotsområdet. Avslutningsvis kopplas den valda teorin samman med 

servicerobotsområdet i syfte att ge en tydlig bild av kopplingen mellan dem.  

2.1 Teoretiska modeller 

En framgångsrik servicerobot uppfyller oftast ett behov eller genererar ett värde för både 

användare och organisation. För att lyckas med detta måste serviceroboten precis som 

vilket annat IS-system uppnå vissa typer av krav som möjliggör för framgångsrik design 

och tillämpning. I tidigare forskning inom informationssystem har man framgångsrikt 

kunnat utgå utifrån olika teorier/modeller för att lyckas förstå och skapa användbara 

system. Två av dessa modeller är Delone och McLeans IS-Success Model och Unified 

theory of acceptance and use of technology, som lägger vikt vid olika delar för att skapa 

användbara och accepterade system. I denna studie har man genom användandet av dessa 

modeller format strukturen för datainsamlingen. 

2.1.1 Delone and McLean IS-success model 

För att förstå och kunna ta bra beslut gällande IS investeringar, samt förstå dess värde och 

hur de ska hanteras menar DeLone och McLean (2002) att det är viktigt att förstå hur man 

ska mäta den nytta som systemen ger. I ett försök att skapa insikt på detta område och 

förståelse för vilka variabler som påverkar en lyckad implementering av 

informationssystem (IS) publicerade DeLone och McLean 1992, D&M IS Success Model. 

Denna modell kom sedan att användas i en rad olika källor med olika syften. Modellen 

baserades på forskning som utfördes under 70- och 80-talet. Sedan denna forskning 

utfördes har mycket förändrats i miljön kopplat till IS, vilket gjorde att DeLone och 

McLean valde att gå tillbaka och undersöka modellen i syfte att se om det fanns möjlighet 

att anpassa den till dagens förhållanden. 

D&M IS Success Model är en modell som syftar till att modellera de kausala samband 

som finns mellan de olika variablerna i modellen. Exempelvis kommer högre 

infromationskvalité att leda till bättre System Use och User Satisfaction. Denna kausalitet 

var inget som DeLone & McLean vid skapandet av modellen validerade men kom sedan 

att fastställas av ett flertal olika studier (DeLone & McLean, 2003). 

Den modell som kom att presenteras i (DeLone & McLean, 2002) var en utökning av den 

modell som skapades 1992. Den tidigare modellen var uppbyggd kring de två 

huvudvariabler systemkvalité och informationskvalité som i sin tur påverkade System Use 

och User Satisfaction. Dessa två kom sedan att påverka Individual impact(s) och 

Organizational impact. Den utökade modellen kom sedan att förändras i struktur och man 

valde att dels att separera System Use till Intention To Use och Use, slå samman de 

tidigare Individual impact och Organizational impact till Net Benefits. Till denna valde 

man även att addera Servicekvalité som ytterligare en huvudvariabel. 
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Systemkvalité är en variabel i D&M IS Success Model som mäter framgång av ett system 

utifrån kvalitén på de tekniska aspekterna av ett systems hårdvara och mjukvara. För att 

mäta systemkvalité använder man exempelvis mätparametrar för tillgång, funktionalitet, 

reliabilitet och responstid som visar på hur väl ett system fungerar för användaren och 

därmed vilken kvalité som systemet uppfattas ha. (Petter, et al., 2013)      

Informationskvalité som ges av IS är av väsentlig betydelse för hur väl ett system lyckas 

generera framgång. Informationskvalité kan mätas på flera olika sätt med olika parametrar 

och exempelvis kan, tidsenlighet, förståelse, relevans och informationens tillförlitlighet 

användas som mått på kvalité. Trots sätt att mäta informationskvalité menar Petter et al. 

(2013) att det finns begränsad forskning på området och att detta är ett område som bör 

studeras vidare. 

Servicekvalité är den variabel som tillkom i andra versionen av D&M IS Success Model, 

då DeLone & McLean såg ett ökat litteratärtfokus kring servicekvalité. DeLone och 

McLean skriver om hur flera studier uppmärksammat servicekvalitè som en viktig del i 

hur man mäter IS framgång, och att ignorera denna variabel kan leda till att man inte 

lyckas uppnå effektiviteten av IS (DeLone & McLean, 2003). Vid skapandet av D&M IS 

Success Model version två var denna variabel endast inriktad mot IS avdelningar och den 

service de gav sina användare. Detta har på senare tid förändrats på grund av exempelvis 

olika web 2.0 applikationer och det är numera ännu viktigare att fokusera på denna 

variabel (Petter, et al., 2013). DeLone & McLean (2003) skriver om hur man inom 

forskningsområdet använt SERVQUAL (metod för att mäta upplevd servicekvalité) för att 

mäta servicekvalitet och i en studie fann man att pålitlighet, empati och tillgänglighet att 

vara giltiga sätt att mäta servicekvalitet. 

2.1.2 Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) 

Sedan en lång tid tillbaka har det funnits utmaningar i att få system att användas i 

praktiken. Framsteg har gjorts på ett teknologiskt plan men trotts detta har inte systemen 

genererat det värde man önskat. En stor faktor till detta tror sig komma ifrån ett bristande 

användande av systemen. Detta skapade ett behov att undersöka vilka faktorer som är 

kritiska för att användaren ska ta till sig och använda ett system (Venkatesh & Davis, 

2000). Vidare skriver Venkatesh & Davis (2000) om hur Technology Acceptance Model 

(TAM) har varit en viktig teoretisk modell för att förstå beteendet hos användare. Teorin 

fokuserar på vad som gör att användare använder ett system, och menar på att den 

uppfattade nyttan av ett system samt hur enkelt det är att använda kommer vara de två 

största faktorerna till i vilket utsträckning ett system används. Med uppfattad nytta menas 

här i vilket utsträckning användarna anser att de kommer tjäna på att använda systemet. 

Detta kan exempelvis handla om i vilket utsträckning användandet av systemet kommer 

bidra till effektivare arbetet. Venkatesh & Davis menar även på att den uppfattade nyttan 

är den variabel som i ett flertal tillfällen visat sig vara den starkaste variabeln i TAM. 

Detta skapade ett behov av en djupare förståelse för denna variabel och vilka 

underliggande faktorer som påverkade denna. Denna vilja att skapa en bredare förståelse 

gjorde att man i (Venkatesh & Davis, 2000) skapade en förlängning av TAM som man 

kom att kalla TAM2. 

Venkatesh, et al. (2003) skriver om problematiken i samband med att det fanns en stor 

mängd olika modeller och teorier för att beskriva användaracceptans hos nya system. 
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Detta överskott försvårade processen med att välja vilka modell/teori som var bäst lämpad 

att använda och tvingade forskare att använda olika delar av modeller/teorier. Detta gjorde 

att Venkatesh et al. valde att undersöka existerande litteratur i syfte att skapa en 

gemensam modell (UTAUT). I studien fann man att sju olika parametrar var med och 

påverkade huruvida användarna accepterade den nya teknologin. Varav dessa sju 

parametrar var fyra utav dem mest relevanta i sammanhanget. Dessa fyra parametrar är (1) 

Prestationsförväntning, (2) Ansträngningsförväntan (3) Sociala influenser och (4) 

Underlättandevillkor. 

Prestationsförväntning handlar om i vilken utsträckning en individ anser att ens 

produktivitet i arbetet kommer påverkas positivt vid användandet av systemet (Venkatesh, 

et al., 2003). 

Ansträngningsförväntan handlar om hur enkelt det är för en individ att använda systemet. 

Inom ramen för denna parameter hamnar aspekter som, hur enkelt individer anser att de 

kommer vara att använda systemet för att klara av sina arbetsuppgifter, om systemet är 

flexibelt nog att underlätta aktiviteter etcetera (Venkatesh, et al., 2003).   

Sociala influenser dvs. huruvida andra individers synpunkter påverkar i vilket 

utsträckning man använder systemet. Vilket exempelvis kan handla om social press att 

använda ett system eller verktyg (Venkatesh, et al., 2003). 

Underlättandevillkor handlar om i vilken grad användaren känner att de får stöd att 

använda systemet. Här inkluderas frågor av stödjande karaktär, dvs. i vilken grad det finns 

stödjande resurser, om individen erhållit tillräcklig kunskap för att använda systemet 

etcetera (Venkatesh, et al., 2003). 

Avslutningsvis skriver även Venkatesh, et al. (2003) om att man i vidare forskning vill se 

hur denna modell passar in i andra sammanhang än i organisatoriska miljöer samt att man 

vill se hur denna modell presterar i sammanhang som e-handel, andra typer av teknologier 

etcetera. Med denna typ av forskning menar Venkatesh, et al. att man vidare skulle kunna 

generalisera modellen samt skapa en bättre bild av vilka faktorer som påverkar 

användarens vilja att använda nya system. Från att UTAUT utvecklats fram tills 2012 

utfördes det olika studier i olika sammanhang vilket kom att bidra till ytterligare 

generalisering av modellen. I flera av dessa studier använde man sig även av olika typer av 

förlängningar av UTAUT (Venkatesh, et al., 2012). 

2.2  Viktiga aspekter för servicerobotar 

Nedan presenteras en beskrivning av olika aspekter av servicerobot design och tillämpning 

som visat sig upprepade gånger vara av stor betydelse vid arbete med olika typer av 

servicerobotar.   

2.2.1 Personlighet 

I en artikel av Lebeuf et al. (2017) skriver man om att en för många förvånande aspekt av 

botutveckling handlar om robotens personlighet. Detta menar författarna är något man 

upptäckt i tidigare forskning, där man kunnat se att en robots framtida användning inte 

enbart beror på hur väl den utför en uppgift, utan kommer i stor utsträckning bero på hur 

den upplevs av användaren. Vikten av personlighet tas även upp i Pricilla et al. (2017) där 



 

  12 (49) 

 

författarna anser att robotens personlighet bör vara det första man bestämmer innan man 

påbörjar designprocessen. I denna artikel talar man även om detta val bör gå till, då man 

menar att personligheten bör väljas baserat på chattbottens syfte, användare och 

användningsområde. 

I en studie Barnett et al. (2014) uppkom det frågor om en servicerobots personlighet. Här 

ansåg informanterna att det såg det som mycket positivt att roboten var opartisk, och att 

man därmed inte kände sig pressad att handla. Vidare ansåg även informanterna 

personlighet som en direkt avgörande faktor i samband med användandet och en minskad 

känsla av denna egenskap skulle även leda till en minskad känsla av god service. Robotars 

mer värdeneutrala humör ansågs även av informanterna vara en viktig egenskap hos 

robotar kontra människor. 

2.2.2 Användarinteraktion 

I en studie av Barnett et al. (2014) fann man att informanterna såg en stor fördel med 

användandet av servicerobotar då de har potential att genomföra aktiviteter noggrant och 

effektivt. Detta menade en stor mängd informanter vara av stor vikt då de tilläts att ta 

snabba och bra beslut, och på detta sätt effektivisera köpprocessen. Vid användandet av 

servicerobotar ansåg även informanterna att en mycket viktig faktor var att serviceroboten 

gjorde rätt och att det inte uppstod problem vid användandet. Med detta menade 

deltagarna att det vid användandet av servicerobotar skulle uppstå irritation om 

exempelvis roboten inte kunde svara på ställda frågor eller om den skulle göra andra 

misstag vid användandet. 

I en artikel av Ben Mimoun et al. (2017) presenterar man två studier som ämnade att 

undersöka hur interaktionen med en ACA påverkar kundens shoppingupplevelse, för att 

generera en djupare förståelse för dess användningsområden. Den första studien fokuserar 

på vilken effekt interaktionen med en ACA har på e-handelskunder produktivitet, medan 

den andra uppföljningsstudien fokuserade på vilken effekt som interaktionen med en ACA 

har baserat på vilken typ av användare som använder den. Resultatet från dessa studier 

visar på att kundens objektiva produktivitet i stora drag påverkas positivt vid interaktionen 

med en ACA, det vill säga att kunden snabbare kunde hitta och köpa den produkt de ville 

ha. Dock visade resultatet på att den upplevda produktiviteten i vissa fall påverkades 

negativt beroende på typen av kund, där kunder med större internetkunskap upplevde en 

förbättrad produktivitet medan de med sämre internetkunskap upplevde sämre 

produktivitet eller ingen skillnad.  

2.2.3 Beprövade mått för god användbarhet 

I en studie av Pricilla et al. (2017) ville författarna skapa en bättre förståelse för hur man 

kan nå en god användarupplevelse. För att lyckat med detta tog man fram en prototyp av 

en chattbot genom att använda ett användarcentrerat designperspektiv. Denna prototyp 

undersöktes sedan utifrån sex kriterier för god användbarhet och användarupplevelse. 

Användbarhet 

• Effective to use, innebär att chattbotten ska på ett bra och effektivt sätt svara på 

kundensfrågor och behov. 

• Efficent to use, innebär att chattbotten ska förmedla bra information till kund och 

som kunden snabbt och enkelt kan ta åt sig och agera. 
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• Easy to learn, innebär att chattbotten ska vara lätt för nya användare att börja 

använda och att det är tydligt hur man på bästa sätt utnyttja tjänsten.   

• Safe to use, innebär att chattbotten ska vara säker att använda och att den inte 

intränger på kundens personliga integritet.   

Användarupplevelse 

• Helpful, innebär att chattbotten ska upplevas som hjälpsam 

• Enjoyable, innebär att chattbotten ska upplevas som trevlig att använda 

2.3 Den föreslagna teorins koppling till utveckling av servicerobotar 

Det de två ovan nämnda teorierna/modellerna har gemensamt är att de på olika sätt har 

som avsikt att skapa en förståelse för vad som gör att ett system uppfattas som 

framgångsrikt och användbart. D&M IS Success Model och UTAUT använder ett antal 

olika variabler för att förklara sambandet mellan system och användarnas upplevelse samt 

användande. Nedan följer en förklaring av hur dessa variabler kan kopplas till olika 

aspekter av vad som i tidigare forskning visats vara bra egenskaper hos olika typer av 

servicerobotar. Genom denna koppling skapas en grund för hur man kan relatera tidigare 

forskning kring användbarhet och användartillfredsställelse till detta område. Denna grund 

kommer sedan användas vid den datainsamling som utförs i samband med studien. 

Systemkvalité  

En elementär förutsättning för att skapa en framgångsrik servicerobot är att den uppnår en 

god grundläggande systemkvalité. Detta innebär att den hård- och mjukvara som används 

för att driva serviceroboten är tekniskt stabilt och lyckas leverera dess tjänst utan att 

felaktigheter uppstår som försämrar och stör användarupplevelsen. Att en servicerobot 

upplevs som tekniskt stabil och pålitlig har en fundamental påverkan på användarnas 

långsiktiga förtroende för tjänsten, där exempelvis problem med responstid och 

funktionalitet kan ge ett dåligt intryck som får användarna i värsta fall att helt sluta att 

använda serviceroboten. Detta problemkomplex är något som Barnett, et al. (2014) i sin 

studie visade då en stor majoritet av potentiella förstagångsanvändare av en servicerobot 

beskrev att de kände en viss oro över att bli frustrerade av brister och felaktigheter i 

serviceroboten, där de inte var övertygade om att risken att bli frustrerad övervägde 

användandet av den och den tid som man sparar med användningen. 

Slutligen finns det andra aspekter som är viktiga att beakta vid utveckling av en 

servicerobot. I sin studie tar Pricilla, et al. (2017) upp fyra kriterier för att uppnå god 

användbarhet i ett system, där framförallt tre av kriterierna är intressanta ur 

systemkvalitets perspektiv där de menar att serviceroboten bör vara effektiv att använda, 

enkel att lära och använda samt säker att använda.  

Informationskvalité 

Informationskvalité handlar som tidigare nämnt om hur användbar den information som 

ges av ett system är, dvs. om den exempelvis är lätt att förstå, om informationen är 

tidsenlig, konsistent etcetera. I samband med servicerobotar kommer detta av vara av 

väsentlig karaktär, då syftet med många servicerobotar är att tillhandahålla information till 

användaren. Om en servicerobot på något sätt skulle ge fel information skulle detta kunna 

leda till stor misstro till systemet och skapa missnöjda användare. Denna typ av 
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problematik är något som lyfts i Barnett, et al. (2014) där man skriver om hur 

informanterna i denna studie konstaterade att de hade upplevt stor irritation om roboten i 

någon situation gör fel. I en annan studie av Pricilla, et al. (2017) undersökte man 

huruvida man kunde skapa en användbar servicerobot genom att använda ett 

användarcentrerat designfokus. I denna studie valde man att utvärdera huruvida man 

lyckats med detta genom ett antal kriterier för god användbarhet och användarupplevelse. 

Utav dessa kriterier är två extra intressanta ur ett informationskvalitetperspektiv. Efficient 

to use, som syftar till om roboten tillhandahåller bra information som kunden lätt kan ta 

till sig samt Helpful, som innebär att chattroboten ska upplevas som hjälpsam. Förutom de 

kopplingar som går att finna i tidigare litteratur kring skapandet av servicerobotar, finns 

det många aspekter av informationskvalitet som skulle vara intressant ur ett 

servicerobotsperspektiv. Ur dessa kan man exempelvis nämna servicerobotens förmåga att 

tillhandahålla tidsenlig information, lättförståelig information etcetera. 

Servicekvalitet 

En servicerobot är en robot som på något sätt utför någon typ av service. Detta kan 

exempelvis vara att delge information eller på något annat sätt bidra med en service till 

användaren. Detta sätter stora krav på att roboten är utformad på ett sätt som gör att 

användaren upplever en stor servicekvalitet. En aspekt av god service är att användaren 

ska vara fullt medveten om vad denne kan förvänta sig av en tjänst. Detta är något som 

Lebeuf et al. (2017) skriver om, där de menar att det måste finnas ett samspel mellan 

användare och robot. Vidare skriver de även om att det måste vara klart för användaren att 

de interagerar med en robot, och om detta ändras dvs. om en människa tar över chatten 

måste användaren vara helt medveten om detta. Ytterligare en aspekt som tas upp i denna 

artikel som är kopplad till god service är att konversationen mellan användare och robot 

måste vara lätt och kännas okomplicerad. Detta menar författarna skapas genom att man 

noggrant planerar och designar robotens dialog.  

En annan aspekt inom servicekvalitet som visat sig i flera artiklar (Lebeuf et al., 2017; 

Barnett et al., 2014; Pricilla et al., 2017) vara mycket viktigt vid design och servicerobotar 

är dess personlighet. Lebeuf et al. (2017) skriver exempelvis om hur robotens personlighet 

kan påverka användningen i större utsträckning än dess funktionalitet. Vidare menar man 

även att huruvida roboten har ett namn eller ej kan komma att påverka dess användning. 

Artikeln tar även upp olika egenskaper kring robotens sätt att konversera som kan komma 

att påverka hur den upplevs av användarna. Här talar man om roboten ska konversera på 

ett sätt som får den att upplevas som lekfull, enkel, snäll och tillgänglig. Här påpekar man 

dock att en robot kan ha för mycket personlighet och att denna aspekt inte bör överarbetas. 

Just att en robot kan ha för mycket personlighet är också något som visats i en annan 

studie av Barnett et al. (2014) där man fann att deltagarna i denna studie ansåg 

personlighet som en bra egenskap. Men uppmärksammade även att deltagarna ansåg det 

som positivt att roboten inte hade förmåga att vara på dåligt humör. Detta kan skapa 

utmaningar för skapare av servicerobotar då det blir svårt att avgöra vad gränsen går 

mellan tillräcklig och för mycket personlighet. 

Prestationsförväntning 

Användandet av servicerobotar grundas oftast i att organisationer eller företag vill skapa 

någon form av nytta. I samband med servicerobotar uppkommer denna nytta ofta i form av 

ökad produktivitet för användarna och minskat behov av support för en organisation eller 

ett företag. Denna ökade produktivitet för användarna är någon som man såg i Ben 
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Mimoun et al. (2017) där man fann att den objektiva produktiviteten, dvs. användarnas 

förmåga att slutföra ett köp av en produkt var signifikant bättre än de fall där en robot ej 

användes. I Barnett et al. (2014) såg man även att flera användare såg fördelar i 

användandet av servicerobotar då de ansåg att de snabbare skulle kunna ta beslut, vilket 

skulle leda till kortare tid spenderat i affärer och mer tid till andra aktiviteter. Detta pekar 

på att en ökad upplevd produktivitet är viktigt samtidigt som man även har visat att 

servicerobotar har en förmåga att tillgodose detta. 

Ansträngningsförväntan 

För att uppnå en känsla av att en servicerobot är enkelt att ta till sig och använda är det 

viktigt att den information som ges av roboten samt hur man interagerar med den är enkel 

och tydlig. Här är det även viktigt att poängtera att det finns en skillnad mellan den 

faktiska produktiviteten och hur man upplever att roboten kan hjälpa användaren att utföra 

en aktivitet. Detta är något som nämns i Ben Mimoun et al. (2017) där man fann att den 

upplevda produktiviteten av användandet av en ACA skiljde sig från hur den objektiva 

produktiviteten faktiskt var, där den objektiva produktiviteten var bättre än vad flera 

användare ansåg den vara. Detta fenomen var något som berodde på hur stor erfarenhet 

användaren hade av internet och de med mer erfarenhet upplevde ACA:s som mer 

hjälpsamma än de som saknade stor interneterfarenhet. Detta sätter press på designers och 

skapare av servicerobotar och tvingar dem att aktivt tänka kring vilka typer av användare 

de har och hur man på bästa sätt ska anpassa serviceroboten efter dem.  

Sociala influenser 

Inom ramen för servicerobotar saknas det forskning kring sociala influenser. Trots detta 

har med stor sannolikhet det växande användandet av servicerobotar i samhället, med 

robotar som Alexa, Siri etcetera troligtvis lett till ett ökat användande av servicerobotar. 

Här skulle man kunna se att sociala influenser har en påverkan på användandet av 

servicerobotar, då användandet av servicerobotar stiger i och med ett ökat användande och 

acceptance av dess användare. Från en organisations synvinkel skulle denna variabel 

kunna vara intressant att se på i samband med när och var en servicerobot ska användas i 

en applikation. Här kan det även vara intressant att se på hur man ska motivera användaren 

till att använda serviceroboten och hur robotens personlighet kan påverka användaren till 

att använda den.  

Underlättandevillkor 

I Pricilla et al. (2017) valde man att designa och implementera en robot genom att använda 

ett användarcentrerat design fokus. I denna studie använde man sig utav flera olika sätt att 

mäta huruvida man lyckats uppnå en framgångsrik servicerobot. Utav dessa var Easy to 

learn en variabel som man både fokuserade på vid designen av och skapandet av 

serviceroboten, där Easy to learn menade till att se om roboten var enkel att lära sig 

använda. Genom att använda dessa användarcentrerade variabler lyckades man skapa en 

servicerobot som av användarna ansågs användbar. Detta pekar på att ett stort mål med 

servicerobotar är att skapa dem på ett sätt som gör dem enkla att använda och förstå, vilket 

ska leda till att det inte krävas en extensiv inlärningsperiod och man ska inte heller behöva 

stödjande resurser för att använda dem. Detta gör Underlättandevillkor till en variabel som 

är mindre intressant i samband mer denna typ av teknologi och fokuset kommer istället 

ligga på att upprätthålla god Informations- och Servicekvalité. 
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3 Metod 

Nedan presenteras studiens genomförande. Kapitlet inleds med en introduktion till den 

vetenskapliga ansats och metodik som studien använt, med en motivation till varför dessa 

val gjorts. Vidare beskrivs studiens genomförande genom att belysa de urval som gjorts, 

hur informanterna valts ut, studiens genomförande, studiens tillförlitlighet, etiska 

överväganden och dataanalysens genomförande. 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Deduktiv och induktiv ansats är två olika sätt att utgå från då man vill skapa en 

uppfattning om hur världen fungerar. I denna studie har en induktiv ansats använts då den 

är ämnad att skapa ny kunskap och ökad förståelse för hur servicerobot design och 

tillämpning bör genomföras. Idealet av denna ansats beskrivs av Jacobsen (2002) som ett 

sätt att samla in ny kunskap, som inte begränsas av forskarens egna förväntningar. Vid 

användandet av denna ansats samlar forskaren in och organiserar data i syfte att forma 

teorier. Denna ansats skiljer sig från den deduktiva där Jacobsen skriver om hur man här 

först vill samla in information för att sedan gå ut i världen och bekräfta eller motbevisa 

den. En nackdel med den deduktiva ansatsen är att forskaren fastnar i att enbart samla 

information om det som denna anser viktig och därmed går miste om värdefull 

information. Detta är något som författarna av denna studie ville undvika då 

servicerobotsområdet är ett förhållandevis nytt forskningsområde, där man kan anta att det 

finns en stor mängd outforskade områden att upptäcka. Den induktiva ansatsen passar 

även väl in då syftet med denna studie är av utforskande karaktär, då författarna ville 

undersöka hur man från en organisations synvinkel bör gå tillväga vid design och 

tillämpning av en servicerobot.  

Kvantitativ metod innebär att man undersöker variabler för att se huruvida objektiva 

teorier stämmer. Vid användandet av denna metodik samlas vanligen objektiva sifferdata 

in för att sedan kunna användas vid statistisk analys. Vid användandet av kvalitativa 

metoder tolkar och analyserar forskaren insamlad data, genom att systematiskt bryta ner 

rika beskrivningar till generella teman, för att utforska och förstå olika personers åsikter 

kopplade till olika problem (Cresswell, 2014). 

Eftersom studiens syfte är (undersöka hur man från en organisations synvinkel bör gå 

tillväga vid design och tillämpning av en servicerobot) av explorativ karaktär har 

författarna valt att använda en kvalitativ metodik med intervjustudie som grund. Detta val 

stöds av Jacobsen (2002) som menar att explorativa studier kräver att man samlar in data 

som skapar förståelse, samt att den valda metoden kan fånga nya förhållningssätt och inte 

begränsas av den kontext den appliceras i. 

3.2 Datainsamlingsmetodik 

I denna fallstudie har öppna individuella intervjuer används vid datainsamlingen. Att 

använda öppna intervjuer skriver Jacobsen (2002) passar väl när ett fåtal individer ska 

undersökas, då intervjuer ofta tenderar att vara tidskrävande och genererar en stor mängd 

data. Vidare skriver Jacobsen om att man vid öppna intervjuer är intresserad av olika 

individers uppfattning. Eftersom denna studie ämnar undersöka hur man från en 

organisations synvinkel gått tillväga för att skapa en effektiv och framgångsrik 

servicerobot, passar denna datainsamlingsmetod väl. Detta då projektet är relativt nytt med 
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en liten arbetsgrupp, vilket gör det viktigt att fånga varje individs insikter med avseende 

på hur design- och tillämpningsarbetet gått till och fungerat. 

Under planeringen av studien uppkom gruppintervju som en alternativ 

datainsamlingsmetod. Detta då det ansågs att gruppintervjuer skulle kunna generera en 

mer gemensam bild över hur arbetet gått till. Gruppintervjuer kunde möjligtvis även 

skapat mer diskussion mellan informanterna om hur arbetet verkligen gått till och man 

hade kunnat minska chansen att viss information inte framkom under intervjuerna. Enligt 

Jacobsen (2002) medför även denna metod en risk att vissa informanters åsikter går 

förlorade då mer dominanta informanter tar större plats under intervjun. Med detta i 

åtanke, samt att det i denna studie rörts sig om en mindre urvalspopulation valdes 

gruppintervju bort. 

Observationer har inte övervägts i någon större utsträckning eftersom det i denna studie 

har varit viktigt att få en förståelse för hur arbetet gått till och utvecklats från starten av 

projektet med serviceroboten.  

3.2.1 Urval 

Vid urval av informanter kan man enligt Jacobsen (2002) inom ramen för intervjustudier 

använda flera olika kriterier. Ett av dessa är att välja informanter som anses kan komma 

med bra och intressant information om det som studeras. Detta sätt att välja informanter 

kan dock vara problematiskt då det kräver en stor inblick i vem som ska intervjuas. 

Eftersom författarna sedan tidigare har haft nära kontrakt med Visma Spcs föll sig ett 

ändamålsenligt urval naturligt att använda, då det fanns stor potential att finna rätt 

informanter för att belysa forskningsfrågan. För att finna rätt informanter fördes en 

diskussion mellan författarna samt två anställda på Visma Spcs, där en är projektledare för 

Vera projektet. Under denna diskussion framkom det att det varit ett mindre antal personer 

som arbetat i projektet från början, där några gått vidare till andra projekt.  

Till intervjustudien bjöds sex personer med olika erfarenheter av arbetet med 

serviceroboten in av en kontaktperson på Visma Spcs, då man inte ville delge personlig 

information till personer utanför företaget. Intervjustudien hade inget bortfall, dvs. alla 

informanter accepterade inbjudan.  

Vid valet av informanter har som tidigare nämnts personer med erfarenhet av arbetet 

premierats. Detta val grundar sig främst i att författarna ansåg att personer med större 

erfarenhet skulle kunna bidra till ett bättre helhetsperspektiv av processen än vad nyare 

personer kan. Att fånga helhetsperspektivet kommer vara kritiskt för att ur denna studie 

kunna generera ett valitt och användbart resultat. För att ytterligare fånga 

helhetsperspektivet av arbetet med serviceroboten har personer med olika roller i projektet 

intervjuats. Informanter med insikt i det dagliga arbetet med serviceroboten har intervjuats 

med syfte att bland annat fånga upp hur man arbetar med att skapa en tilltalande 

servicerobot. Vidare har även projektledare intervjuats för att fånga insikter kring olika 

processer och rutiner kopplade till arbetet och även en högre uppsatt chef har intervjuats, 

för att få en förståelse för exempelvis målsättning, styrning med mera.  
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3.2.2 Genomförande 

Nedan presenteras datainsamlingens genomförande genom en djupare beskrivning av hur 

intervjufrågorna formats och hur intervjuerna genomförts. 

Utformning av intervjufrågor 

Vid framtagandet av intervjufrågorna har den teoretiska sammanställningen av 

servicerobotars elementära egenskaper använts (Se. kapitel 2.3). I denna sammanställning 

har olika viktiga egenskaperna hos en servicerobot kopplats samman med huvudvariabler i 

D&M IS-success model och UTAUT. Detta skapade en klar och tydlig bild över vilka 

faktorer hos en servicerobot som kan ha en påverkan på vad som skapar användbara och 

accepterade system. Utifrån dessa kopplingar har intervjufrågorna skapats med 

utgångspunkten att ta fram frågor som belyser och undersöker hur en organisation ska 

arbeta för att effektivt åstadkomma dessa egenskaper. Frågorna är uppdelade i olika 

områden utefter de olika huvudvariabler i D&M IS-success model och UTAUT. 

Den intervjuguide som skapats (Se. Bilaga A) är av semistrukturerad karaktär, då det 

ansågs viktigt att i någon mån belysa alla de olika teoretiska områdena, vilket en helt 

öppen intervju inte hade kunnat säkerställa. Frågorna är öppet formulerade och inleds med 

ett påstående baserat från litteraturen i syfte att ge informanten en naturlig ingång för 

vidare diskussion kring ämnet. Trots att det diskuterade området är förbestämt är syftet att 

skapa en så öppen dialog om ämnet som möjligt. 

Genomförande av intervjuer 

Inför intervjuerna skickades på förfrågan av informanterna en kort agenda ut om 

intervjustudiens syfte, samt ett exempel på hur en fråga skulle kunna se ut (Se Bilaga B). 

Beslutet att skicka ut denna agenda på förhand diskuterades mellan författarna, där bland 

annat negativa aspekter så som möjligheten för informanterna att diskutera frågor på 

förhand togs upp. Det beslutades trots detta att skicka ut en agenda bestående av 

begränsad information, då författarna ansåg att detta hade potential att skapa ett naturligt 

och avslappnat intervjutillfälle utan att påverka informanterna.    

Intervjuerna genomfördes i olika mötesrum på Visma Spcs, då detta ansågs både skapa en 

naturlig miljö för informanterna, men även på grund av att detta var det enklaste 

alternativet både för författarna och informanterna. Intervjuerna sträckte sig mellan 30-45 

minuter beroende på tids- och informationstillgång.  

Inför varje intervju lästes ett informerat samtycke upp av intervjuaren (Se Bilaga C). I 

dokumentet förklarades först bakgrunden till varför studien genomförs, följt av dess syfte. 

Här gavs även informanten information angående intervjun, där exempelvis informantens 

rätt att närsomhelst avbryta intervjun eller inte svara på frågor togs upp. Sedan förklarades 

intervjuns upplägg och hur den information som framkom under intervjun senare skulle 

användas i dataanalysen. Vidare togs även studiens konfidentialitet upp, där informanterna 

informerades om att den insamlade datan ej kommer att kopplas direkt till dem 

personligen. Avslutningsvis förklarades hur studiens uppsats var ämnad att spridas vidare 

till andra studenter och lärare på Linnéuniversitetet i Växjö/Kalmar och även via 

uppsatsdatabasen DIVA. 

Efter att det informerade samtycket var uppläst fick informanterna chansen att avbryta 

intervjun eller muntligt acceptera sitt samtycke. Innan intervjun startade blev även 
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informanten tillfrågad om de accepterade att intervjun blev inspelad för att underlätta 

efterarbetet. Under samtliga intervjuer närvarade båda författarna av studien tillsammans 

med informanten. En författare ansvarade för intervjun medan den andra stod för att 

anteckna viktiga tidpunkter och kommentarer kopplade till intervjun. 

3.3 Metod för dataanalys 

Vid kvalitativ forskning försöker man att skapa förståelse, utifrån text eller bild. 

Analysprocessen går ut på att stegvis sära och dela upp insamlade data för att sedan sätta 

den samman. I detta skede försöker forskaren ”rensa” data, det vill säga en process där 

man analyserar data och gör avvägningar gällande dess relevans och därmed om den ska 

användas eller ej. Målet är här att generera ett mindre antal teman som binder samman 

datan (Creswell, 2014).   

Analysen i denna studie har genomförts efter den modell som presenteras i (Creswell, 

2014). Denna analysmodell beskrivs av Creswell som bestående av sex steg, där de 

inledande stegen handlar om att transkribera och skapa en förståelse för insamlade data. 

De nästkommande stegen handlar om att koda data, det vill säga att dela upp data och 

tilldela den lämplig kod baserad på innehållet, samt att sammanställa dessa till mer 

generella teman. Avslutningsvis avslutas denna modell med att bestämma hur den 

insamlade data ska presenteras och tolkas. 

I denna studie har varje enskild intervju transkriberats genom användning av inspelat 

material. I transkriberingen har varje informants namn ersatts med informant 1, 2 osv, 

samt har eventuella namn som uppkommit under intervjuerna ersatts med XXX då detta 

kan öka konfidentialiteten i studien. Efter färdigställd transkribering har varje enskild 

intervju lästs igenom och rensats på information som inte rör studiens syfte. I denna fas 

samlades även de olika informanternas svar på intervjufrågorna i ett separat dokument, där 

de färgkodats. 

Genom att utgå från det gemensamma dokumentet har sedan alla frågor analyserats och 

varje svar har delgetts en kod. Vidare har dessa koder analyserats och liknande koder har 

sammanslagit med andra i syfte att se huruvida samma eller liknande koder har 

uppkommit på flera ställen under intervjuerna. För att bedöma de olika kodernas relevans 

har denna matris använts, som bedömer koderna efter antalet gånger de uppstått i det 

insamlade materialet: 

• En gång: Bortsetts 

• Två gånger: Givits en extra kontroll 

• Tre eller fler gånger: Tagits vidare till nästa steg i analysen 

Efter avslutad kodning har dessa granskats tillsammans med informanternas svar i syfte att 

slå samman dessa och skapa mer generella teman som tydligare beskriver de identifierade 

fenomenen från datainsamlingen.  
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3.4 Reliabilitet och validitet  

En viktig aspekt i allt vetenskapligt arbete är att det resultat man producerar uppnår en hög 

tillförlitlighet (reliabilitet) och giltighet (validitet), alltså att man kan lita på att resultatet är 

korrekt och faktiskt visar på en verklighet. Enligt Jacobsen (2002) talar man ofta om 

uppnådd reliabilitet och validitet i kvantitativ forskning, där ett valitt resultat visar att man 

mäter det man haft som avsikt att mäta och där reliabiliteten i ett resultat visar om det 

tagits fram på ett pålitligt och återskapbart sätt. Att kritiskt granska om ett 

forskningsresultat är giltigt och pålitligt är enligt Jacobsen (2002) även lika viktigt inom 

kvalitativ forskning, men han menar att det finns en viss kritik mot begreppen reliabilitet 

och validitet lämplighet att granska ett kvalitativt resultat, då begreppen grundar sig i 

kvantitativ logik. För att kritiskt granska kvalitativ forsknings giltighet och tillförlitlighet 

anser Jacobsen (2002) att man istället bör använda intern giltighet, extern giltighet och 

tillförlitlighet som mått. 

• Intern giltighet behandlar forskningsresultatet genom att granska om det kan anses 

giltigt, det vill säga om resultatet är korrekt och inte bygger på felaktiga grunder. 

Inom kvalitativ forskning kan det dock ofta vara svårt att avgöra vad som är rätt 

eller fel, därmed är det är det ofta svårt att mäta ett kvalitativt resultat då 

informationen ofta är baserat på subjektiva åsikter. 

• Extern giltighet, även kallat överförbarhet, visar om forskningsresultat går att 

generalisera, det vill säga om resultatet från exempelvis en intervjustudie kan 

överföras till en mer generell kontext och påvisa på ett större fenomen. 

• Tillförlitlighet i ett kvalitativt resultat granskar om det insamlade resultatet är 

pålitligt och att själva undersökningen inte påverkat resultatet i någon riktning. I 

kvalitativ forskning är det viktigt att vara uppmärksam på att informanter i vissa 

fall kan bli påverkade av undersökningen och ändra beteende och svar på grund av 

det. 

I denna studie har flera val och åtgärder gjorts för att säkerställa att resultatet uppnår en 

hög validitet och reliabilitet. För att garantera en god intern giltighet har intervjustudiens 

urval gjorts noggrant, för att säkerställa att den information som samlas in kommer från 

trovärdiga källor som varit delaktiga vid design och tillämpningsfasen av serviceroboten 

Vera. För att lyckas detta fördes ett samarbete mellan författarna samt två kontaktpersoner 

på Visma Spcs med god insikt i vilka som är eller tidigare varit delaktiga i projektet. Detta 

skapade ett urval som täcker majoriteten av målpopulation. För att säkerställa god extern 

giltighet skapades och användes en intervjuguide med öppna intervjufrågor som utgick 

från påståenden från den presenterade teorin och tidigare forskning. Detta gjordes för att 

skapa frågor som inte blev för specifika utan mer generaliserande. För att säkerställa god 

tillförlitlighet skrevs och ställdes intervjufrågorna på ett sätt som inte kunde leda eller 

påverka informanternas svar på ett negativt sätt.  

3.5 Etiska överväganden 

Etiska övervägande är en viktig del i allt vetenskapligt arbete och handlar i grunden om att 

se till att man beaktar människor och individers rättigheter, samt skyddar dessa mot att i 

en vetenskaplig kontext kunna ta skada. Vetenskapsrådet (2009) menar att forskning har 

en viktig roll för både samhällets och individers fortsatta utveckling, de menar även att 

samhället och individer har rätt att ställa krav på att den forskningen som bedrivs utförs 



 

  21 (49) 

 

med hög kvalité och syftar till att förbättra samhället och individers möjlighet till just 

utveckling, vilket är vad vetenskapsrådet kallar för forskningskravet. Vetenskapsrådet 

menar samtidigt att individer har rätt till vad de kallar individskyddskravet som kortfattat 

innebär att en individ inte obefogat skall utsättas för kränkande behandling som inskränker 

på individens personliga rättigheter. Detta inkluderar bland annat att en individ inte skall 

skadas varken fysiskt eller psykiskt, få personlig information otillbörligt använt och spritt, 

samt utsättas för kränkande eller förödmjukande behandling. Utifrån dessa krav har 

vetenskapsrådet tagit fram fyra etiska principer för gott vetenskapligt arbete, dessa fyra 

principer är: 

• Informationskravet, innebär att man tydligt informerar informanterna till 

intervjustudien om syftet med deras deltagande och vilka rättigheter de har. 

• Samtyckeskravet, innebär att man tydligt söker och bekräftar samtycke med 

informanten för att bedriva undersökningen och att denne är införstådd i 

undersökningens syfte och användning av insamlad data.  

• Konfidentialitetskravet, innebär att insamlad data skall behandlas konfidentiellt, 

vilket betyder att ingen information (som exempelvis personuppgifter och annan 

etiskt känslig information) skall kunna kopplas till en specifik individ samt att det 

insamlade materialet hanteras på ett sådant sätt att inga obehöriga kan få åtkomst 

till det. 

• Nyttjandekravet, innebär att man tydligt klargör för informanten i vilket syfte 

som den insamlade datan skall nyttjas och att man garantera att informationen inte 

skall användas utanför det angivna syftet. 

I den föreliggande intervjustudien har dessa fyra ovan nämnda principer tagits i beaktande 

vid utformning och utförandet av själva studien. För att uppfylla detta skapades ett 

informerat samtycke (se bilaga. C) som lästes upp högt inför informanterna innan själva 

intervjuerna, där informantens rättigheter i studien klargjordes. Informanterna fick 

därigenom en beskrivning av studiens syfte, att de närsomhelst har rätten att avbryta sitt 

medverkande i undersökningen, samt att den insamlade informationen skall behandlas 

konfidentiellt och endast nyttjas inom studiens syfte. Informantens samtycke till 

deltagande i studien söktes därefter för att bekräfta och godkänna studiens premisser. Den 

insamlade data från studien har behandlats noga och sparats säkert på en plats med 

reglerad åtkomst begränsad till studiens författare. 
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4 Resultat 

Nedan presenteras den insamlade empirin utifrån huvudkategorierna: systemkvalité, 

informationskvalité, servicekvalitet, prestationsförväntning, ansträngningsförväntan, 

sociala influenser och underlättandevillkor som använts i intervjuguiden. Vidare har 

empirin även delats in i ytterligare underkategorier för att få en bättre överblick av vad de 

olika delarna behandlar. 

Det insamlade empiriska resultatet baseras på den intervjustudie som genomfördes på 

fallföretaget Visma Spcs mellan den 25 och 28 mars 2019. Intervjustudien planerades i 

samarbete med en kontaktperson på fallföretaget som faciliterade och bokade in 

intervjuerna med anställda på företaget som är eller har varit delaktiga Vera projektet. 

Totalt planerades och genomfördes 6 individuella intervjuer. 

Serviceroboten Vera 

Serviceroboten Vera har både som uppgift att svara på vanliga supportfrågor och allmänna 

frågor om bokföring i relation till Visma Spcs programvaror. Vera är främst en 

klickbaserad robot som är uppbyggt i ett slags hierarkiskt beslutsträd, där användarna 

genom olika frågealternativ guidas ner i hierarkin för att få svar på en fråga.  

Förutom att vara en guidande och klickbaserad robot finns det även inslag av fritext. 

Fritext innebär att användaren själv får möjlighet skriva en fråga som Vera sedan försöker 

besvara. Om användaren når slutet av en konversation eller om Vera inte vet vad hon ska 

svara får användaren möjlighet att antingen kontakta Visma Spcs via andra supportkanaler 

eller direkt bli kopplad till en mänsklig supportagent.  

4.1 Systemkvalitet 

Systemkvalitét avser hur man inom Visma Spcs arbetat med de tekniska aspekterna av 

Vera för att garantera bra systemstabilitet och drift av serviceroboten. Man valde tidigt att 

inte själva utveckla och upprätthålla en egen servicerobot, utan man har istället valt att 

använda en tredjepartsmjukvara som utvecklats av en underleverantör. Enligt en informant 

var anledningen till att man i Visma valt att inte utveckla mjukvaran själva främst för att 

man tidigt insåg att det skulle bli alltför tids- och resurskrävande att göra det och att man 

ville komma igång snabbt. Därmed blir frågan om systemkvalité kopplad till 

underleverantören, tredjepartsmjukvaran och hur Visma arbetat för att säkerställa att 

leveransen ut till kunden fungerar. 

Underleverantör 

Vid valet av den underleverantör beskriver flera informanter att man genomgick en längre 

urvalsprocess för att slutligen hitta rätt. I denna process jämfördes de olika 

underleverantörernas styrkor och svagheter, för att kunna göra ett urval som säkerställer 

att rätt leverantör och mjukvara väljs. Valet av underleverantör landade slutligen på ett 

mindre norskt startup företag. Anledningen till detta var att man såg möjligheten till ett 

djupare samarbete, då man blev största kund och därmed enklare kan vara med och 

påverka och styra utvecklingen av serviceroboten.    
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” […] vi testade många (servicerobotar) men vi upplevde ändå att de var 

ganska likvärdiga. […] hade vi gjort det helt själva, hade det nog tagit 

längre tid, är ju min upplevelse. Nu fick vi ju ändå några som jobbade 

ganska hårt för att få upp sin produkt och hade vi haft utvecklare inom 

Visma som hade gjort det hade det tagit längre tid.”– Informant 1 

Till en början var Vera tänkt att vara en mer fritextbaserad servicerobot vilket påverkade 

valet av underleverantör, då den valda leverantören specialiserade sig på fritextrobotar. 

Detta val skapade enligt en informant en utmaning när man senare i processen upptäckte 

att en fritextrobot inte skulle vara möjlig att implementera i dagsläget, utan att man istället 

var tvungen att gå mot en mer guidande klickbaserad servicerobot. Detta har gjort att man 

stött på vissa problem under skapandet av Vera då man använder en mjukvara som i 

grunden är utvecklad för att skapa fritextrobotar, men används för att skapa klickbaserad 

dialog. Därmed har underleverantören behövt anpassa mjukvaran till att tillmötesgå de nya 

kraven från Visma. 

Alla informanter anser att det samarbete man haft med underleverantören till 

serviceroboten i stort har fungerat bra. Man menar även att arbetet med den tillhandahållna 

mjukvaran är enkel och att man överlag är nöjd med den riktning som utvecklingen av 

mjukvaran har gått mot. Dock visar vissa informanter lite missnöje med samarbetet, då det 

är svårare att till 100% kontrollera utvecklingen av mjukvaran till serviceroboten i den 

riktning man vill med Vera på grund av att man måste förhålla sig till vad 

underleverantören vill och vad andra kunder till underleverantören vill.   

” […] det är ju inte vi som styr roadmapen (till utvecklingen av 

serviceroboten) vi kan liksom inte prioritera i backlogen att lyfta upp något, 

eller prioritera mot någonting. Så det är väl den största utmaningen skulle 

jag säga, att man verkligen får jobba stenhårt med att […] kravställa 

gentemot leverantören.” – Informant 3 

Många av informanterna menar överlag att underleverantören varit mycket hjälpsamma 

med att anpassa mjukvaran till de utmaningar som Visma haft och varit villiga att lägga 

till funktioner och ändra i mjukvaran.  

På frågan hur man kan säkerställa stabilitet och hållbarhet i systemet menar informanterna 

att det enda man kan göra är att ställa höga krav på att underleverantören efterlever de 

kontrakts bindande krav man ingått i. Detta gäller bland annat att underleverantören tar på 

sig ansvar för att upprätthålla god kvalité i leveransen av mjukvaran och att man har olika 

kvalitetssäkringsprocesser. En informant säger att man hela tiden ställt höga krav på 

underleverantören gällande olika kvalitetssäkringsprocesser såsom att de ska utföra 

lasttester och tillhandahålla en statuspage. En annan informant beskriver även att man 

arbetat väldigt nära underleverantören med dessa frågor och att man allteftersom krävt 

förbättringar, speciellt efter olika incidenter har man satt hårdare krav på leveranskvalité 

av leverantören. 
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Tredjepartsmjukvara 

Informanterna anser att arbetet med tredjepartsmjukvaran inte har varit ett stort problem 

utan att det generellt sätt varit enkelt att börja använda. Det gick snabbt att komma igång 

att sätta upp olika informationsflöden och att det var mycket enkelt att förstå och lära sig 

mjukvarans olika funktioner. 

Eftersom man med en tredjepartslösning inte har full kontroll över vad som utvecklas 

menar vissa informanter att man stött på problem eller utmaningar på vägen som hindrat 

och/eller fördröjt tillämpningen av vissa delar av Vera. Denna problematik grundar sig i 

att man varit tvungen att vänta på att underleverantören ska fixa eller lägga till 

funktionalitet. Man har inte heller haft möjlighet att gå direkt till ”källan” utan måste gå 

via olika kommunikationskanaler för att få något fixat. Detta gör att vissa informanter ser 

möjliga vinster med att själva utveckla mjukvaran till serviceroboten, då man mer effektivt 

kan prioritera och styra utvecklingen efter ens egna behov. En informant anser även att 

man förmodligen hade haft möjlighet att utveckla bättre verktyg för att samla in statistik 

om användningen av Vera om man hade utvecklat mjukvaran själva. Dock är alla 

informanter överens om att det valda sättet att arbeta med en tredjepartsmjukvara har varit 

rätt beslut.   

4.2 Informationskvalitet 

Informationskvalitet avser hur man arbetar med att skapa den information och de texter 

som används i serviceroboten och som man som användare interagerar med. 

Skapandet och underhåll av informationsflöde 

Vid skapandet av informationsflöden antyder majoriteten av informanterna att det finns 

någon form av etablerad process för hur man ska arbeta med att ta fram nya dialoger och 

expandera serviceroboten. För att identifiera vilka olika informationsflöden som ska 

hanteras av serviceroboten utgår man från olika källor för att hitta de flöden som är 

relevanta för användarna. En viktig källa för detta nämner en informant är att man tittar på 

statistik över vanliga frågor och sökningar som deras kunder gjort. Men andra källor kan 

även vara att man utgår från de olika produkterna eller interna beställningar.    

Vid design av informationsflöden påbörjas detta arbete vanligtvis genom att man använder 

någon typ av workshop inom teamet, där man även bjuder in experter inom de område 

som ska modelleras. Sedan börjar man med att bygga upp en struktur över hur flödet ska 

komma att se ut, som man sedan itererar i flera steg för att säkerställa att flödet känns 

naturligt, tydlig, samt är korrekt. I denna process är det även vanligt att man tar hjälp av 

någon form av tidigare skrivna hjälptexter (hjälptexter från mer traditionella medel) för att 

forma texter av hög kvalité.  

Vid en intervju uppkom en djupare diskussion om hur man säkerställer att den information 

som finns i systemet hålls uppdaterad. Här menar informanten att man har en tydlig rutin 

och struktur för hur detta ska hanteras. Där man använder sig utav en intern wiki-sida som 

varje vecka kontrolleras efter förändringar i de olika produkterna som på något sätt 

involverar Vera. Därefter tillåter verktyget den ansvariga botmastern att söka efter vilka 

delar i Vera som påverkas av denna förändring och man går därefter in och uppdaterar 

dessa.  
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Det arbetssätt som används idag skiljer sig i stor utsträckning från hur man arbetade i 

starten av projektet. Här talar en informant om att arbetssättet gått från att denne enbart 

satt och testade tekniker utan mål och riktlinjer till att det idag finns både en struktur i 

vilka personer som ansvarar för vad, men även hur man inom organisationen vill föra 

projektet framåt. Denna förändring menar informanten har varit mycket viktigt och säger:  

“Det har gjort det enklare att lägga upp dagen och lägga upp arbetet, det är 

ju tydligare strukturer för vad det är som krävs både uppifrån från ledning 

och liknande ned till vad jag ska göra vad som faktiskt ska åtgärdas. Så vi 

har fått tydligare mål varför vi gör det och hur vi ska göra det, så att det är 

enkelt att veta hela tiden att vi ska dit och vi ska dit därför och så finns det ju 

mål på hur man ska jobba med det.” – Informant 4 

En annan informant nämner att man från början hade ett stort fokus på att bygga upp en 

snabb grund för roboten. Men allteftersom man arbetat mer och mer i projektet har man 

lärt sig vikten av kvalitetssäkring och man har i efterhand fått gå tillbaka och uppdatera 

eller ta bort delar man skapat vid starten. Här talas det även om att man idag har bättre 

kommunikation mellan botmasters och olika intressenter för att enklare hålla Veras olika 

informationsflöden uppdaterade.  

Kvalitetssäkring 

Enligt informanterna har man i dagsläget ingen tydlig rutin för att hantera 

kvalitetsprocessen för serviceroboten, utan att man istället förlitar sig på olika typer av 

peer reviews och medarbetarnas kompetens för att säkerställa att dialoger och information 

har hög kvalité.  

Trots bristen på en tydlig rutin används olika tillvägagångssätt för att säkerställa att den 

information som presenteras i serviceroboten är förståelig och användbar för kunderna. 

Exempelvis används olika former att användartester, där man bland annat låter andra 

medarbetare testa dialogerna samt att man ibland låter UF-elever (ung företagsamhet) testa 

serviceroboten. Detta för att se till att personer som inte är helt bekanta med 

serviceroboten och i UF-elevernas fall nybörjare i företagsekonomi använda den och se 

om de kan få hjälp av serviceroboten. En av informanterna menar att de arbetar retroaktivt 

med kvalitetssäkring där man uppmärksammar när en kund fått ett felaktigt svar och rättar 

till felet därefter. 

Informationsinteraktion 

Som tidigare nämnt har man i Visma Spcs valt att använda sig främst utav en klickbaserad 

servicerobot, där kunden guidar sig fram via olika förbestämda frågor och svar. Detta val 

menade en tidigt involverad informant främst grundade sig i att den snabbt växande 

frågebasen gjorde att sannolikheten att Vera svarade fel på fritextfrågor ökade. Detta val 

påpekades även av en annan informant som menade att tekniken för en fritextrobot inte 

riktigt var där ännu och var även noggrann med att poängtera att bokföring är ett komplext 

område och att det hade varit enklare att använda sig av en fritextrobot på ett annat 

“enklare” område:  

“Vi säljer ju inte pizza där man ska beställa om det ska vara skinka eller 

ananas på den, utan här ska vi hjälpa dem med deras bokföring och löner 

och då får det liksom inte bli fel och det kombinerat då med att [...] vår data 
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och kundens frågor varierar så mycket så såg vi att det var ganska svårt att 

initialt då gå med en helt fritextbaserad bot utan valde att gå med en 

guidande chattbot” – Informant 2 

Trots att man gjort ett aktivt val att använda sig mer utav en guidad klickbaseradrobot 

finns det fortfarande inslag av fritext i Vera. Detta skapar en utmaning då alla användare 

är olika och det kan finnas flera sätt att ställa samma fråga. Denna problematik är något 

som lyfts av flera informanter och en av dessa menar att det är viktigt att man vid 

skapandet av informationsflödet analyserar frågorna från flera perspektiv, så att liknande 

frågor kopplas till samma typ av svar. Denna problematik menar en annan informant har 

försvunnit mer och mer då man valde att gå en mer klickbaserad väg och numera är 

dialogerna uppbyggda på ett så enkelt och strukturerat sätt att det enligt informanten 

nästan blir omöjligt att göra fel eller få fel information. 

Informationsanpassning 

Vid frågor om hur man valt att anpassa Vera efter olika användare, exempelvis expert- och 

normalanvändare, antyder majoriteten av informanterna att man är medveten om detta. 

Trots detta har man inte gjort någon direkt anpassning till olika användare, utan man har 

istället gjort ett aktivt val att fokusera Vera mot frågor som är av enklare karaktär. Då man 

även kunnat se att expertanvändare inte anser att Vera kan hjälpa dem, har man valt att 

inte visa Vera för dessa typer av användare.  

Vid frågor om hur man valt att anpassa informationen till användarna beskriver en 

informant att man arbetat med att anpassa informationen till denna typ av tjänst:  

“Vi jobbar mycket med vad som är need to know och vad som är nice to 

know. Det som inte är need to know får vi skala bort för vi har inte utrymme 

och strössla med det utan bara det allra viktigaste. Då blir det kanske inte så 

klämcheckt och trevligt alltid men jag tror att våra kunder uppskattar att få 

tydlig rak information.” – Informant 3 

Vidare talar några av informanterna om hur man aktivt valt att lägga informationen på en 

så kallad “lägsta” nivå, då man vill att alla användare ska kunna förstå och ta till sig den 

information som delges. Genom att lägga sig på en lägsta nivå menar informanterna att 

man ska använda talspråk som känns enkelt, naturligt och man ska få en känsla av att det 

är en riktig konversation. En informant talar även om att det är viktigt att man inte 

använder svåra ekonomiska termer och istället använda ord som enkelt kan förstås av 

kunden. För kunder som är intresserade av djupare information erbjuder man även länkar 

till andra informationskällor som kan komplettera de svar som getts av Vera. 

4.3 Servicekvalitet 

Serviceinteraktion 

Vid frågor om hur man arbetat för att lyckas tillhandahålla en service som känns flytande 

och okomplicerad menar en informant att den klickbaseraderoboten har underlättat denna 

process, genom att man med denna teknik kan bena ut en mer ospecificerad fråga till ett 

specifikt svar på ett systematiskt och enkelt sätt. I samband med denna fråga menar även 

en annan informant att det är viktigt att man inte ger för långa svar och istället ge kortare 

svar med kontrollfrågor. 
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Vid utformning av dialoger säger en informant att det är viktigt att man lägger stor vikt på 

att förstå kundens perspektiv och försöka förstå hur denne skulle ha formulerat olika 

frågor: 

”När vi formar dialogerna försöker vi tänka utifrån kundperspektiv, om vi 

kallar någonting för bokföring kanske kunden kallar det något helt annat 

och då måste vi försöka se vad de menade och vad det är kunden egentligen 

försöker göra. Om dom försöker skicka en faktura kanske dom ser det som 

bokföring eller tvärtemot. Så vi försöker egentligen alltid ställa processer 

och problemställningar istället för rena menyval, så att man istället säger att 

”jag har problem med min faktura” istället för ”försäljning”. På det viset 

försöker man lura in dem på rätt väg lite.” – Informant 4  

När man skapar flytande och okomplicerade dialoger menar flera informanter att det 

uppstår en utmaning med att användare kan missuppfatta att det är en robot de talar med. 

Här anser flera informanter att det är viktigt att man är tydlig med att det är just en robot 

man talar med och inte en människa, man vill även vara tydlig med att roboten inte kan 

svara på allt. På detta sätt minimera chansen att kunder blir missnöjda med servicen.  

Felhantering 

Vid situationer där Vera inte kan svara på specifika frågor använder man en så kallad 

fallback funktion, som gör det möjligt för mänskliga supportagenter att ta över chatten 

från Vera. Denna funktion visas för kunden då Vera anser att hon inte kommer kunna 

svara på en fråga och kunden får då möjlighet att kontakta människa, använda andra 

supportvägar eller formulera om frågan. För att hantera situationer där Vera inte kan 

tillhandahålla hjälp utanför arbetstiderna har man även valt att implementera en koppling 

mellan Vera och Vismas ärendehanteringssystem som gör det möjligt att automatiskt 

skapa ett ärende som hanteras av en mänsklig supportagent nästa arbetsdag. 

Personlighet 

Vid frågor om hur man valt att forma Veras personlighet märks det tydligt att 

informanterna har olika synsätt på vad personlighet innebär. Vissa informanter menar på 

att man arbetat mer på denna punkt än andra, men gemensamt för dem alla är att man 

försökt att förmedla Vera som en varm och omtänksam robot, med syfte att vägleda och 

hjälpa kunderna. För att skapa denna känsla har man dels valt att använda ett gladare 

talspråk, samt även använda smilisar i dialogerna för att ytterligare addera en dimension 

av personlighet och få kunden att känna sig välkommen.  

Sedan starten av servicerobot projektet har det skett en hel del förändringar av Veras 

personlighet. I början hade man ett större fokus på att göra Vera mer rolig och man hade 

då ett större fokus på personligheten. Men allteftersom man märkte att kunderna inte 

uppskattade exempelvis smilisar och använder Vera mer för att få svar på sina frågor, har 

man valt att dra ner på användandet av dessa och fokuserar mer på att ge raka svar på 

frågor. Två informanter menar att detta kan bero på de område man arbetar inom och en 

informant säger:  

”Då vi verkar inom det området som vi gör blir det ju att hon behöver vara 

väldigt korrekt och precis [...] Men någonstans ska ju hon vara strikt och 

alltid leverera korrekt svar, men det ska ju vara en avslappnad approach 
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och det är ju egentligen samma inställning som vi har i de andra 

kundkontakterna, så det ska ju vara värme och en omtänksamhet och vi 

jobbar ju mycket med rådgivning här hos oss och det ska ju Vera också 

göra, man ska ju hjälpa kunderna att ta nästa steg i sin resa.”– Informant 2 

Förbättringsarbete 

Vid starten av projektet hade man inget lätt sätt att samla in kundernas åsikter om Veras 

förmåga att tillhandahålla god service. På senare tid har man dock fått tillgång till ett 

verktyg som gör det möjligt för kunderna att snabbt bedöma Veras service utifrån ett antal 

emojis som reflekterar olika omdömen, samt en möjlighet att lämna en kommentar. Detta 

verktyg har varit väl mottaget av samtliga informanter och de anser att detta kan hjälpa 

dem att förbättra Vera i framtiden.  

I syfte att förbättra servicen går man även igenom de olika ”fallback”-meddelanden som 

genererats dagligen. När dessa analyseras undersöker man vad som gick fel, om detta kan 

förebyggas genom förändringar i dialogen, eller om man det är en ny fråga man inte 

tidigare stött på. I slutet av varje månad hålls även ett avstämningsmöte där man går 

igenom hur månaden har gått och skapar en plan för hur man kan ska förbättra Vera i 

framtiden. 

4.4 Prestationsförväntning 

Enligt informanterna har antalet enkla supportärenden gått ner sedan Vera introducerades. 

Här talar även flera informanter om fördelarna som Vera för med sig i samband med att 

hon alltid är tillgänglig även när supporten är stängd. Genom att man kunnat minska 

supportärenden av enklare karaktär medför även detta att de kunderna med mer komplexa 

frågor enklare kunnat nå support och fått snabbare hjälp med sina frågor. I samband med 

detta talar en informant om att man trots data om minskade supportärenden sedan Vera 

introducerades inte helt kan säga att detta beror på Vera, då man inte mätt detta specifikt. 

Informanten menar ändå att det finns mycket som talar för att Vera har varit med och 

bidragit till detta, då man kunnat se att många som chattar med Vera är nöjda och därmed 

kunnat undvika att kontakta supporten den traditionella vägen.   

Skapa rätt förväntningar 

Vid frågan om hur man gjort för att se till att kunden får tillräckligt med information för 

att avgöra om Vera kan hjälpa dem antyder flera informanter att detta är något man inte 

har arbetat med direkt. Trots detta nämner flera informanter återigen att man använder 

Veras fallback funktion för att fånga upp kunder som inte fått svar på sina frågor. 

Enligt flera informanter är det en utmaning att skapa rätt förväntningar hos kunderna, dvs. 

vad de kan förvänta sig att Vera kan svara på eller ej. Man försöker vara tydlig med detta 

genom att de olika dialogerna förklara att Vera inte kan allt, att hon lär sig nya saker varje 

dag, ber kunden formulera om frågan etcetera. Man valde även från början att introducera 

Vera i ett system vars målgrupp med stor sannolikhet besitter större internetvana och 

därmed har en större förståelse för vad en servicerobot kan och inte kan. 

Majoriteten av informanterna säger även att man medvetet valt att fokusera på de mest 

enkla och förekommande frågorna. I samband med detta talar även flera informanter om 

att man använder sig av årshjulet för att bestämma vad som ska presenteras först i Vera 
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och om det exempelvis är deklarationstider, kommer frågor av denna karaktär att 

presenteras först i Veras flöde. 

4.5 Ansträngningsförväntan 

Vid frågor om hur man hanterat olika typer av användare, med olika internetvanor som 

kan skapa skillnader i egenskapen att ta till sig information från servicerobotar menar flera 

informanter att detta är en stor utmaning. Detta grundar sig i att man har flera olika typer 

av kunder med stor skillnad i kunskapsnivå och språkanvändning. En informant menar 

dock att detta inte är ett stort problem och är osäker på om man ska jobba med detta i 

någon större utsträckning, då informanten anser att det bara är en tidsfråga innan de flesta 

kunderna vet vad en chattrobot är. En annan informant lyfter även att det alltid kommer 

finnas människor som hellre vill tala med en människa än en servicerobot och menar på att 

detta inte är konstigt. 

Vid denna fråga är även flera informanter noga med att framhäva att man enbart erbjuder 

Vera till sina kunder och man tvingar ingen att använda henne. Dock försöker man hela 

tiden förbättra henne i syfte att locka fler kunder att testa på och använda henne. Här lyfter 

man återigen användningen av Veras fallback funktion och menar på att kunden alltid 

tillslut kommer att få svar på sin fråga, även om de kanske inte får direkt hjälp av Vera. 

Man har dock gjort en direkt avgränsning mot rena expertanvändare, där man valt att helt 

dölja Vera för denna målgrupp, då de uttryckte missnöje och ansåg att hon var för enkel 

för att kunna lösa deras problem. 

4.6 Sociala influenser 

Vid frågan om hur man gått tillväga för att ”marknadsföra” Vera till kunderna, menar 

majoriteten av informanterna att en sådan plan inte funnits. Istället har man valt att smyga 

ut Vera i olika delar i programmet och på detta sätt fått kunderna att testa på och använda 

Vera. I samband med denna fråga antyder flera informanter att man vill att kunderna ska 

se på Vera som en typ av första linjesupport, som tar enkla och vanligt förekommande 

frågor och en informant beskriver ett specifikt tillfälle där Vera använts i detta syfte: 

”Vi hade en incident där det inte gick att utföra en viss funktion i 

programmet (ett av Vismas programvaror) som påverkade nästan alla våra 

kunder och då fick vi in närmare fyrahundra konversationer om detta i Vera. 

Då kunde vi snabbt gå ut med ett standardiserat meddelande och säga: ”Vi 

är medvetna om det här och vi jobbar på det, ni kan följa statusen här”, för 

det finns ju ingen anledning för kunden att sitta och vänta en halvtimme för 

att få svaret: ”ja vi vet, vi är fullt medvetna om det här, det finns inget vi kan 

göra”.” – Informant 4 

När Vera implementerades i systemen började man enbart med att lägga till en extra knapp 

där man vanligtvis kontaktade den vanliga supporten. På detta sätt visade man att Vera 

fanns tillgänglig och att man kunde använda henne, samtidigt som man inte pressade 

kunderna att använda henne. En informant tar även upp ett tillfälle då man 

implementerade Vera i ett system, där flera kunder uttryckte missnöje då man misstog 

Vera för den vanliga supporten. 
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4.7 Underlättandevillkor 

Vid frågan om hur man gjort för att underlätta användandet av Vera, uppkommer återigen 

en diskussion om hur man valt att använda sig av en klickbaserad istället för en 

fritextrobot. Här talar en informant om att man allteftersom Vera började användas mer 

och mer, insåg att man inom Visma hade väldigt komplexa och varierande frågor, vilket 

gjorde det svårt att använda en fritextrobot. 

Genom att använda mer utav en klickbaserad robot har man även kunnat skapa enklare 

användande för kunderna, genom att man tar en högnivå fråga och stegvis, med kortare 

enkla delfrågor tar sig närmare svaret på frågan. 

Avslutningsvis menar även en informant att man lägger ett stort fokus på kunderna och 

deras behov och man är inte rädd att ändra arbetssätt, om det skulle underlätta och hjälpa 

kunderna: 

”Där jobbar vi mycket med […] vad är det för typ av frågor Vera får och 

där är vi inte främmande för (att byta arbetssätt). Vi har byggt henne på ett 

visst sätt och vi kommer säkert bygga om henne flera gånger framåt, för det 

är kundernas frågor som får styra hur Veras uppbyggnad ska vara.”                 

– Informant 2 
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5 Analys och Diskussion  

Nedan diskuteras de empiriska material som samlats in i denna studie i relation med den tidigare 

forskning som finns på området. Denna del avslutas även med en metodreflektion.   

Den forskningsfråga som presenterade i inledning var:  

Vilka principer bör beaktas vid design och tillämpning av en interaktiv servicerobot ur ett 

organisationsperspektiv, för att skapa en effektiv och användbar robot? 

Den ovanstående empirin presenterar hur design och tillämpning av serviceroboten Vera 

hanterats utifrån fallföretaget Visma Spcs perspektiv, för att leverera en robot som kan ge 

effektiv och användbar service till dess kunder. Undersökningen av hur Visma Spcs 

hanterat design och tillämpningen av Vera visade på ett antal olika aspekter som en 

organisation bör beakta för att framgångsrikt lyckas tillämpa en servicerobot.  

En viktig aspekt som tillämpningen av Vera visade var vikten av att från ett 

organisatoriskt perspektiv förstå vilka som använder till Vera och varför de använder 

serviceroboten. Här kunde man se att Visma Spcs allteftersom man lärt sig mer om 

användarna, bättre lyckats utveckla och anpassa Vera efter dem. Den ökade förståelsen för 

användarna möjliggjorde alltså att enklare och bättre, välja rätt typ av robot, designa 

dialoger som känns intuitiva, samt ge Vera en personlighet som accepteras av användarna. 

En annan viktig aspekt som studien visade på i tillämpningen av Vera var förståelsen för 

det syfte och sammanhang som serviceroboten designas och tillämpas för. Där syftet med 

Vera ursprungligen var att undersöka möjligheterna, utan att investera allt för mycket 

resurser. Detta sammanhang influerade valet av att använda en tredjepartslösning för att 

skapa Vera, vilket baserades på en förståelse för de möjligheter och begränsningar som 

Visma Spcs hade vid tidpunkten för valet. Valet av att använda en tredjepartsmjukvara för 

roboten möjliggjorde för en snabbare och mindre resurskrävande tillämpning med 

begränsningen att inte kunna styra utvecklingen av mjukvaran. Därmed blev valet av 

leverantör till tredjepartsmjukvaran viktigt, för att säkerställa god kvalité i serviceroboten.       

En tredje aspekt som studien av Vera tydligt visade är betydelsen av att ha en process för 

att dels skapa korrekta informationsflöden som ger värde åt användarna och även att 

underhålla de existerande informationsflödena. Målet med Vera är att hjälpa användare att 

felsöka och få svar på frågor om Visma Spcs programvaror, vilket ställer stora krav på att 

den information som tillhandahålls är korrekt och att informationen hålls uppdaterad i takt 

med att programvarorna förändras. Här blir det även viktigt att serviceroboten kan 

presentera informationen på ett sätt som är mottagbart för användaren och när inte roboten 

kan svara på en fråga måste responsen vara tydlig för att användaren ska förstå vad som 

hänt, vilket är något Visma Spcs löst genom sitt fallbacksystem. 

Empirin visade på framförallt på tre huvudteman för vilka principer bör beaktas vid design 

och tillämpning av en interaktiv servicerobot ur ett organisationsperspektiv. Dessa teman 

är Förstå användaren, Förstå kontexten och Skapande, kontroll och underhåll.  
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Förstå användaren 

Ett område som uppkom vid ett flertal olika frågor och av majoriteten av informanterna, är 

att man inom företaget har flera olika typer av användare, med olika internet- och 

datorvana. Här talas det om att detta har skapat utmaningar då alla kunder har olika 

kunskapsnivåer och använder olika språk, kopplat till bokföring. Hög informationskvalité 

är något som Petter et al. (2013) menar kan mätas genom, korrekthet, precision, 

tidsenlighet, förståelse med mera. Informationskvalité kommer även vara en viktig faktor 

för att se till att informationen kan underlätta beslutsfattning och bidra till framgångsrikt 

användande av informationen. Här menar en informant (Se 4.1.3) att det är viktigt att 

förstå användaren och hur denne formulerar sina frågor och istället för att serviceroboten 

ställer rena “menyalternativ”, försöker man istället forma frågor utifrån den aktivitet 

användaren vill utföra. För att skapa förståelig information är det även viktigt att man 

använder ett språk som alla användare kan förstå. Här talar flera informanter om att man 

istället för att använda mer komplexa termer, kan byta ut dessa mot ord som är enklare för 

användaren att förstå.  

Att förstå användaren och dess behov är något som Følstad och Barndtzæg (2017) skriver 

om och är en viktig faktor för att kunna tillhandahålla rätt service med hjälp av en 

servicerobot. Här talar en informant om vikten av att ha kunden i fokus när man bygger 

upp dialogerna (Se. 4.1.7) och det är viktigt att det är kundernas frågor och behov som styr 

hur servicerobotens uppbyggnad ska vara. Enligt informanten måste man vara beredd på 

att förändra sitt arbetssätt för att kunna möta kundernas efterfrågan. 

En servicerobots personligheten är en egenskap som Lebeuf et al. (2017) menar kommer 

ha en stor påverkan på i vilken utsträckning den kommer användas. Vidare skriver även 

Pricilla et al. (2017) om hur valet av personlighet bör gå till där robotens syfte, användare 

och användningsområde bör vara styrande. Vid designen och tillämpningen av Vera valde 

man till en början att lägga stort fokus på robotens personlighet. Man försökte göra henne 

rolig, glad och man använde sig mycket utav smilisar vid de olika dialogerna. Men 

allteftersom man märkte att användarna inte uppskattade detta i den grad man förväntade 

sig valde man att reducera personligheten och istället ge användarna mer direkta svar på 

sina frågor. Här nämner man även att man arbetar mycket med så kallade “need to know” 

och “nice to know” och att när man försökt att skala ner roboten till det som användaren 

behöver veta. 

I en artikel av Ben Mimoun et al. (2017) skriver man om skillnader mellan olika 

användare och att de med mindre internetvana kan uppfatta ACA som mindre hjälpsamma 

än vad de faktiskt är. Detta trots att de objektivt är mer produktiva med en hjälp av en 

ACA. I Barnett et al. (2014) såg man även att flera användare såg fördelar med 

servicerobotar då de skulle kunna öka sin produktivitet. Här talar informanterna om hur 

man valt att använda sig av en klickbaserad servicerobot, för att förenkla för kunderna att 

bena ut sitt problem och komma till rätt svar. Valet att använda sig av en klickbaserad 

robot istället för en fritextrobot grundade sig i att man såg att kunder ställer samma typ av 

fråga på flera olika sätt och det var svårt för Vera att avgöra hur hon skulle svara. Genom 

att använda en mer klickbaserad robot menar en informant att man kunnat minska denna 

problematik. 
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I empirin kunde man hitta kopplingar till prestationsförväntning som enligt Venkatesh et 

al. (2003) kan definieras som i vilken mån ett system kan hjälpa användaren att prestera 

bättre. Här valde fallföretaget att tydligt inrikta sig på enklare och vanligt förekommande 

frågor, då man såg att flera ”expertanvändare” var missnöjda och ansåg att Vera inte 

kunde hjälpa dem med sina problem. Man valde också i samband med detta att ta bort 

Vera från de interna program som var inriktade mot expertanvändare. Här kunde man 

alltså se att expertanvändare blev missnöjda och valde att inte använda Vera, då de ansåg 

att hon inte kunde hjälpa dem med sina problem.  

Resultatet visade på många kopplingar till temat, att förstå användaren. Ett flertal gånger 

har det uppkommit diskussioner gällande hur man ska forma dialoger efter användaren, 

hur språket bör anpassas efter användaren med mera. I stor mån handlar en stor del av att 

förstå användaren om att göra serviceroboten enkel att använda, samtidigt som den ska 

generera så mycket fördelar som möjligt. Här går det alltså att se en tydlig koppling till 

ansträngningsförväntan dvs. hur enkelt användaren tycker det är att använda ett system 

(Venkatesh et al. 2003) och hur fallföretaget har arbetat för att försöka uppnå detta.  

Förstå kontexten 

Att använda en tredjepartsservicerobotsplattform är något Lebeuf et. al. (2017) menar är 

ett vanligt tillvägagångssätt för företag att effektivisera skapandet och distributionen av 

servicerobotar. Därmed skapas en stor fråga vid design och tillämpning av interaktiva 

servicerobot kring om man ska använda en tredjepartslösning eller om utvecklingen ska 

ske internt. Vid detta val kommer en viktig faktor vara att välja den typ av lösning som 

gör att man kan tillhandahålla ett system av hög kvalité. Enligt Petter et al. (2013) kan 

denna egenskap undersökas genom att granska systemets egenskap att vara flexibelt, 

tillförlitligt, tillhandahålla snabb responstid etcetera. Nära kopplat till systemkvalité ligger 

servicerobotens förmåga att göra rätt. Vilket är något som lyfts Barnett et al. (2014) som 

skriver om hur deltagarna i denna studien ansåg att de hade blivit frustrerade om 

serviceroboten gjorde misstag vid interaktionen. Detta sätter höga krav på att upprätthålla 

en hög systemkvalité, vilket kan vara en svår uppgift vid användandet av en 

tredjepartsservicerobot. Vid användandet av en tredjepartslösning har man i fallstudien 

kunnat se att företaget istället för att hitta rätt lösning själva, varit tvungna att hitta en 

tredjepartsleverantör som tillfredsställer de behov man har inom företaget. Vidare har man 

även kunnat se att detta sätter krav på bra samarbete och kontakt mellan företag och 

leverantör för att säkerställa olika kvalitetskrav. Systemkvalité är alltså fortfarande en 

egenskap man inom företaget var tvungen att eftersträva men hur man skulle uppnå detta 

blev således mer en fråga om att välja rätt mjukvaruleverantör.  

I samband med användandet av en tredjepartslösning uppkommer även utmaningar i form 

av att man inte själv kan bestämma vilken funktionalitet som ska utvecklas. I det studerade 

fallföretaget har detta fungerat relativt bra och flera informanter yttrar att det funnits ett 

bra samarbete mellan företag och leverantör. Trots att detta goda samarbete har funnits 

mellan de båda parterna, menar vissa informanter att det vid användandet av en 

tredjepartslösning blir svårare att kontrollera utvecklingen av mjukvaran och man kan 

därmed inte helt kontrollera vilken funktionalitet som utvecklas. Detta har lett till att 

implementering av viss funktionalitet i bland försenats och det blir mer komplicerat för de 

som direkt arbetar med serviceroboten att kontakta utvecklarna av mjukvaran då man 

måste kommunicera via vissa led.  
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I samband med frågor kring systemkvalité uppkom det ofta svar kopplade till vikten att 

förstå den kontext man arbetar inom. Här talade informanterna om att företaget arbetar 

inom ett komplext område och det är en utmaning att skapa en hjälpsam servicerobot, när 

en fråga kan ställas på otroligt många sätt. Man talar också om att det inom bokföring 

finns en stor skillnad mellan professionella och vardagliga termer på området, vilken även 

detta skapar utmaningar.  

En annan viktig fråga att ställa sig är om man ska implementera en klickbaserad- eller 

fritextrobot. I Pricilla et al. (2017) använde man flera olika mätpunkter för att undersöka 

huruvida man uppnått en användbar servicerobot, av dessa var två egenskaper att, 

serviceroboten ska vara effektiv att använda samt att den skulle vara enkelt att använda. I 

fallföretaget testade man inledningsvis att använda sig av en fritextrobot. Men allteftersom 

att frågebasen växte, märkte man snabbt att de frågor som ställdes till serviceroboten var 

av mycket komplex och varierande karaktär och det blev därmed svårt för serviceroboten 

att koppla rätt svar till olika frågor. Vilket flera informanter även antydde lett till 

missnöjda kunder. Detta resultat ligger helt i linje med det som upptäcktes av Barnett et al. 

(2014) som menade på att deltagarna i denna studie ansåg att de skulle bli frustrerade om 

serviceroboten gjorde misstag vid interaktionen. Detta resultat låter kanske inte helt 

oväntat, men graden av hur stora komplikationer och hur mycket frustration som kan 

uppstå om en servicerobot gör fel kommer med stor sannolikhet vara beroende på vilken 

kontext man tillämpar serviceroboten i. En servicerobot med syfte att svara på simpla 

FAQ frågor om en produkt kommer troligtvis inte generera samma grad av frustration vid 

fel, som en servicerobot med syfte att guida användaren till att utföra bokföring korrekt. 

Flera informanter ansåg att problematiken kring fritextroboten och dess förmåga att 

generera rätt svar grundade sig i att man som tidigare nämnt arbetar inom ett komplext 

område (bokföring) och att det blir svårare att anpassa en fritextrobot till dessa 

förhållanden. Vid detta tillfälle valde man att till viss del frångå fritextinteraktion, då man 

ansåg att kunderna enklare och effektivare skulle kunna få svar på sina frågor om man 

istället valde att använda sig utav en klickbaserad servicerobot. Dock skapade detta 

problematik i samband med att man valt en underleverantör som specialiserade sig på 

fritextrobotar och det krävdes en del anpassningar för att få det att fungera. Vilket helt 

hade kunnat undvikas om man haft rätt leverantör från början. 

Skapande, kontroll och underhåll 

En viktig faktor vid skapandet av en framgångsrik servicerobot är att dess 

informationsflöden uppnår en hög kvalité, det vill säga att de dialoger och tjänster som 

förmedlas av roboten uppfyller användarnas behov och förväntningar. När DeLone & 

McLean (2003) diskuterar användandet av servicekvalité i en e-handelskontext som är mer 

inriktad mot interaktion med kund snarare än intern personal, menar man på att denna 

variabel sannolikt kommer vara viktigare än förr. Vidare skriver man om andra studier där 

man mätt servicekvalité genom att undersöka variabler som pålitlighet och empati. Lebeuf 

et al. (2017) skriver även att det är viktigt att se till att roboten är anpassad till användaren 

så att man kan minska risken för missnöje och förvirring. Vidare menar de att det är 

viktigt att användarna tydligt ska förstå vad serviceroboten kan och inte kan göra, att det 

finns bra felhantering och att robotens personlighet är formad för att tilltala användarna. I 

fallföretaget har man arbetat på flera olika områden för att kunna säkerställa hög 

servicekvalité. Där grunden för att kunna skapa en bra service har varit att säkerställa att 

den information som ges är av hög kvalité. På denna punkt har man arbetat mycket med 
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att involvera sakkunniga inom de område serviceroboten hanterar. Men man har även varit 

noga med att skapa informationsflödena i flera iterationer, rådfråga kollegor tydligheten i 

dialogerna, samt i vissa fall använt sig av användartester.  

Følstad och Barndtzæg (2017) menar att en viktig faktor med arbetet med servicerobotar 

är att kontinuerligt arbeta med att förstå och lära sig utav sina användares interaktion med 

serviceroboten. Där man genom att samla in data om användandet och förstå vad som kan 

gå fel i interaktionen kan ge ovärderlig information till förbättringsarbetet. Detta är något 

som alla informanterna tagit upp som en viktig del i det kontinuerliga arbetet med 

serviceroboten (Se. 4.1.3) där framförallt arbete med fallback funktionen lyfts fram som 

ett effektivt sätt att både säkerställa att användarna får hjälp i slutändan och att man får en 

chans att lära sig av vad som kan ha gått fel i interaktionen. Denna fallback funktion har 

förutom att vara en källa till information kring vad som gått fel, även fungerat som ett 

hjälpmedel för att säkerställa hög servicekvalité, genom att en människa kunnat ta över då 

serviceroboten fallerat. Vidare talar informanterna om att man fått tillgång till en 

enkätfunktion som gör det möjligt för användarna att ranka den upplevda servicen genom 

att enkelt klassa servicen med hjälp av emojis och en eventuell kommentar. Denna 

funktion menar flera informanter har varit något man eftertraktat länge och man tror att 

denna funktion kommer att hjälpa till i det framtida arbetet med serviceroboten.   

Från ovan kan man se att skapande, kontroll och underhåll är tre punkter som varit mycket 

viktiga för fallföretaget. Att ha en plan för hur dessa ska utföras har potential att skapa 

både bättre service- och informationskvalité. Att tillhandahålla en hög kvalitativ 

servicerobot handlar inte enbart om att designa denna på ett sätt som gör kunderna nöjda, 

utan det krävs även en plan för hur man ska arbeta för att kunderna ska förbli nöjda i en 

ständigt förändrande verklighet. För att lyckas med detta har man i denna studie kunnat se 

att informanterna flera gånger och vid flera olika typer av frågor, återkopplat till sina 

verktyg för felhantering och användarfeedback. Vilket tyder på att man i fallföretaget har 

ett stort förtroende för att dessa typer av verktyg har kunnat hjälpa dem med att skapa en 

servicerobot som möter kundernas behov. 

Konklusion 

I tidigare forskning har det varit ett stort fokus på att ta fram vilka typer av egenskaper 

som är viktiga hos en servicerobot och hur dessa kan mätas. Man har även undersökt olika 

sätt att skapa och designa servicerobotar, exempelvis har man diskuterat betydelsen av att 

se servicerobotar som en service istället för ett traditionellt gränssnitt och även vikten av 

att använda ett användarcentrerat designfokus. En problematik man uppmärksammat i 

tidigare forskning är att det idag inte finns ett standardiserat och etablerat sätt att skapa 

servicerobotar. Att komma fram till detta kommer med stor sannolikhet att vara svårt och 

kanske omöjligt, men att skapa riktlinjer och principer som bör beaktas i denna process 

kan vara ett steg i rätt riktning. I denna studie har ett organisationsperspektiv använts där 

man undersökt vilka principer eller riktlinjer en organisation bör ha vid design och 

tillämpning av en interaktiv servicerobot.  

Ur empirin har tre teman: Förstå användaren, Förstå kontexten samt Skapande, kontroll 

och underhåll kunnat formas. I denna studie har man alltså kunnat se att dessa tre aspekter 

har varit viktiga för att kunna skapa och tillhandahålla en hög kvalitativ servicerobot. 

Dock går det inte att säga att detta stämmer för alla typer av servicerobotar och det finns 

en chans att de skiljer sig både mellan område och typ av servicerobot. Dock ligger dessa i 
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linje med tidigare forskning där man kunnat skapa en användbar servicerobot genom att 

använda användarcentrerat designfokus. Man har även i tidigare forskning diskuterat kring 

att val av personlighet bör väljas utifrån användningsområde, syfte och användare. Vilket 

även detta stödjer temat Förstå användaren. Att förstå kontexten som roboten lever i 

känns inte heller som våghalsigt antagande, då detta kommer vara en del i att förstå vilken 

typ av robot man bör implementera och vilken typ av frågor den bör hantera. Skapande, 

kontroll och underhåll som här syftar till att ha processer för att kvalitetssäkra och ha 

tillgängliga medel för att fånga användarens åsikter, kan även detta anses som ett icke 

problematiskt antagande då det är något som är viktigt i alla typer av system. Detta stödjs 

även detta av tidigare forskning där man kunnat se att det är av hög betydelse att 

servicerobotar gör rätt och att det inte uppstår problem vid användandet. 

5.1 Metodreflektion 

Den metod som valts för att genomföra studien anser vi har uppfyllt de kraven på 

vetenskaplighet och kvalité. För att besvara forskningsfrågan har ett kvalitativt 

tillvägagångssätt premierats där en intervjustudie utförts i fallföretaget Visma Spcs. 

Intervjustudien har enligt oss levererat ett gott resultat som kan användas för att besvara 

forskningsfrågan på ett tillfredsställande sätt. En kritik mot det valda tillvägagångssättet är 

vårt val att endast undersöka ett fallföretag och hur det företaget hanterat design och 

tillämpning av serviceroboten. Detta betyder att vi begränsat studiens omfång till endast 

en grundkälla, vilket leder till att man kan ifrågasätta om resultatet är generaliserbart eller 

om det är unikt för det specifika företaget. Vi anser att valet av att undersöka ett 

fallföretag har levererat ett bra resultat som i viss mening kan anses vara generaliserbart, 

studiens fokus är dock inte att bevisa på en generaliserbarhet utan att skapa en grund för 

vidare forskning vilket vi tycker att studien uppnår genom det valda tillvägagångssättet. 

Studien genomfördes i tätt samarbete med Visma Spcs som var mycket hjälpsamma med 

att planera och anordna intervjuerna med oss. Intervjustudien omfattade totalt sex 

informanter som alla jobbar eller har jobbat med Vera projektet, dessa blev kontaktade av 

vår kontaktperson på Visma som även bokade in intervjuerna med dem. Anledningen till 

att vi inte själva kontaktade informanterna grundar sig i att Visma ville hantera det, då 

man är försiktig med att lämna ut kontaktuppgifter. Det var även enklare för vår 

kontaktperson att hantera den processen då denne har tillgång till interna 

kommunikationsmedel som underlättade kommunikationen. Valet av vilka informanter 

som skulle kontaktas bestämdes på ett möte med kontaktpersonen samt projektledaren för 

Vera projektet, med målet att få ett så heltäckande urval som möjligt.     

Vid formandet av intervjufrågorna märkte vi snabbt att det var svårt att forma frågor 

kopplade till UTAUT. Detta på grund av att UTAUT är en teori som mer inriktar sig mot 

användare och att fånga deras åsikter kring ett system. Att då fånga ett 

organisationsperspektiv med hjälp av denna teori var svårt, men trots detta anser vi att de 

frågor som skapades för framförallt perstationsförväntning och ansträngingsförväntan 

ändå lyckades generera bra information. Frågorna för sociala influenser och 

underlättandevillkor, kan dock nu i efterhand ses som bristfälliga och trots att de i viss 

mån genererade värdefull information kan vi inte med säkerhet säga att vi belyst dessa 

variabler på ett effektivt och bra sätt. 
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Validitet och Reliabilitet 

Om man ser till reliabiliteten i denna studie anser vi att denna är god. Genomförandet av 

hela studien från val av informanter till hur data har analyserats är beskriven på ett enkelt 

och tydligt sätt, vilket gör den enkel att återskapa. Dock kommer det alltid finnas problem 

med reliabilitet i kvalitativa studier och Jacobsen skriver om att många anser att det är 

omöjligt att återskapa kvalitativa resultat, då sammanhanget studien utförs i aldrig 

kommer att vara exakt likadan (Jacobsen, 2002). Det kommer även finnas skillnader i hur 

olika personer tolkar teorier, hur man formar intervjufrågor, vem som genomför intervjun 

etcetera. Att vi gått in i denna studie med en systemvetarbakgrund har också kunnat 

påverka hur vi har tolkat insamlade data och hade man genomfört denna studie med en 

annan ”lins” hade man kanske sett andra mönster. Trots detta anser vi att de resultat vi 

kommit fram till inte skulle vara främmande för någon som examinerar empirin. 

När man ser till validiteten det vill säga att man undersöker de man avsett att undersöka, 

anser vi att detta är något vi lyckats med. När man ser till hur informanterna till studien 

valts, har vi kunnat få ett brett spektrum av informanter med olika roller inom projektet. 

Vi har även fått tillgång till en majoritet av de personer som arbetat i projektet, vilket även 

detta minskar risken att vi intervjuat fel personer. Studien har varit starkt förankrad av 

fallföretaget och vi ser därför inte heller någon risk att informanterna medvetet angivit fel 

information. Vi har inte heller kunnat se några stora skillnader mellan informanternas svar 

på frågorna, vilket även stödjer vår tro om att informanterna gett ärliga svar. Att alla 

informanter varit så kallade förstahandskällor stärker även resultatets validitet, eftersom 

det minskar risken att den information som uppkommit förvrängts på vägen. 

Frågorna i studien ställdes genom att använda ett påstående följt av en fråga. Detta kan 

möjligtvis ses som ledande och att man förklarar för informanten vad hen ska svara. Valet 

att göra på detta sätt grundade sig i att vi ansåg att detta enklare skulle skapa en förståelse 

för informanten om vad frågan handlade om, istället för att vi enbart ställde en fråga. 

Påståendena har även itererats ett flertal gånger för att säkerställa att de inte är av ledande 

karaktär och vi var även i kontakt med en annan forskare för att säkerställa detta. Under 

intervjuerna upplevdes detta inte heller som ett problem och de skapade snarare än öppen 

diskussion om ämnet.  

Analysen genomfördes gemensamt och i efterhand kan man säga att det finns en möjlighet 

att validiteten hade kunnat vara bättre om den hade genomförts separat, eftersom vi då 

hade kunnat jämföra våra resultat. Ur analysen har vi ändå kunnat finna resultat som ligger 

i linje med tidigare forskning på området, vilket även detta kan ge bättre stöd för att 

resultaten är korrekta.   

Generaliserbarhet 

Att med säkerhet säga att de resultat som framkommit i denna studie är generaliserbart till 

andra företag eller situationer går inte att göra. I denna studie har vi studerat en 

servicerobot som skapats med syfte att hjälpa användare att svara på bokföringsfrågor. 

Detta är en mycket specifik typ av robot och det är möjligt att det fungerar annorlunda 

inom andra områden med andra typer av servicerobotar. Dock anser vi att de resultat som 

framkommit i denna studie med teman som, Förstå användaren, Förstå kontexten samt 

Skapande, kontroll och underhåll inte är helt omöjligt att generalisera till andra områden 

eftersom liknande fokus finns inom flera olika utvecklingsmetoder. Det är inte heller 

konstigt att påstå att det är viktigt att man förstår användarnas behov för att kunna skapa 
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en högkvalitativ servicerobot, eller att det är viktigt att förstå den kontext man arbetar 

inom för att välja rätt typ av robot. Dock kommer troligtvis graden av hur viktiga dessa 

teman är skilja sig mellan olika områden och det kanske inte är lika viktigt att lägga fokus 

på att förstå sina användare om man bara har en typ av användare eller om det är enkelt att 

skapa en uppfattning av användarnas behov. 

Det resultat som är svårast att generalisera är de kopplade till Skapande, kontroll och 

underhåll som med stor sannolikhet kommer skilja sig drastiskt från område till område. 

Här kan man tänka sig att utvecklare inom komplexa områden behöver lägga mer tid på 

just denna aspekt, medan man i andra sammanhang klara sig med minimala medel. Man 

kan även tänka sig att denna aspekt kommer att skilja sig vid användandet av andra typer 

av servicerobotar. Vid användandet av AI och ML kan det tillkomma nya krav som inte 

kunnat identifieras i denna studie och det blir därför extra svårt att säga att denna aspekt 

sannolikt bör hanteras likadant i dessa situationer. 
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6 Slutsats 

Nedan presenteras de slutsatser som dragit ur studien genom att först besvara 

forskningsfrågan. Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning. 

Målet med denna studie var att undersöka hur man utifrån ett organisationsperspektiv bör 

beakta design och tillämpning av en interaktiv servicerobot, för att skapa en effektiv och 

användbar robot. I studien har en kvalitativ undersökning av ett företag som aktivt arbetar 

med servicerobotar genomförts, för att undersöka hur företaget arbetar med design och 

tillämpning. Resultatet av studien visar på framförallt tre viktiga principer som en 

organisation vid design och tillämpning av en servicerobot bör beakta. Dessa tre principer 

är: 

• Förstå användaren 

• Förstå kontexten 

• Skapande, kontroll och underhåll 

Att förstå användaren betyder att design och tillämpning av en servicerobot bör 

genomsyras av ett tydligt användarperspektiv. Detta är viktigt för att kunna skapa en 

servicerobot som positivt tas emot och används av användarna. För att uppnå detta måste 

man förstå vilka ens användare är och vilka krav och behov dessa har. Detta är viktigt för 

att exempelvis veta hur servicerobotens personlighet bör designas för att tilltala 

användarna och hur dialogerna ska anpassas för att upplevas som hjälpsamma.  

Att förstå kontexten betyder att man bör ha en bra förståelse för komplexiteten i den 

domän man arbetar i och hur detta påverkar design och tillämpning av serviceroboten i 

praktiken. Detta kommer vara grundläggande för att på ett bra sätt välja vilken typ av 

servicerobot som ska implementeras, om en tredjepartslösning är ett alternativ, samt 

vilken typ av frågor serviceroboten ska hantera. Att misslyckas med detta kan göra att man 

väljer fel typ av servicerobot, vilket kan öka både kostnad för utveckling, underhåll samt 

leda till att mer tid tvingas spenderas på anpassning av roboten. 

Med skapande, kontroll och underhåll menas att man bör ha en tydlig bild över hur man 

exempelvis ska hantera förvirrade situationer som kan uppstå i dialogerna, hur man ska 

upprätthålla god kvalité både i samband med service och information, samt att de bör 

finnas sätt att samla användarnas åsikter för framgångsrikt förbättringsarbete. Till exempel 

kan detta uppnås genom bra verktyg för felhantering som förutom att löpande fånga upp 

fel även kan användas för att samla in värdefull information om interaktionen mellan 

användarna och serviceroboten. Detta handlar således om att använda rätt verktyg, rutiner 

och processer för att säkerställa att serviceroboten kan tillhandahålla god service. 

Genom att följa och beakta dessa tre principer skapar man en bra grund för design och 

tillämpning av en servicerobot utifrån ett organisationsperspektiv. 
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6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Ur denna studie kan man finna flera olika områden att studera vidare. Som tidigare nämnts 

i rapporten har studien enbart undersökt ett fallföretag och det skulle därmed vara 

intressant att undersöka om de identifierade fenomenen i denna studie överensstämmer 

med andra företag som arbetat med servicerobotar. Detta för att vidare generalisera 

resultatet samt hitta fler principer. Det finns även flera olika typer av servicerobotar, vilket 

gör det möjligt att det finns andra organisatoriska aspekter som kan identifieras i dessa 

kontexter. Eftersom vi i denna studie enbart har undersökt hur man utifrån ett 

organisationsperspektiv arbetat för att uppnå en högkvalitativ servicerobot, har vi därmed 

inte direkt undersökt vad användarna faktiskt anser om serviceroboten. Vi har i och med 

detta enbart kunnat utgå från att serviceroboten gett goda statistiska resultat och det skulle 

av denna anledning vara intressant att undersöka vad användarna av en servicerobot som 

utvecklats enligt dessa principer faktiskt anser om serviceroboten. 

Principen för skapande, kontroll och underhåll är en princip som vi tror kommer skilja sig 

mycket mellan olika användningsområden, där mindre komplexa områden exempelvis kan 

kräva mindre kvalitetssäkring än mer komplexa områden. Det finns även en risk att detta 

området kan skilja sig vid användandet av AI och ML och det skulle därför vara intressant 

att undersöka denna princip vidare både i samband med ”enklare områden” och vid 

användandet av AI och ML. 

I studien har det gjorts en koppling mellan huvudvariablerna i UTAUT och IS-Success 

Model med olika egenskaper hos servicerobotar. För att ytterligare fördjupa förståelsen 

hade ett intressant angreppssätt varit att undersöka dessa teorier mer konkret i ett 

servicerobot sammanhang. Genom att göra detta skulle man kunna vidare se i vilken 

utsträckning de olika egenskaperna leder till användande, avsikt att använda, 

användartillfredsställelse samt vilka fördelar detta ger de som utvecklar serviceroboten. 
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Bilagor 

Bilaga A - Intervjuguide 

1.Inledning 

1.1 Berätta om dig själv och vilken roll du haft i implementeringen av Vera. 

1.2 Kan du förklara vad Vera är för någonting?  

2. Systemkvalité 

2.1 För att kunna skapa framgångsrika och användbara system krävs det att systemet är av hög 

kvalitet. Eftersom Vera är en tredjepartslösning, har ni kanske inte kunnat arbeta direkt med 
detta. Detta sätter ju såklart stora krav på att man väljer rätt tredjepartslösning. Hur gick detta 

valet till? 

• 2.1 Hur tycker du att det varit att arbeta med en tredjepartslösning för Vera?  
o 2.1.1 Om de är positiva 

▪ Vad tycker du har varit fördelar med denna lösning?  
o 2.1.2 Om de är negativa 

▪ Vad tycker du är de stora begränsningarna med detta? och hur tror du att 

man skulle kunna göra detta bättre. 

• 2.1.3 Var du delaktig i valet av tredjepartslösning?  

• 2.1.4 Hur tror du valet att använda en tredjepartslösning har påverkat arbetet med Vera? 

(ex. har det satt begränsningar för vad ni kan uppnå med Vera?)  

2.3 Om man tillåter servicerobotar att utföra aktiviteter åt användarna, exempelvis lägga in data i 

system eller liknande, är det viktigt att detta utförs korrekt utan risk att det kan bli fel. Är detta 

något ni arbetat med?  

• 2.3.1 Om positiv 
o Kan du förklara lite hur du anser att ni arbetat med detta?  

• 2.3.2 Om negativ 

o Tycker du att det skulle finnas en vinst med att arbeta mer på denna punkt?  

2.4 En viktig del i en tjänst är att den rent tekniskt upplevs som stabil och säker att använda. Hur 

tycker du att ni arbetat med detta? (t.ex. att Vera ha bra responstid, inte slutar fungera, 

upplevs som säker att använda och hela tiden finns tillgänglig)  

  



 

   

 

3. Informationskvalité 

3.1 I alla typer av system är det såklart viktigt att den data och information som ges är av hög 

kvalitet. Ett antal mått för detta är om informationen är motsägelsefri, korrekt dvs. att 

informationen är uppdaterad och att den information som delges är relevant för användaren. 
Detta sätter krav på hur man utformar informationsflöden, om ni exempelvis ska skapa ett 

nytt informationsflöde, hur kan denna process tänkas se ut?  

• 3.1.1 Skiljer sig denna process nu ifrån när ni började arbeta med Vera? 

o Om processen förändrats  

▪ Varför har ni ändrat ert arbetssätt? och på vilket sätt?   

▪ Fanns det några specifika utmaningar som gjorde att ni bytte arbetssätt? 

3.2 Vid interaktionen med en servicerobot är det viktigt att användaren upplever att dialogen är 

motsägelsefri, exempelvis att serviceroboten inte säger en sak vid ett tillfälle och sedan säger en 
motsats vid ett annat. Hur har ni arbetat med att säkerställa att informationen som Vera 

förmedlar är konsisten? 

• 3.2.1 Hur kvalitétskontrollerar ni Veras dialog så att den inte blir motsägelsefull?  

3.3 En viktig aspekt av bra information är att den är exakt och fullständig, dvs. att alla användare 
ska få samma uppfattning av samma typ av information, vilket kan vara en svår uppgift då alla 

användare är olika. Hur tycker du att ni har arbetat med detta?  

3.4 För att en användare ska kunna ta till sig och få nytta av den information som ges, krävs det 

att den är lätt att förstå och enkel att använda. Använder ni någon kvalitetskontroll för att se 

till att informationen är enkelt att förstå och att applicera?  

4. Servicekvalité 

4.1 Servicerobotar syftar vanligtvis till att förenkla och skapa god service till användaren. För att 
uppnå detta med hjälp av en servicerobot krävs det att roboten hanterar förvirrade situationer på 

ett bra sätt. Anser du att Vera kan hantera detta? (Exempelvis när Vera inte kan svara på det 

kunden frågar eller ber om) 

• 4.1.1 Om positiv 
o Hur hanterar ni detta idag? och hur kom ni fram till detta sätt?  

• 4.1.2 Om negativ 

o Vilka hinder upplever du att det finns idag för att ni ska kunna hantera förvirrade 

situationer bättre? 

4.2 En viktig aspekt av att skapa en robot som kan tillhandahålla god service är att dialogen 
mellan robot och användare känns flytande och okomplicerad, anser du att Vera lever upp till 

detta idag? 

• Om positiv: 

o Hur har ni arbetat för att uppnå detta? 

• Om negativ?  



 

   

 

o Vad tror du orsakar detta och finns det en plan för hur ni ska kunna uppnå denna 

känsla?  

4.3 En annan intressant del av servicerobot design är robotens personlighet, då man kunnat se att 

detta kan vara en större nyckel till användande än dess funktionalitet, Hur har ni tänkt kring 

skapandet av just Vera som "person"?  

• Om positiv: 

o Är detta något ni arbetar aktivt med?  

o Hur gick processen till när ni bestämde hur Vera som “person” skulle vara?  

• Om negativ?  

o Anser du att en personlighet hos servicerobotar är en viktig egenskap?  
o Har ni tidigare arbetat med detta på ett mer aktivt sätt?   

o Varför valde ni att avbryta detta arbete?  

4.3.2 Det kan vara en fin balansgång mellan för mycket personlighet och inte tillräckligt mycket 
personlighet. Anser du att detta är något ni tagit i beaktande när ni skapat Vera ? Då 

exempelvis en användare kan se det som irriterande att Vera agerar övertrevligt om användaren 

själv är på dåligt humör. 

5. Performance expectancy 

5.1 Syftet med en servicerobot är vanligtvis att på något sätt effektivisera processer för både 

användare och supporten. Anser du att Vera har kunnat hjälpa till med just detta?  

• 5.1.1 Har det funnits några tankar om vilka delar av Visma som Vera använts i för att 

kunna effektivisera för användarna?  

• 5.1.2 Har man haft några mål och värderingskriterier i samband med införingen av Vera?  

5.2 Vid användandet av en servicerobot finns alltid en risk att den inte kan svara på kundens 

frågor, vilket kan leda till missnöje från användaren. Tycker du att ni har en tydlig plan över 

hur ni ska göra för att ge användaren tillräckligt med information för att kunna bedöma 

om Vera kan hjälpa dem med sina problem?  

  



 

   

 

6. Effort expectancy 

6.1 Man har kunnat se att vissa användare exempelvis de med mindre internetvana har svårare att 

ta till sig information och uppleva servicerobotar som hjälpsamma. Tycker du att ni haft detta i 

åtanke? 

• Finns det någon tanke kring hur man anpassat Vera till användarens behov? 

7. Social influences 

7.1 Olika sociala influencer (dvs. hur personer eller andra ting) kan påverka i vilken grad 

användarna använder olika system. Tycker du att ni haft en tydlig plan för exempelvis hur 

man placerat eller försökt "marknadsföra" Vera för att uppmana era användare att 

använda henne?  

• 7.1.1 Hur tror ni att användning av Vera påverkas av sociala påtryckningar och 

förhållanden. Är det något ni uppmärksammat under implementeringen?  

8. Facilitating condition 

8.1 En viktig del med en servicerobot är att användarna har tillräcklig kunskap för att använda 

den. Hur har ni tänkt för att göra Vera så enkel som möjligt att ta till sig och använda? 

  



 

   

 

Bilaga B - Agenda 

Agenda 
Intervjuerna kommer att handla om hur man inom Visma arbetat med Vera för att uppnå 

en robot av hög kvalitet, som utför sina arbetsuppgifter på ett tillförlitligt och av 

användarna uppskattat sätt.  

Vårt mål är att skapa en uppfattning kring hur man från ett organisatoriskt perspektiv ska 

arbeta för att skapa en servicerobot (ex. Vera). Fokuset kommer att ligga på ett antal 

områden, bland annat hur man arbetat för att skapa god systemkvalité, 

informationskvalité och servicekvalité.   

Nedan visas ett exempel på hur en intervjufråga kan komma att se ut:  

“En viktig aspekt av bra information är att den är exakt och fullständig, dvs. att alla 

användare ska få samma uppfattning av samma typ av information, vilket kan vara en 

svår uppgift då alla användare är olika. Hur tycker du att ni har arbetat med detta?” 

Jakob Andersson & Simon Bonnier  
Linnéuniversitetet 
  



 

   

 

Bilaga C - Informerat samtycke 

Introduktion 

Vi är Jakob Andersson och Simon Bonnier och kommer från Linnéuniversitetet där vi är 

studenter vid systemvetarprogrammet med inriktning mot affärs- och 

verksamhetsutveckling. Vi arbetar just nu med vårt avslutande examensarbete där vi 

undersöker hur man kan arbeta med design och utveckling av interaktiva servicerobotar 

ur ett organisationsperspektiv. Studien kommer att behandla denna fråga genom att 

använda Visma Spcs som ett fallföretag, där vi vill undersöka hur man inom Visma Spcs 

arbetat med införandet av serviceroboten Vera. Vårt mål är att skapa en uppfattning kring 

hur man från ett organisatoriskt perspektiv ska arbeta för att skapa en servicerobot. 

Fokuset kommer att ligga på ett antal områden, bland annat hur man arbetat för att skapa 

god systemkvalité, informationskvalité och servicekvalité.   

Deltagandet i intervjustudien är helt frivilligt och du har rätten att närsomhelst under 

intervjun avbryta ditt deltagande. Du har även rätt att avstå från att svara på specifika 

frågor om du inte vill. Om du inte förstår en fråga, fras eller term kommer vi att förklara 

dem.   

Intervju 

De frågor som kommer ställas under intervjun är riktade mot din uppfattning av hur ni 

arbetat när Vera införts. Mer specifikt kan frågorna komma att handla om exempelvis, 

hur du anser att en tredjepartslösning har påverkat ert arbete, hur man arbetat för att 

skapa Veras olika informationsflöden med mera. Den data som framkommer från denna 

intervju kommer vara helt konfidentiell och det som presenteras i den slutgiltiga 

uppsatsen kommer inte på något sätt kunna kopplas till dig personligen. Resultatet av 

denna intervju, tillsammans med de övriga intervjuerna kommer brytas ner till olika 

områden som sedan ska forma principer som är viktiga vid skapandet av servicerobotar.  

Användande av resultat 

Resultatet från denna intervju kommer användas för att ge oss en bättre förståelse för hur 

man från ett organisationsperspektiv kan arbeta för att skapa en välfungerande och 

accepterad servicerobot. Intervjuns resultat kommer sedan användas för att skapa en 

förståelse för vilka principer som anses viktiga för att skapa en välfungerande 

servicerobot. Den slutgiltiga uppsatsen kommer att spridas vidare till andra studenter och 

lärare inom Systemvetarprogrammet på Linnéuniversistetet i Växjö/Kalmar, och det 

kommer även att publiceras i DIVA, som är en databas över olika 

forskningspublikationer och studentuppsatser. 

 


