
 

 

 

Examensarbete 15 hp – kandidatnivå 

Interaktionsdesign  

 

Gör kunden ingen björntjänst  

Hur kunder och deras upplevelse kan stödjas i 

användandet av tjänster i mobilenheter 

 

Författare: Fredrik Aronsson, Robin 

Wilsson 

Handledare: Päivi Jokela 

Examinator: Morgan Rydbrink 

Handledare, företag: Fredrik Ampler, 

Annette Countakis, Svenska Spel 

Datum: 2013-06-18 

Kurskod: 2IK50E, 15 hp 

Ämne: Informatik 

Nivå: Kandidat 

Institutionen för dataveteskap, fysik och 

kemi 



   

 

   

 

Abstrakt 
Studien har som syfte att besvara hur en kund använder sig av kundservice 

som stöd och hur en självservicetjänst i en mobilenhet kan utformas för att 

ge en positiv kundupplevelse. Nya kunder tenderar att lämna tjänster de inte 

förstår och motivationen att använda sig av kundtjänst skiljer sig mellan 

kundgrupper. Som fallstudie har vi undersökt Svenska Spels tjänst 

Stryktipset. En kvalitativ studie har genomförts där nya ovana kunder i 

åldern 18-29 deltagit i användartest, observationer har genomförts på 

traditionell kundtjänst och intervjuer med ombud. Detta har resulterat i en 

förståelse för problemsituationer i kundupplevelsen, mobilenheten och 

vilket stöd de olika servicekanalerna ger. Designkoncept har tagits fram 

som visar på hur detta stöd kan se ut och hur det kan hjälpa kunden i sitt 

användande. Studien visar på att kunder behöver stöd i att förstå hur en 

tjänst fungerar, vad målet med tjänsten är och hur kunden bör gå till väga. 

Genom skapandet av en självservicetjänst kan kunden få ett bra stöd i sitt 

användande och genom att kunden tilldelas kontroll och får relevant 

information stärks kundupplevelsen positivt. En Självservicetjänst stödjer 

nya kunder på ett effektivt sätt innan kunden stöter på problem vilket tar 

bort negativa faktorer som hjälplöshet och motivationsbrist som gör att 

kunden kan avsluta sitt användande. En självservicetjänst framstår som ett 

positivt stöd i användandet av Svenska Spels mobilenhet och kan ge ett bra 

stöd åt användaren som inte andra servicekanaler kan erbjuda. 

Nyckelord: Kundservice, kundupplevelse, mobildesign servicekanaler, 

självservice, självservicetjänst (SST).  



   

 

   

 

Förord 

Vi vill tacka Svenska Spel som har möjliggjort detta samarbete och studien 

på ett engagerarat sätt. Ett stort tack tilldelas Fredrik Ampler och Annette 

Countakis som har varit våra handledare från Svenska Spel under arbetet 

och övriga anställda som deltagit, möjliggjort studierna och visat ett intresse 

för vårt arbete.  

Ett stort tack vill även ges till personerna som frivilligt deltog i 

användartestet och självklart vår handledare Päivi som har varit nära till 

hand och stött oss under studiens framfart.    

Sist men inte minst ett stort tack till cafeteriapersonalen som tålmodigt har 

arbetat och stannat kvar lite extra på fredagarna och gett oss gratis kaffe när 

studiemotivationen har varit nedåtgående, utan er hjälp hade våra strupar 

varit torra och vår energinivå varit under arbetsduglig.  
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Nomenklatur  

Kundservice - med kundservice avser vi all form av service där kunden får 

betjäning.  

Mobilenheter - uttrycket kommer användas som ett samlingsbegrepp för 

mobiler (Smartphones) och surfplattor.  

Ombud - Avser i vår bemärkelse ett företag som representerar och erbjuder 

Svenska Spels tjänster i butik. 

Speltjänst - Med speltjänst avser vi spel som innefattar “betting” satsande 

av pengar.  

SST - betyder självservicetjänst och definieras enligt Meuter et al. (2000) 

som en tjänst som hjälper samt förser kunden med information utan 

inblandning av direkt kontakt med anställda. 

Teknisk beredskap - Definieras enligt oss som kundens motivation till att 

använda nya tjänster och viljan att ta till sig ny teknik.  

Traditionell kundtjänst - i denna studie används detta uttryck för service via 

telefonkontakt med anställda.  
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1 Introduktion  
Den vanligaste formen av kommunikation mellan kund och företag sker idag 

genom traditionell kundtjänst och denna kommunikation har på senare tid 

riktat sig mot att hjälpa kunder med en teknisk lösning (Shen et al., 2009). 

Internet har möjliggjort en utveckling av tekniska lösningar vilket har 

medfört att företag kan göra tjänster som uppmanar kunden till 

självbetjäning. Detta kräver mindre kontakt med anställda hos företaget, 

vilket medför till mindre företagskostnader, vilket Ding et al. (2007) och 

Cassab (2009) menar är en av drivkrafterna för företag att bedriva 

självservicetjänster (SST). Enligt Chincholle et al. (2006) är det en 

framgångsfaktor för ett företag att förstå kundens upplevelser när kunden 

använder sig av deras tjänst. En kund som är missnöjd med vad tjänsten 

erbjuder eller hur den upplevs kommer troligtvis inte intresseras av att 

använda tjänsten igen. För att göra kunder nöjda bör användaren enligt 

Lijander et al. (2009) tilldelas kontroll och göra tjänsten enkel och snabb att 

genomföra. Då en kund alltid kan ha en mobilenhet hos sig kan en SST i 

mobilenheten ge kunder möjligheten att få service var de än befinner sig. När 

en kund är på kafferast, väntar på bussen eller när de sitter hemma framför 

tv:n så kan kunden vara i behov att komma i kontakt med en servicekanal. 

Detta medför att det är viktigt att förstå den kontext där kunden befinner sig i 

konstaterar Ballard (2007) då kunden kan exempelvis lätt bli distraherad, 

vilket i sin tur kan påverka kundupplevelsen. 

Denna fallstudie har utförts mot Svenska Spel och kundgruppen av nya 

spelare mellan 18 till 29 år. Detta då de idag har svag inblick hos denna 

kundgrupp vad gällande denna kundgrupps krav på en bra kundservice och 

motivation till användandet av kundservice. Svenska Spel är intresserade hur 

denna kundgrupp idag använder samt upplever servicekanaler och hur de 

hanterar problemsituationer som kan uppstå i användandet av 

mobilhemsidan. Det har på senare tid skett ett uppsving i antal 

mobilanvändare men i dagsläget kan kunder till Svenska Spel endast få hjälp 

via mobilenheten genom att kommunicera via e-post eller att ringa till 

kundtjänst. Detta har medfört att intresset och behovet för en bra servicekanal 

i mobilenheten har ökat. Genom att kunna förstå var kunder stöter på problem 

och hur de går tillväga för att lösa problemet bör det vara möjligt att utforma 

en självservicetjänst som är bättre anpassad till kommunikation via en mobil. 

Studiens primära syfte är att förstå den yngre generationen av nya kunder hos 

Svenska Spel och vilka problem de stöter på när de använder sig av en tjänst i 

mobilen. Idag ringer den yngre generationen avsevärt mindre till traditionell 

kundtjänst än vad genomsnittet av kunderna gör. Detta medför att det är svårt 

att undersöka vilka problem dessa kunder stöter på och hur kunden ska kunna 

lösa de problem som kan uppstå samt vilken form av kundservice de är i 

behov av. Den teoretiska delen av studien undersöker vilka aspekter som 
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måste tas till hänsyn vid utformandet av en servicetjänst i mobilenheter för att 

skapa en positiv kundupplevelse. Sådana aspekter är SST, kundupplevelsen, 

servicekvalité och design av mobiltjänster. Den empiriska delen kommer att 

undersöka vilka problem som kunder kan stöta på vid användning av tjänsten 

och i vilken kontext detta sker. Den empiriska datainsamlingen kommer att 

utföras genom att observera när nya kunder använder tjänsten och lägger ett 

spel, observera hur dagens kundservice löser kundens problem samt hitta 

inspiration på hur andra tjänster och servicekanaler löser kundservice 

relaterade problem. Detta kommer mynna ut i en kundresa som förklarar var 

kunden stöter på specifika problem och vilken typ av hjälp kan vara av 

intresse. Som resultat av den empiriska undersökningen kommer vi 

presentera designförslag som avser att skapa en god kundupplevelse kan 

skapas. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie var att skapa förståelse kring hur yngre nya kunder 

kan stödjas av kundservice, studien undersöker sedan hur kunden kan stödjas 

genom implementering av en SST som stödjer kundens behov och bidrar till 

en positiv kundupplevelse. För att formulera kundernas krav och behov har 

studien inriktat sig mot teorier kring SST, servicekvalité, kundupplevelse och 

design av mobiltjänster. Som resultat förväntar vi oss att få en övergripande 

förståelse för vilket behov kunden har av stöd från kundservice. Detta för att 

kunna utforma en SST för en mobilenhet som ger upphov till en positiv 

kundupplevelse. För att undersöka syftet har forskningsfråga utformats:  

Hur kan kundens upplevelse påverkas av en självservicetjänst i 

mobilenheten och vilket stöd ger kundservice? 

Kvalitativ undersökning kommer användas för att ta fram befintliga problem 

som framkallar en negativ effekt på kundupplevelsen. Metoderna innefattar 

observationer av dagens kundservice och studier av användartest. Resultatet 

analyseras sedan för att bland annat belysa designprinciper som är speciellt 

anpassade för SST. Arbetet avslutas med designförslag över hur de frekventa 

problem som kunder stöter på skulle kunna lösas. 

1.2 Avgränsningar 

Studien kommer att genomföras gentemot Svenska Spel och deras hemsida 

för mobilenheter. Specifika situationer som kan uppstå när kunderna 

använder den mobilhemsidan kommer att studeras. Den kundgrupp som 

undersökningen fokuseras på är nya och yngre kunder. Baserat på analysen 

av de studerade situationerna kommer lösningar att skapas för att erbjuda en 

positiv kundupplevelse för mobiltjänster.  
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Denna studie är skriven för att väcka intresse hos personer som har en 

anknytning till kundupplevelse, tjänstedesign eller som vill få en förståelse 

för hur en bra kundupplevelse kan skapas med hjälp av området människa-

dator interaktion. Extra intresse riktas mot studenter inom IT, ekonomi eller 

management som är intresserade av kundupplevelsens positiva inverkan på 

kundservice. 
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2 Teori 

I detta kapitel presenteras teorier som anses vara betydande för att ge en 

fördjupad kunskap kring forskningsområdet samt en teoretisk grund för att 

besvara forskningsfrågan. De valda teorierna inom självservicetjänster 

(SST), service design, mobildesign och kundupplevelse är kärnan i studien 

och ger en grund för det fortsatta arbetet kring de metoder som kommer 

användas. 

2.1 Kundservice genom traditionell kundtjänst och SST 

Traditionell kundtjänst är när kunden har en direkt kommunikation med 

anställda hos ett företag för att lösa sina problem (Meuter et al., 2000; 

Hwuang och Kim, 2007). Självservicetjänst (SST) är en tjänst för att betjäna 

kunden utan inblandning av direkt kontakt med anställda hos ett företag. 

Exempel på SST är internetbank som ger kunden möjlighet att hantera sina 

pengar och få reda på sitt saldo utan att ta kontakt med någon banktjänsteman 

menar Meuter et al. (2000) och Hwuang och Kim (2007). Internet har 

möjliggjort en utveckling som effektiviserar fysiska tjänster och processer 

säger Meuter et al. (2000) och det krävs idag mindre kontakt i form av 

service med anställda. Meuter et al. (2000) påpekar att de självbetjänande 

formerna av service förutspås vara en nyckelfaktor för en företagsframgång 

och självbetjäningen är en naturlig utveckling inom servicekanaler. 

Möjligheten för kunden att kunna utföra självbetjäning har medfört påföljden 

att kunden känner kontroll och får en tillfredställande upplevelse (Hwuang 

och Kim, 2007). 

Meuter et al. (2003) beskriver att de flesta SST ger möjligheten för kunden 

att välja mellan traditionell kundtjänst eller teknisk tjänst för självservice. Om 

kunden känner sig obekväm med SST menar Meuter et al. (2003) att kunden 

försöker undvika en sådan tjänst och istället använder sig av en traditionell 

kundtjänst. Thomas et al. (2009) konstaterar att kunder som söker hjälp via 

direktkommunikation med servicekanaler tror att de kan få ut mer 

information för att kunna lösa problematiken, när de egentligen får tag på 

samma information som kunden själv skulle kunna få ut. Studier som har 

utförts tidigare har även visat att kundupplevelsen är ett av nyckelbegreppen 

för att informationen ska nå fram (Chen et al., 2009). I en studie utförd av 

Lijander et al. (2009) var det två specifika faktorer som kunde förklara varför 

kunder väljer SST före traditionell kundtjänst. Den första faktorn handlade 

om användarvänlighet, det ska vara enkelt att genomföra en uppgift och det 

ska gå snabbt. Den andra faktorn handlade om att ge användaren kontroll 

beskriver Lijander et al. (2009). Samma studie av Lijander et al. (2009) säger 

att kunder väljer SST på grund av fördelar i form av behov och motivation, 

att en SST ska vara smidig och lätt att använda. Fling (2009) konstaterar att 
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kunder alltid har förväntningar på produkter och tjänster, 

kundförväntningarna kan delas upp i två beståndsdelar, värde samt tillit. 

Utvecklingen av SST har ändrat kunders förhållningsätt till företag gällande 

servicekanaler (Ding et al., 2007). Kunder behöver inte interagera med 

företagsanställda i samma utsträckning som tidigare, Ding et al. (2007) 

konstaterar att SST ger kunderna kontroll genom att genomföra en del av de 

anställdas uppgift som företag hade genomfört åt dem. De positiva aspekterna 

för företaget som erbjuder tjänsten är enligt Ding et al. (2007) att deras 

belastning minskas och om problem uppstår i SST tenderar kunden att lägga 

mindre skuld på tjänsten än vad de gör vid traditionell kundtjänst. Detta har 

sin grund i att kunden genomför en del av det arbete som anställda annars 

hade genomfört, vilket medför att kunderna kan lägga en del av skulden på 

sig själva om problem uppstår (Ding et al., 2007). Drivkraften för att använda 

SST skiljer sig från traditionell kundtjänst, Ding et al. (2007) och Cassab 

(2009) menar att SST förväntas vara tidssparande, medföra lägre kostnader 

för utgifter, ingen eller mindre interaktion med anställda. Av dessa är 

tidssparande den viktigaste faktorn eftersom den har en direkt koppling till 

kunders attityd till SST jämfört med en traditionell kundtjänst (Ding et al., 

2007). Bekvämligheten att använda sig av SST kan leda till högre 

servicekvalité och en bättre kundupplevelse, detta är beroende av att kunden 

själv kan genomföra uppgiften (Ding et al., 2007).  

Det faktum att kunden inte kan kommunicera med anställda på företaget 

genom en SST kan medföra störningar som i sin tur leder till förlorad lojalitet 

och tillit säger Hwuang och Kim (2007). Samtidigt menar Krippendorff 

(2006) att tjänster ska ha en tydlig designad identitet och visa vad tjänster står 

för, för att inge tillit och igenkännelse och på så sätt väcka lojalitet hos 

kunden. Tidigare studier har poängterat att högre servicekvalité påverkar 

kundupplevelsen positivt (Kuo et al., 2009). För att kunden ska få en 

tillfredsställande upplevelse påpekar Krippendorff (2006) att kunden behöver 

igenkännelse, en kund ska direkt kunna förstå vad något är och vad det kan 

användas till. Kunden ska se vad en produkt eller tjänst används till för att 

kunna förstå vilken nytta kunden har av tjänsten, kunden ska även kunna 

hantera tjänsten så enkelt och naturligt att uppmärksamhet inte framkallas 

(Krippendorff, 2006). Rust och Huang (2012) hävdar att implementering av 

SST kan öka servicekvalitén för samtliga servicekanaler inom ett företag, 

effektivitet i form av att kunden når sina mål bygger på tjänstens kvalité och 

kundupplevelsen kring användningen av tjänsten. Det finns med andra ord en 

korrelation mellan servicekvalitet och användning av tjänsterna menar Rust 

och Huang (2012). Lijander et al. (2009) påpekar att kundens uppskattning av 

traditionell kundtjänst påverkar kundens motivation till användning av SST. 

Hwuang och Kim (2007) fortsätter och säger att problem som SST kan stöta 

på kan lösas, genom metoden självservicelogik som handlar om att få en 
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överblick över de risker kunden kan utsättas för. Om SST baseras på 

självservicelogik kommer detta att medföra en tillfredställande upplevelse 

och ökad kontroll hos kunden (Hwuang och Kim, 2007).  

2.1.1 Teknisk beredskap - risker och möjligheter med SST 

På grund av teknikens ökning inom service har det blivit viktigt att förstå 

kundernas beredskap för att använda sig av SST (Massey et al., 2007). Chen 

et al. (2009) säger att service har under senare tid övergått mot tekniska 

lösningar och använder sig av flera olika servicekanaler för att hjälpa 

kunderna utan någon muntlig kontakt. Att använda sig av den växande 

tekniken för mobilenheter kan företag effektiviseras genom att lättare sprida 

information samt ge kunder nya kommunikationsmöjligheter, 

kundupplevelsen kan förbättras genom SST då information återges i real-tid 

(Rossi et al., 2007). SST är kapabla till att lösa kunders behov beskriver Chen 

et al. (2009) och genomföra den service kunderna kräver, samtidigt som SST 

sparar pengar, tid och utrymme till annat för kunden och företaget. Kunder 

med högre oro för teknik använder SST i mindre utsträckning menar Meuter 

et al. (2003). En studie visade att 55 % av alla amerikaner har någon form av 

teknikfobi och att den tekniska oron har inflytande på kundupplevelsen. 

Tidigare studier förslår att design ska reflektera kunders perspektiv på 

användbarhet, i samband med utvecklingen av SST har intresset att förstå 

kunderna ökat, speciellt hur de påverkar designkraven för att förbättra 

kundupplevelsen (Massey et al., 2007). Lijander et al. (2006) menar att i SST 

finns det relation mellan att tjänsten ska vara enkel att använda, 

användbarheten och kundens beteende. För att skapa intresse för SST finns 

det tre viktiga element enligt Stickdorn och Schneider (2011), användarnytta 

att tjänstens funktionalitet motsvarar kundens behov, användbarhet att det är 

enkelt att nå målet samt tillfredsställande upplevelse vilket innebär den 

emotionella upplevelsen kunden känner (Stickdorn och Schneider, 2011).  

Teknisk beredskap innefattar kundens motivation till användningen av nya 

tekniker för att uppnå kundens mål, beredskapen tar upp fyra dimensioner 

som påverkar kundens beredskap för ny teknik, optimism, innovativitet, 

obekvämlighet och osäkerhet säger Chen et al. (2009) & Massey et al. (2007). 

Den första dimensionen är optimism konstaterar Massey et al. (2007) & 

Lijander et al. (2006) som handlar om den positiva synen på tekniken och 

tron på att ge kunden kontroll, flexibilitet och effektivitet. Rust och Huang 

(2012) beskriver att dagens teknik möjliggör servicemetoder som är 

effektivare i form av ändamålsenlighet vilket innebär att kunden når sitt 

tänkta mål samt effektivare i form av att vägen dit är smidig och tidseffektiv. 

Innovativitet tar upp aspekten om att kunderna känner att de är i framkant av 

tekniken (Massey et al., 2007) Den tredje dimensionen handlar om 

obekvämlighet som tar upp att kontroll över tekniken kan få användaren att 

känna sig obekväm av all information och upplever då att tekniken är för 



   

 

7(52) 

 

avancerad. Till sist kommer osäkerhet som konstaterar hur kunder misstror 

och inte förlitar sig på tekniken och dess möjlighet att fungera ordentligt 

(Massey et al., 2007; Lijander et al., 2006). Enligt Meuter et al. (2003) har 

det fastställts att teknisk oro kan försämra effektiviteten av övergång till 

datorer och mobiler. Själveffektivitet är ett begrepp som innefattar hur 

kunden hanterar en situation, Oyedele (2006) förklarar vidare att 

själveffektivitet handlar om hur kunden tänker om sina möjligheter att nå mål 

och de risker kunden kan stöta på för att misslyckas. En kund med låg 

själveffektivitet menar Oyedele (2006) kommer mest troligen stöta på risker 

för att misslyckas när de stöter på en komplex och ovan situation som kunden 

inte hamnat i tidigare och kan därmed inte undvika hotet. I en studie utförd av 

Chen et al. (2009) tillfredsställs kundupplevelsen signifikant av kundernas 

innovativitet och optimism genom att tillfredsställa kundens behov av 

funktion, effektivitet och intryck. Optimism visades i studien av Chen et al. 

(2009) påverka kundupplevelsen starkast och det är en viktig dimension för 

att kunden skulle återanvända en SST.  

En specifik orsak till valet att använda sig av en specifik servicekanal finns 

inte men aspekter som inverkar beskriver Ding et al. (2007) som den tid som 

sparas, jämförelse i kostnad, attityd gentemot tjänsten och kontroll. Ding et 

al. (2007) säger att undersökningar visar att valet av servicekanal påverkas av 

åldern hos kunderna; kunder i åldern mellan 40-49 tenderar att använda sig 

mer av traditionell service där kontakt med anställda innefattas. Kunder i 

åldern 30-39 konstaterar Ding et al. (2007) väljer oftare SST för att spara tid 

medan kunder i åldern 20-29 använder sig av både SST och traditionell 

service. Massey et al. (2007) har identifierats fem tydliga grupper av kunder i 

teknikens beredskap som beskriver hur villiga kunder är att använda sig av 

tjänsten. Den första gruppen som tydligt står ut i undersökningen är 

upptäckare som är intresserade av att vara i framkant av innovativitet samt är 

optimistiska till att testa nya tjänster. Pionjärer är den andra gruppen av 

kunder som har viljan och möjligheterna att använda tjänsten men av 

praktiska skäl och bekvämlighet avvaktar. Skeptikerna lutar åt att inte tro på 

tekniken och dess innovativitet och känner en klar osäkerhet inför den nya 

tjänsten och därmed mindre troliga till att använda tjänsten än pionjärer. Den 

fjärde gruppen består av paranoida kunder som är intresserade av att vara i 

framkant men känner sig obekväma vill försäkra sig att göra ett säkert beslut. 

Sista kundgruppen består av eftersläntrare som är obekväma och känner av 

en osäkerhet till ny teknik och tjänster och är den mest ovilliga grupp att 

använda sig av nya tjänster. Dessa kundgrupper kommer använda sig av nya 

tjänster vid olika tillfällen. Den kundgrupp som sent tar till sig av att använda 

sig av en ny tjänst är i behov av att de tidigare användarna för att känna 

säkerhet och tillit att använda sig av tjänsten. Detta medför att det är viktigt 

att förstå utvecklingen av teknisk beredskap eftersom olika kundgrupper har 

olika krav och är beroende av varandra. (Massey et al., 2007)  
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Gelbrich (2009) har undersökt när den positiva kundupplevelsen i SST bryts 

och kan ge upphov till negativa upplevelser som hjälplöshet, missnöje eller 

ilska. Dessa tre är de vanligaste upplevelserna som framkallas när problem 

uppstår i tjänster som använder sig av SST. Dessa kan uppstå i en situation 

där användaren avbryts eller stoppas innan användaren nått det önskade 

målet. Om ett sådant problem uppstår i SST har kunden ingen att vända sig 

till vilket kan förstärka känslan av hjälplöshet. Genom att vara medveten om 

att sådana situationer kan uppstå går det att skapa en lösning för att motverka 

denna negativa upplevelse och använda sig av dessa kunskaper för att 

förbättra kundupplevelsen. Hjälplöshet uppstår när användaren inte har 

kontroll över situationer och beskrivs av Gelbrich (2009) vara vanligare vid 

kommunikation med teknik än vid kommunikation med andra människor där 

omedelbar hjälp finns tillgänglig. Gelbrich (2009) säger slutligen att SST ska 

stödja kunder som känner sig hjälplösa med hjälp av tekniskt stöd och en 

kombination av tekniskt stöd samt emotionellt stöd för arga kunder. 

Emotionellt stöd handlar om att hjälpa användaren att hantera sin frustration 

genom att använda sig av exempelvis text som förklarar en förståelse för 

kundens frustration. SST bör ursäkta sig för negativa upplevelser och lugna 

den drabbade användaren, vilket är en stor utmaning för SST och tekniskt 

stöd är direkt kopplat att lösa användarens problem. (Gelbrich, 2009) 

Liu (2012) och Reinders et al. (2008) menar att negativitet gentemot ett 

företag kan uppstå om kunder tvingas till att använda SST eftersom det 

påverkar kundens beteende och attityd. Detta påverkar kundens användning 

och upplevelse, kontrollen tas från användaren som tvingas till en specifik 

handling påpekar Liu (2012). En kund som känner sig påtvingad kommer 

minst troligen att ta eget ansvar av negativa påföljder och istället se 

problemen som en följd av SST menar Reinders et al. (2008). Om intentionen 

finns hos kunden att använda sig av SST och tjänsten stärker den positiva 

upplevelsen under användningen konstaterar Liu (2012) att intentionen även 

stärks för att använda sig av SST i framtida situationer. Enligt 

socialpsykologin ska kunden ha valmöjligheter att själv välja servicekanal, 

om kunden tvingas använda SST påverkas kunden negativt. Genom att öppna 

upp möjligheten att kommunikation med traditionell kundtjänst kommer 

kunden kunna falla tillbaka vid behov menar Reinders et al. (2008). Istället 

för att tvinga kunden att använda sig av SST kan företag motivera SST som 

ett alternativ, genom detta kan intentionen att använda tjänsten öka. Företaget 

erbjuder fler möjligheter till service som i sin tur kan leda till ökad 

tillfredställelse hos kunderna (Liu, 2012; Reinders et al., 2008).  Thomas et 

al. (2009) och Reinders et al. (2008) beskriver att SST handlar om att ge 

kunden information som kan anses väsentlig för att kunna betjäna flera 

kunder samtidigt för att minimera kostnaderna.  
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För att göra traditionell kundtjänst mindre attraktivt menar Reinders et al. 

(2008) kan exempelvis extra kostnader läggas på för att göra SST 

attraktivare. Genom att öppna upp för SST som en alternativ kundservice ge 

kunden mer möjligheter att hitta lösningar till problemet, tidigare forskningar 

visar på att kunden vill på ett enkelt och flexibelt sätt kunna kontrollera sin 

kundservice säger Thomas et al. (2009). Nya kunder brukar oftast uppfatta 

SST som överlastande menar Thomas et al. (2009) då det är svårt att effektivt 

navigera fram till väsentlig information. För att på ett strategiskt sätt skapa 

design för SST menar Thomas et al. (2009) att problematik som inkommer 

till kundservice bör analyseras och undersökas för att förstå var problemet har 

sin grund. Ifall problemet inte blir löst från grunden kommer nya problem 

uppstå fortsätter Thomas et al. (2009), en SST kan användas för att visa 

exempel på andra kunder som har stött på problemet för att kunna ge 

snabbare svar på hur problemet går att lösas. 

2.2 Kundupplevelse 

Tjänster ska vara användbara, då användbarhet påverkar kundupplevelsen 

(Voulle et al., 2008). Enligt ISO (1998) är standarden 9241-11 definitionen 

av användbarhet, hur väl en tjänst kan användas för att uppnå användarens 

mål med effektivitet och tillfredsställelse i kontexten den används. 

Användbarhet är en viktig faktor eftersom den behandlar hur en tjänst kan 

stötta kundens ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse (ISO, 

1998). Kundupplevelsen kan påverkas av olika kontexter, ISO (1998) 

påpekar att graden av användbarhet kan skifta beroende på sammanhang 

tjänsten används i. Voulle et al. (2008) beskriver att enkel att använda och 

användbarhet har varit de mest kritiska faktorerna som gett upphov till 

användning av tjänster. Detta kan även relateras till att kundupplevelsen är en 

av de viktigaste drivkrafterna för användning av en tjänst samt huvudfaktorn 

för en framgångsrik mobiltjänst, men att det är svårt att undersöka eftersom 

kundupplevelsen består av många skilda element (Voulle et al., 2008).  

Kundupplevelse definieras av Garrett (2011) och Preece et al. (2009) som en 

produkts beteende i kontakt med kunder och hur den används. Mer specifikt 

handlar det om hur kunder upplever produkten och om kunden blir 

tillfredställd när den används. Det handlar om en helhetsupplevelse av alla 

delar som rör hur bra eller dåliga produkter eller tjänster upplevs ända ner till 

mindre detaljer som hur de beter sig när kunden trycker på en viss funktion 

(Preece et al., 2009). Det går inte att designa kundupplevelse men det går att 

designa för att framkalla goda kundupplevelser, (Preece et al., 2009). Voulle 

et al. (2008) och Preece et al. (2009) skriver att användbarhet har en direkt 

koppling och avgörande för kvaliteten på kundupplevelsen som är ett begrepp 

med flertal aspekter som inverkar.  
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Kundupplevelse handlar om kontexten, estetisk design och funktionell 

design. Tillexempel i en mobilhemsida innebär den estetiska designen att en 

knapp har ett visst utseende medan form och den funktionella designen ser 

till att rätt handling genomförts. Om detta sätts i en användarkontext bör 

knappen vara ändamålsenlig och utföra det användaren vill i den kontext den 

befinner sig i samt knappen ska vara rätt utformad och placerad i förhållande 

till resterande innehåll. Användarupplevelsen är betydelsefull för webben då 

hemsidor kan ses som en SST, kunder behöver inte läsa en manual för att 

använda sig av hemsidor eller använda sig servicekanaler för att navigera sig 

genom hemsidan. Att förbättra användarupplevelsen handlar om att 

effektivisera den tid som användaren spenderar i användandet av tjänsten och 

motverka fel. Desto mer användaren kan genomföra på kort tid och utan hjälp 

desto mer förbättras företagets produktivitet. Det är kundupplevelsen som 

formar kundens intryck av företaget och i slutänden om kunden kommer att 

fortsätta att använda sig av tjänsten. Användare kommer att välja den tjänst 

som ger bäst upplevelse, egenskaper och funktioner är betydande men 

kundupplevelsen har en större effekt på kundernas lojalitet. (Garrett, 2011)  

Garrett (2011) beskriver två principer som avgör skillnaden mellan ett lyckat 

och ett misslyckats tillvägagångssätt. För att skapa en bra användarupplevelse 

menar Garrett (2011) att det först gäller att förstå vilka problem som försöker 

lösas, genom att förstå problemet går det att ta fram rätt lösning. Det andra är 

att ha förståelse för konsekvenserna av lösningen påstår Garrett (2011), 

implementering av en förändring kan leda till en kedjeeffekt med både 

positiva och negativa följder. Det som tidigare fungerade bra och som står i 

direkt korrelation till förändringen kan påverkas så att det inte längre möter 

användarnas förväntningar (Garrett, 2011).  

För mobilenheter finns det tre perspektiv som påverkar kundupplevelsen. Det 

första perspektivet tar upp att webbaserade servicetjänster inte är anpassade 

för mobilenheter, webbaserade servicetjänster kräver mer information och 

funktionalitet än vad mobilanvändare klarar av. Det andra är att 

mobilenheters mindre skärmar begränsar informationsflödet. Det sista 

perspektivet är när kunden använder tjänsten mobilt skiftar kontexten då den 

mentala och den fysiska kontexten inte förblir den samma, olika situationer 

och platser har olika krav. (Paay och Kjeldskov, 2008) 

2.3 Design av mobiltjänster  

För att skapa nästkommande generation av framgångsrika mobiltjänster är det 

betydande att ha kunskap om användarnas behov, den mobila kontexten samt 

vilka möjligheter och motsättningar som existerar. Mobiltjänster bör vara 

snabba och enkla att använda, de används ofta under korta intervaller när 

kunder vill ha information. Det sätter krav på tjänsten att innehållet och 

informationen ska vara relevant för kundens intresse, den kontextuella 
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platsen och den situation den används. Den mobila tjänsten kräver inte 

samma bredd av funktionalitet som en dator kan erbjuda, tjänsten bör istället 

utformas för den mobila kontexten. (Chincholle et al., 2006) 

2.3.1 Den mobila kontexten 

Kontexten går att dela in i två delar, den fysiska och mentala. Den fysiska 

kontexten handlar om det läge eller omgivning som användaren befinner sig i 

när uppgifter genomförs. Exempelvis skiljer sig användning av en tjänst i ditt 

hem jämfört med samma tjänst på en restaurang, informationen som du letar 

efter i hemmet tenderar att vara mer av privat karaktär än på en restaurang. 

Den mentala kontexten handlar om vilket tillstånd användaren är i, den 

situation eller vilket värde de får ut av användningen av tjänsten. Till 

exempel förstärks upplevelsen positivt att använda en tjänst för att hitta 

information om du har kort om tid. Att designa för kontexten är viktigt då en 

bild av omständigheterna kring tjänsten blir tydliga och kan användas för att 

förstå användaren och förstärka kundupplevelsen. Mobilen har till skillnad 

från en stationär plattform en föränderlig kontext då mobilenheter inte är 

bundna till en specifik plats och den bärs runt nästan över allt. (Fling, 2009) 

Enligt Ballard (2007) är den mobila kontexten ständigt skiftande och det är 

att vara mobil innebär att förhållanden skiftar ständigt medför att de mobila 

användarna blir avbrutna och lättare distraherade än vid användning av 

stationära tjänster. Kontexten påverkar hur tjänsten kommer att användas, 

enligt Ballard (2007) vore det optimalt om den mobilaenheten vet vilken 

situation kunden befinner sig i och kan ge kunden information som är 

anpassade efter kundens aktuella situation. Detta resulterar i en tjänst som 

anpassar sig efter kunden och användarens kontextuella situation vilket 

skapar en kundcentrerad upplevelse. Exempel på en sådan tjänst vore om 

kalenderapplikation i de mobilenheterna meddelade inkommande samtal att 

kunden sitter i möte och automatiskt stänger av ljudet samt kan anpassa sig 

och bestämma samtalets värde med hjälp av den som ringer. (Ballard, 2007) 

2.3.2 Designprinciper för mobilenheter 

När ett gränssnitt för mobilenhet eller en mobiltjänst utvecklas bör metoder 

för utveckling av mobilen användas då traditionell gränssnittsdesign för 

webben har en annan kontext och täcker inte hela spektrumet av 

användbarhet för mobilenheter (Voulle et al., 2008). Utmaningarna är både 

tekniska och praktiska, skärmstorleken är mindre, begränsningar finns i 

prestanda, mobilen är handhållen och kontexten föränderlig menar Voulle et 

al. (2008). För att inte riskera att utformningen av en mobiltjänst medför 

minskat användande bör speciellt två aspekter tas i hänsyn till enligt 

Chincholle et al. (2006): det ska inte krävas många interaktioner för att nå 

målen och det får inte vara för tidskonsumerande.  
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En SST i en mobilenhet bör vara effektiv, ändamålsenligt, tillfredställande 

och enkel att använda konstaterar Voulle et al. (2008). Dessa stämmer 

överens med Jacob Nielsens heuristiker för användbarhet som beskriver den 

allmänna synen på användbarhet. För att skapa en bra SST i en mobilenhet 

med fokus på kundens upplevelse och ändamålsenlighet presenterar Voulle et 

al. (2008) sju principer:  

 Tjänsten ska ge användaren information som användaren behöver 

oberoende vart de befinner sig. Exempelvis om användaren vill öppna 

en hjälpfunktion ska detta ständigt gå att göra. (Tjänsten ska vara 

mobil) 

 Användarens vardag ska underlättas. Tjänsten bör exempelvis skapa 

förutsättningar för att användaren lättare ska genomföra sina 

uppgifter. (Användbart) 

 Endast relevant information ska presenteras. Information om andra 

tjänster ska inte presenteras om dessa inte är kopplade till den aktuella 

tjänsten. (Relevans) 

 Tjänsten ska vara enkel att använda det ska vara logiskt hur en tjänst 

ska användas och läsa hur den används ska inte vara nödvändigt.  

(Användarvänligt)  

 Viktigast information ska vara enklast att hitta. Tillexempel bör 

information som hjälper kunden att genomföra en uppgift ska placeras 

tydligt för att hjälpa kunden att använda tjänsten. (Tydlig navigation) 

 Tjänsten ska tala användarens språk och strukturen samt navigationen 

ska följa den ordning som är logisk för användaren. Utryck bör vara 

anpassade efter användarens kunskaper eller förklaras tydligt. 

(Användarcentrerad) 

 Den bör vara anpassad efter varje enskild användares specifika behov 

och kapacitet eftersom kunder har olika förutsättningar och tidigare 

kunskaper. Nya kunder har tillexempel mindre kunskap än vana 

kunder därmed skiftar behoven. (Personifierad) 

Om dessa principer används som grund i utvecklingen av mobiltjänster påstår 

Voulle et al. (2008) att en tjänst kan uppnå hög användbarhet och hänsynen 

för kontexten påverkar inte i lika hög grad som användbarheten. Voulle et al. 

(2008) drar slutsatsen att inrikta sig mer mot att förstå detaljer kring 

användarens kontext för att utveckla en mobil tjänst med hög grad av 

kundupplevelse. 

Fling (2009) har tagit fram riktlinjer för design av mobilenheter som inte 

endast är riktade mot tjänster men ser till utvecklingen för den mobilenheten 

som en helhet. Eftersom mobilen skiljer sig i användning och funktionalitet 

bör inte traditionella metoder användas då dessa är riktade till en annan 
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kontext samt andra förutsättningar, mobilen är ett annat medium och bör 

därför designas som en separat enhet. Riktlinjer av Fling (2009): 

 Glöm vad du tror att du vet, börja om från början i varje projekt 

eftersom kontexten troligen inte är densamma, sök nya perspektiv.  

 Tro på vad du ser, inte vad du läst, utgå från vad användare tycker 

och vilket behov det finns för tillfället, använd inte gamla rapporter 

eller data för de blir troligen felaktiga. Våga vara innovativ och om 

det misslyckas använd den kunskapen för att inte utföra samma 

misstag. 

 Sätt inte begränsningar först, mobilen har tydliga begränsningar men 

tänk stort från början och ta med alla idéer. Begränsa det senare och 

utgå då från användarens mål och behov.  

 Fokusera på kontext, mål och behov, Användarens mål är yttrande av 

hans/hennes behov som i sin tur baseras i kontexten. Definiera dessa 

områden tydligt för att skapa en förståelse för användaren. 

 Det går inte att stödja allt, börja med att erbjuda den tjänst där den 

största delen av dina kunder finns och utveckla sedan vidare därifrån.  

 Skapa istället för att omvandla, konvertera inte endast över den tjänst 

till den mobila plattformen se till att skapa en som är anpassad efter 

dess kontext.  

 Håll det enkelt, gör det inte svårare än det behöver vara, bygg 

upplevelsen kring användarens motivationer.  

2.4 Designprinciper för SST 

Ett teoretiskt ramverk har tagits fram för att ge svar på forskningsfrågan med 

hjälp av valda områden. För att tydliggöra relationen mellan dessa områden 

och öka förståelsen för de aspekter som är relevanta för kundupplevelsen för 

SST i mobilenheter, har en hopslagning genomförts och följande 

designprinciper har tagits fram. Samtliga referenser är hämtade och är en 

sammanställning av kundservice genom traditionell kundtjänst och SST, 

kundupplevelse och design av mobiltjänster. 

Kundvärde 

Håll tjänsten enkel och försök skapa ett värde för kunden från kundens 

motivationer och behov (Fling, 2009). Tjänsten ska vara enkel att använda, 

effektiv samt ska användaren ge kontroll och motivationen för att använda sig 

av en SST, det handlar om att ge kunden fördelar av att använda sig av 

tjänsten (Lijander, et al., 2009; Massey et al., 2007; Thomas et al., 2009; 

Voulle et al., 2008; Chincholle et al., 2006) Tjänsten måste hålla hög kvalité 

och bevisa sig effektivare för kunden än något annat medium och det är 

viktigt att kunden direkt förstår hur tjänsten fungerar (Krippendorff, 2006). 
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Bekvämligheten kan leda till god servicekvalité vilket stärker 

kundupplevelsen om kunden kan genomföra uppgiften (Ding et al., 2007). 

Effektivitet  

Teknik möjliggör servicekanaler som är effektivare i form av 

ändamålsenlighet vilket innebär att kunden når sitt tänkta mål effektivare i 

form av att vägen dit är smidig och tidseffektiv (Rust och Huang, 2012).  

Lär känna dina kunder 

Det gäller att förstå kundens beredskap och motivation för användning, 

kundens behov, kontext och vilka motsättningar och möjligheter som 

existerar (Chincholle et al., 2006; Fling, 2009; Massey et al., 2007). Var 

medveten om både den mentala och fysiska kontexten kunden befinner sig i 

då kontexten är skiftande (Paay och Kjeldskov, 2008; Fling, 2009). 

Kundkontroll  

Tjänsten ska vara flexibel och tillåta kunden att ta kontroll över sitt 

interagerande (Massey et al., 2007). Ge kunden kontroll över att lösa problem 

på egen hand och erbjud god service om det behövs, kundens drivkraft blir att 

tjänsten är tidseffektivt, kostnaden blir lägre och det krävs mindre interaktion 

med anställda (Ding et al., 2007; Chen et al., 2009). 

Flera kontaktvägar 

Möjligheten ska finnas att kontakta företaget och kommunicera med anställda 

via exempelvis telefon om svar inte hittas lätt eller om kunden känner sig 

obekväm med tjänsten. Kunden får inte hamna i en obekväm situation där 

hjälplöshet uppstår och kunden riskera att förlora tillit till företaget (Meuter et 

al., 2003; Hwuang; Kim, 2007; Gelbrich, 2012). 

Stödjande tjänst 

Tjänstens funktionalitet ska stödja kundens behov, göra det enkelt för kunden 

att nå sitt mål (Stickdorn och Schneider, 2011). En SST ska ge tekniskt stöd 

som handlar om att hjälpa kunden att lösa problemet och emotionellt stöd 

handlar om att lugna kunden genom att tjänsten hanterar kundens frustration 

(Gelbrich, 2012). Tjänsten ska underlätta kundens vardag och anpassa sig 

efter kundens behov och kapacitet (Ballard, 2009; Voulle et al., 2009). 

Systemmedvetenhet 

Tjänsten bör vara medveten om vilken situation kunden befinner sig i och 

från detta ge information som är relevant och ligger i kundens intresse för den 

aktuella situationen (Ballard, 2009; Voulle et al., 2009). Information som är 

viktigast för kunden ska vara enklast att hitta och navigeringen ska följa en 

logisk ordning (Voulle et al., 2009). 



   

 

15(52) 

 

Undvika negativitet 

Var medveten om kunders oro till att använda sig av ny teknik. Oron står i 

direkt korrelation till upplevelsen (Meuter et al., 2003). Kunden ska inte 

tvingas till användning men istället bör kunden motiveras till att välja tjänsten 

och visa på fördelarna (Liu, 2012). Kunden får inte känna sig obekväm i 

användandet, informationen ska vara tydlig och det får inte kännas för 

avancerat att använda tjänsten (Massey et al., 2007). 

Multifunktionell förbättring  

Med hjälp av en bra fungerande SST kan servicekvalitén förbättras för 

samtliga servicekanaler (Rust och Huang, 2012). För kundupplevelse är det 

betydande att vara medveten om vilket problem som avses att lösas och förstå 

vilken utgång och konsekvenser den lösningen kan få, eftersom det kan leda 

till en kedjeeffekt (Garrett, 2009). 



   

 

16(52) 

 

3 Metod 
I detta kapitel presenteras de metoder som använts för att ge svar på studiens 

forskningsfråga. Metoderna kommer beskrivas från befintliga teorier och ett 

resonemang kommer föras från varje vald metod angående målet gentemot 

studien. Kvalitativa metoder kommer användas och undersökningen kommer 

utgå från ett befintligt intresse för kundstöd i mobilenheten som först 

undersöks teoretiskt sedan genomfördes en empirisk studie (Se Figur 1). 

 

 

Figur 1: Karta över empiriska studien 

3.1 At-One som ramverk 

I denna studie valdes At-One som ett ramverk för att ta fram relevanta 

metoder för undersökningen och används inte som traditionell designmetod. 

At-One är en metod som används i tidigt skede av servicedesignprocessen 

enligt Stickdorn och Schneider (2011) At-One kan kopplas till 

kundupplevelse, vilket är i fokus för denna studie. Respektive bokstav i At-

One har en betydelse och det handlar om att få förståelse för fem punkter 

kring tjänstedesign, vilka är Actors, Touchpoints, Offering, Need och 

Experience. Sammanfattningsvis handlar At-One om att förstå aktörerna, de 

som kommer i kontakt med tjänsten speciellt inriktad mot kunder som stöter 

på tjänsten, vad tjänsten har att erbjuda och kopplas till kundernas krav och 

behov samt hur kunden upplever tjänsten (Stickdorn och Schneider, 2011). 

De aktörer som undersöktes begränsades till en åldersgrupp av 18 till 29 och 

dess användning av servicekanaler. Vilket genomfördes med hjälp av 

lämpliga metoder som användartest, intervjuer och observationer. 

Användartest samt observationer besvarade även när kunden kommer i 

kontakt med tjänsten. Detta kopplades mot vad tjänsten har att erbjuda i en 

kundresa. Kundens krav och behov visades genom scenario där förklarades 

hur kundens upplever tjänsten. Detta resulterade i problemområden där 

kunden var i behov av stöd och avslutades med designkoncept som visade 

hur problemen skulle kunna lösas. (Se Figur 2) 
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Figur 2: Hur ramverket At-One användes för att ta fram designmetoder 

 

3.2 Användartest 

Användartestning är en kvalitativ metod som används för att undersöka hur 

en person interagerar med tjänster för att bedöma dess användbarhet. En del 

av användartestet består av en intervju som kan föras före, under och efter 

genomförandet. Intervjun (Se Bilaga 1) används i syfte att ta reda på hur 

användarna upplever tjänsten vilket inte alltid framkommer om frågor inte 

ställs vid testtillfället. Genom att kombinera användartestning med intervjuer 

förtydligas bilden av tjänstens effektivitet. En intervju beskrivs som en 

“konversation med ett syfte” och valet av intervjuform beror på syftet med 

intervjun. (Preece et al., 2009, s. 298) 

En semistrukturerad intervju är en intervjuform som kan innehålla en 

kombination av strukturerade och öppna frågeställningar. En sådan intervju 

har ett tydligt upplägg som fungerar som en vägledning för intervjun som kan 

förändras beroende på de svar som ges under intervjun. Intervjun inleds med 

förutbestämda frågor och följdfrågor ställs sedan efter de svar som ges för att 

utvinna mer relevant information från personens tankegång, detta för att 

uppmana till reflektion. (Preece et al., 2009) 

Användartestning syftar till att undersöka tjänstens effektivitet i form av 

användbarhet, att skapa förståelse kring var kunder stöter på problem och 

vilka de positiva aspekter som medför en framgångsrik kundupplevelse. För 

att ge svar på detta tilldelades uppgifter som användaren skulle genomföra 

och resultatet visade hur väl användaren kunde genomföra uppgifterna. 

Metoden går att implementera under projekts samtliga delar, i inledningen, 

under projektet eller i slutet om ett klart mål finns med testet. Användartest 

genomförs ofta i inledningen av projekt för att hitta förbättringsmöjligheter 

och resultatet från användartestet kan framgångsrikt användas som grund i att 

jämföra olika lösningar samt hitta den effektivaste lösningen. Under 
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användartestning samlas testpersonens åsikter, tankar och upplevelse in. 

Detta i syftet att involvera användaren som en del i processen. (Cooper et al., 

2007) 

Personer i åldersgruppen 18-29 tillfrågades att delta i användartestet då syftet 

med studien har begränsats till att undersöka den yngre potentiella 

kundgruppen. Hänsyn togs till tidigare kunskaper eller användande av 

speltjänster eftersom olika former av problematik kan framkomma i 

användandet beroende på personens tidigare erfarenheter. Ett intresse finns 

att attrahera nya potentiella kunder och stödja nya befintliga kunder. Ett 

meningsfullt urval av testpersoner gjordes med hjälp av kriterier som ålder 

och tidigare kunskap för att passa studiens syfte. Åtta personer valdes ut till 

genomförandet av användartestningen och grunden till antalet testpersoner 

bygger på Nielsens (2000) graf (Se Figur 3) över antalet funna problem 

gentemot antalet genomförda användartest. Användartestets syfte är att 

identifiera några specifika problemsituationer där kunder behöver stöd i sitt 

användande och inte att identifiera samtliga problem och Nielsens kurva visa 

på att åtta testpersoner upptäcker runt 95 % av samtliga problem. Därmed var 

fler testpersoner inte nödvändigt då kurvan planar vid fler testpersoner, detta 

gav utrymme till en djupgående analysering av var användaren stöter på 

problem och anledningen till problemen.  

 

Figur 3: Nielsens kurva för användartest (Nielsen, 2000) 

Användartestet utfördes parallellt med en semistrukturerad intervju för att 

ständigt få fram testpersonernas tankar och upplevelse. Dessa frågor togs 

fram från tidigare teorier kring SST, upplevelse och mobildesign som kunde 

sammankopplas med fallstudiens syfte (Se Bilaga 1). Inledningsvis 

undersöktes testpersonernas tekniska beredskap för att få en bild av deras 
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motivation till nya tjänster och produkter. Användarestet utfördes från ett 

användarscenario (Se Bilaga 1) som tagits fram efter att en pilotstudie 

genomförts på Svenska Spels hemsida för mobilen. Syftet med användartestet 

är att testa kundens resa i systemet, med andra ord från kundens intention till 

att spela tills ett spel är lagt. Testet utfördes i en kontrollerad testmiljö då 

möjligheterna för att nå användarens kontext är begränsad och det förutsågs 

att testpersonerna inte använder sig av tjänsten sedan tidigare, vilket medför 

att det inte finns någon naturlig kontext för deras del. Användartestet 

spelades in med ljud, bild och skrift för att underlätta analysering och 

motverka bortfall av information, informationen har sedan anonymiserats och 

analyserats. Informationen sammanställdes sedan genom att svaren 

sammanfördes under lämpliga kategorier för att finna kopplingar och 

skillnader mellan testpersonernas motivation, behov och upplevelse.  

Slutmålet med utförande av användartestet var att få ut scenarier för var 

kunden kan stöta på problemsituationer och hur kunden kan stödjas i 

användandet av nya tjänster. För att få resultat på hur kunden kan stödjas 

fanns behovet att undersöka hur kunden påverkas under användningen. Det 

fanns därmed behov att förstå användarens beredskap för ny teknik, är de i 

framkant av att testa nya tjänster eller känner användaren av en osäkerhet 

kring tjänsten. Spelvanan av speltjänster hos användaren undersöktes då den 

var väsentlig, då det inte fanns tidigare spelvana hos kunden ställdes frågor 

om vad som påverkar dess förtroende och upplevelse till tjänster. Slutligen 

fanns ett behov av att skapa en förståelse för var kunderna kan stöta på 

problem och hur de går tillväga för att lösa dem samt hur problemen påverkar 

deras upplevelse av tjänsten. 

3.3 Intervjuer med ombud 

Fyra av Svenska Spels ombud i Visby valdes ut för att genomföra intervjuer 

med då vi var stationerade i Visby under perioden för den empiriska studien. 

Två av dessa var större spelombud med ett stort antal kunder och två var 

kiosker som har mindre antal kunder men erbjuder samma tjänst och service. 

Intervjuer med ombud genomfördes för att undersöka vilket stöd som ges till 

kunder och potentiella nya kunder när de spelar hos ombud. Frågor (Se 

Bilaga 2) ställdes till en anställd hos de fyra ombuden angående vilka 

problem kunder har angående spel och om det förekommer att kunder frågar 

om hur spel går till samt hur ombuden hjälper sina kunder. Detta är intressant 

eftersom det är samma tjänster i mobilenheten som erbjuds hos ombuden men 

i en fysisk kanal. Målet med intervjuerna var att ta reda på om samma 

problematik kan hittas hos ombuden som i användandet av tjänsterna för 

mobilenheten och hur kunderna får stöd av de anställda. Detta kan ge svar på 

om problemen i användande av tjänsten sträcker sig över samtliga 

servicekanaler. Intervjun genomfördes hos ombuden vid deras spelhörna och 

anteckningar fördes under intervjun. Resultaten från de olika ombuden 
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sammanställdes och resultatet jämfördes med användartestet för att hitta 

mönster hos ombuden som kan vara till stöd för mobilkunderna.   

3.4 Observation 

Observationer handlar om att betrakta personers beteenden i olika miljöer för 

att skaffa sig en förståelse för hur de agerar i specifika situationer. 

Observationer kan utföras på flera sätt med olika grader av medvetenhet hos 

de som blir observerade och olika grader av inblandning samt 

kommunikation. Det är betydande som observatör att anpassa sig efter den 

kontexten där observationen sker för att smälta in i omgivningen, om 

observatören påverkar kontexten kan detta medföra att beteendet förändras 

något. (Saffer, 2010) 

Observationer i form av medlyssning med anställda hos kundtjänst på 

Svenska Spels huvudkontor i Visby utfördes där vi observerade hur de 

anställda hanterade 71 samtal från sina kunder och hur de gav svar på deras 

frågor eller problem. Motivationen för kunden att ringa till kundtjänst beror 

på behovet av information när de själva inte kan hitta eller när de var i behov 

av hjälp för att lösa problem. Observationen genomfördes för att få en allmän 

överblick över kunders behov och krav för stöd samt användes för att 

validera funna problemområden från tidigare utförda användartest. Ett urval 

av specifika kunder kommer därmed inte genomföras då vi söker efter 

allmänna problemlösningar för kunderna. För att möjliggöra analysering av 

observationerna fördes anteckningar där dokumenterades kundens problem, 

vilken motivation de hade till att ringa in samt i vissa fall åldern på kunden. 

Krippendorff (2006) konstaterar att dokumentation under genomförande av 

undersökningsmetoder underlättar analyseringen och diskutera den insamlade 

informationen. 

Målet med observationen var att lyssna på kundtjänst för att ta reda på vilka 

typer av problem som kundtjänst stöter på och hur anställda på kundtjänst 

stödjer sina kunder. Genom att förstå hur kundservice hjälper kunden att nå 

sina mål göra det lättare för oss att förstå vad som motiverar kunden att ringa 

och vad för information kunden är i behov av för att lösa sina problem. Den 

information som kunderna anser väsentlig för att lösa sina problemsituationer 

kommer användas för att bygga en ökad förståelse av kundbehovet, vilket 

kan resulterar i en effektivare och ändamålsenligare SST. 

3.4.1 Etiskt övervägande 

Medlyssningen genomfördes utan att kunden var medveten att dess samtal 

avlyssnades och anteckningar togs på det aktuella problemet. Det kan anses 

diskutabelt att kunderna inte var medvetna eller godkände att delta i samtalet 

där anteckningar fördes, men det är fullt tillåtet enligt personuppgiftslagen att 

medlyssna samtal om en part är medveten om det (SCCF, 2013). Information 
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som kan kopplas till specifika personer eller kundgruppen är inte möjlig att 

finna i resultatet som endast består av analyserad data. Medlyssningen anser 

vi därmed inte är etiskt fel då samtalen inte spelas in och personliga uppgifter 

gällande kunden inte antecknades under samtalet. Endast problemområdet 

antecknades samt i vissa fall åldern då en del av syftet var att undersöka vilka 

åldrar det var som ringde in och vad deras motivation var för att söka hjälp.  

3.5 Kundresa 

Kundresa är en metod som identifierar var kunden kommer i kontakt med 

servicetjänsten. Metoden resulterar i en överblickskarta (Se Avsnitt 4.4 

Kundresa) över faktorer som påverkar kundupplevelsen. Kundresan visar en 

översikt av kundens interaktion med mobiltjänsten och de problemområden 

som existerar i tjänsten. Detta skapades för att identifiera hur kunden kan lös 

problemen med hjälp av det stöd som finns idag samt de möjligheter som 

finns för att lösa dessa problemområden. (Stickdorn och Schneider, 2011) 

En visualisering av kundresan skapades med hjälp av informationen från 

användartestet, observationerna och intervjuerna för att kommunicera 

resultatet och tydliggöra kundens kontakt med kundservice under 

användandet av tjänsten. Kundresan visade på hur kunden använder sig av 

tjänsten och hur de löser befintliga problem, detta för att sedan på enkelt sätt 

visa på vad kunden har för behov i användandet av tjänsten. De olika 

problemsituationerna presenterades och hur de olika servicekanalerna kan 

stödja kunden och leverera det stöd eller den information som kunden 

behöver under dessa situationer. Kundresor används även för att ge en 

övergripande bild på tidigare utförda användartest och observationer där 

kundproblem beskrivs. De problemsituationer som valdes ut i kundresan styrs 

av dess negativa påverkan på kundupplevelsen, de situationer som påverkar 

kunden starkast samt där kunden behöver tydligast stöd lyftes fram.  

3.6 Användarscenario 

Stickdorn och Schneider (2011) påpekar att scenario är en metod som 

används för att skapa detaljerade koncept som är hypotetiska historier om 

kunderna. Scenarier kan användas i text och storyboards som visualiserar när 

tjänsten används säger Stickdorn och Schneider (2011) för att presentera 

troliga kundsituationer som baseras från tidigare utförda undersökningar på 

kunder. Metoden har som avsikt att granska, analysera och förstå faktorer 

som påverkar kundupplevelsen för att finna lösningar där kunden kan stöta på 

problem (Stickdorn och Schneider, 2011).  

Ett scenario kompletterar kundresan genom att tydliggöra var kunder stöter 

på problem och hur systemet bör hjälpa kunderna i dessa specifika 

problemsituationer. Scenariot som skapades utgick från resultatet av 

användartestet, observationerna och intervjuerna. Detta scenario beskrevs i 
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flytande text där problemen lyftes fram och vilket form av stöd kunden är i 

behov av vid dessa situationer samt vilken servicekanal som ger detta stöd. 

Det resultat vi eftersträva med scenario är att ge en bild av var kunderna är i 

behov av stöd och hur de går tillväga för att hitta stöd.  

3.7 Designkoncept 

Genom att använda kraven som togs fram från scenario beskriver Cooper et 

al. (2007) att de ska användas som ett grundläggande ramverk som avslutas 

med visualiserat designförslag. Designkoncept används för att överföra 

kunders behov och krav till en visualisering av hur tjänsten kan utformas 

(Preece et al., 2009). Denna process kan få stöd av scenarier konstaterar 

Preece et al. (2009) för att få fram problemsituationer och på så sätt kunna 

experimentera med idéer och förslag.  

Designkoncept användes som metod för att presentera designförslag som 

öppnar upp för kommunikation och är ett effektivt sätt för att testa på idéer 

och uppmuntra andra för att reflektera designförslaget. Designkoncept 

kommer att skapas för de situationer där vi funnit att kunder är i behov av 

stöd. Designkoncepten baseras på framtagna designprinciper som framtogs 

från teorikapitlet (Se Avsnitt 2.4 Designprinciper för SST) och kommer att 

spegla kundens krav och behov av stöd. Designkoncept utformades på var 

och hur kunden kan stödjas i sitt användande och problemsituationerna som 

visar på var kunden behöver stöd hämtades från kundresan och scenariot. 

Den aktuella sidan för Stryktipset användas som grund för designkoncepten 

sedan användas Adobe Photoshop som är ett designverktyg där koncepten 

arbetades fram. Först skapades grunder i placering och storlek på de enskilda 

elementen, vidare fortsatte arbetet med att skapa grafiken och text 

formulerades för att passa användarnas krav. Den grafiska profilen för 

Stryktipset användes för att behålla en estetisk konsekvens. Konceptförslagen 

som togs fram visar olika förslag på hur en SST kan hjälpa till för att stödja 

en kund i olika steg under användandandet. De olika konceptförslagen 

kommer sedan spegla tidigare framtagna designprinciper (Se Avsnitt 2.4 

Designprinciper för SST) och förklara vilka problemsituationer 

konceptförslagen löser.  
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4 Resultat 
I detta kapitel redogör vi resultatet från respektive empiriska metod. 

Användartestet, observationen och intervjun ligger till grund för kundresan, 

scenario och designkoncepten som tillsammans skapar det resultat som ger 

svar på forskningsfrågan (Se Figur 4).  

 

 

Figur 4: Modell över hur resultatet smalnas av mot designkoncept 

4.1 Användartest 

Under denna del presenteras resultatet från det genomförda användartestet 

under kategoriseringar som beskriver de olika områden som testet avser att 

undersöka. Användartestet ger svar på testpersonernas spelvanor, hur de 

förhåller sig till ny teknik, vad de har för motivationer gentemot olika 

servicekanaler samt vad som påverkar deras val av tjänster. Vi vill få reda på 

vad som är betydande och väsentligt i val av tjänster och vad för stöd 

användaren är i behov av. 

4.1.1 Teknisk beredskap 

I teorikapitlet (Se Avsnitt 2.1.1 Tekniskberedskap) förklarades fem olika 

kundgrupper: upptäckare, pionjärer, skeptikerna, paranoida och 

eftersläntrare. Under användartestet tolkades svaren på frågeställningar för 

att kunna kategorisera in dem i kundgrupperna (Se Figur 5). Av de åtta 

testpersonerna är sex av dessa ovana användare av speltjänster och har ingen 

eller låg kunskap inom detta område, ytterligare en ansåg sig vara ovan 

användare men har använt sig av speltjänster sporadiskt. Av dessa åtta 

testpersonerna anser fem stycken av vara i framkanten av den tekniska 

utvecklingen och tjänster, dessa är intresserad av tekniken men väntar av 
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praktiska skäl att köpa produkterna och dessa har tolkats av oss att vara 

pionjärer. Majoriteten beskriver att de köper nya tjänster eller produkter först 

när de har ett behov av något nytt och om det ger tillräckligt stort värde eller 

de finns anledning att byta upp till något mer modernt. De väntar på att på att 

se recensioner och om det kommit förbättringar samt några testpersoner 

väntar på att priset sjunker och hamnar på en rimligare nivå. Av de övriga tre 

är en i framkant och köper det senaste om intresse finns för tjänsten eller 

produkten, denna användare har uppfattats som upptäckare. De andra två är 

skeptiska till den teknik och behåller det som är bekant och fungerar för dem 

och där ena har blivit tolkad som skeptiker samt den andra som paranoid. (Se 

Figur 5) 

 

Figur 5: Fördelning av tekniskberedskap hos testpersonerna  

Spelvanan hos testpersonerna är låg där sex personer inte har någon spelvana 

sedan tidigare men till viss del är bekant med de olika spelföretagen som 

finns. Dessa personer har varken spelat hos ombud eller spelat via mobilen 

medan de övriga personer som spelar ofta och sporadiskt är bekanta med spel 

via ombud och mobilen. 

4.1.2 Användarupplevelse 

Personerna tillfrågades vad de ansåg var betydande för att de skulle välja ett 

spelföretag framför ett annat och svaren visar på tre utstickande faktorer, 

säkerhet, trovärdighet och odds. Samtliga testpersoner fick i uppgift att utföra 

samma uppgifter och sju av de åtta testpersonerna är inte vana spelare sedan 

tidigare. Användartestet visar att den mobilhemsidan inte är svår att förstå 

och har en logisk uppbyggnad gällande navigation och layout men det finns 

ett informationsproblem för de sportspel som existerar idag. Sju av de åtta 
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testpersonerna upplever att de inte vet vad de ska göra när de går in på 

sportspelen som de blev tillsagda att spela på. De hamnar i en situation där de 

inte känner kontroll över sitt användande och en stor obekvämlighet byggs 

upp hos dem. Testpersonerna visar en stor osäkerhet för spelet och hur de ska 

använda sig av spelet samt hur de kan få tillgång till den information som de 

behöver för att förstå och genomföra spelet enligt de instruktioner de 

tilldelats. Nedan följer några meningar som illustrerar testpersonernas 

upplevelse och frustration av tjänsten.  

“Skiter det sig och jag inte kan se lösning på det direkt så avslutar jag 

tjänsten direkt.” Testperson 8. 

“Om jag inte fattar varför ska jag då lägga pengar på det” Testperson 

8. 

“Jag är inte intresserad av att leta eller ta reda på information själv” 

Testperson 5. 

Gemensamt för alla testerna är att personerna har en låg tolerans till problem 

och uttrycker att när de inte förstår vad de skall göra antingen lämnar de 

tjänsten eller byter till ett annat företag som erbjuder samma form av tjänst. 

De beskriver att de upplever tjänsten är svår att använda och att upplevelsen 

påverkas negativt. Testpersonerna förklarar att med den hjälp de får av oss 

när de stöter på problem under användartestet förklaras det upplever att 

testpersonerna får en djupare förståelse för tjänsten och de olika begreppen 

och innebörden av exempelvis hel- och halvgardering och hur de påverkar 

deras spel. Flera av testpersonerna upplever att de inte kan genomföra 

uppgifterna utan det stöd som tilldelades och påpekar att spelet inte varit 

svårt om de visste hur det går till och efter en gång vore det troligen lättare. 

Det framkommer att ingen djupare kunskap eller motivation till användning 

av tjänsten skapades under testet och de påpekar att de upplever tjänsten som 

svårförstådd och inte anpassad för dem med mindre förståelse för spelet.   

4.1.3 Problemsituationer 

De personer som inte tidigare var bekanta med tjänsterna beskriver att det är 

svårt att bygga en förståelse för spelformerna, förstå målet med spelet och hur 

det ska genomföras. De förklarar att de inte direkt kan förstå hur spelet ska 

genomföras och vissa försöker leta efter information för att bygga sig en 

förståelse för spelet. För att hitta information om hur spelet fungerar så hittar 

testpersonerna en informationsflik där begrepp om de olika spelsystemen 

beskrivs, det framgår att testpersonerna inte får tillräcklig information som 

beskriver vad begreppen innebär och hur de påverkar spelet. Majoriteten av 

testpersonerna menar att de letar efter konsekvenser som uppstår för att 
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kunna förstå att hur spelet går till samt varför priset ökar när flera alternativ 

väljs för en specifik match på Stryktipset men är något de inte förstår.  

“Jag har aldrig spelat på Stryktipset och det är dålig information vilket 

gör att jag inte förstår hur jag spelar. [...] Jag trycker 1, x eller 2 för 

det låter bekant men förstår inte vad jag kan göra mer.” Testperson 4 

När problemen uppstår i spelandet vill testpersonerna ha information om hur 

de ska göra för att spela samt relevant information som påverkar deras 

spelande. De upplever att de inte får hjälp eller information för att kunna 

genomföra spelet och de letar efter information utan att få svar på sitt 

problem. Testpersonerna som inte har tidigare erfarenhet av att spela berättar 

att de skulle vilja ha hjälp i form av en guide som förklarar för dem hur de 

ska göra och informerar om spelet och dess tillvägagångssätt. Olika förslag 

presenteras av testpersonerna angående hur det skulle kunna genomföras, det 

kan finnas två alternativ nybörjare samt expert där nybörjaren får mer 

information och spelet förenklas och förtydligas. Vidare förslag är en flik 

som heter “ny spelare” och som ger information om spelet eller en video 

som visar hur spelet går till. Ytterligare ett förslag var att en guide som 

beskriver för nybörjare hur spelet går till och informerar de olika begreppen 

samt tillvägagångssättet beskrivs som ett alternativ som skulle ge bra stöd i 

användandet. En testperson anser att det inte varit möjligt att genomföra 

uppgiften utan stöd från testledaren, vilket blev deras stöd i användandet. De 

personer som inte hade erfarenhet av spelet stöter samtliga på problem där de 

inte vet vad de ska göra och följande uttalande summerar 

informationsproblemet på ett bra sätt. 

“Systemet bör hjälpa mig att förstå hur jag skall göra för att spela.” 

Testperson 1. 

4.2 Intervju med ombud 

I intervjuerna med ombud svarade ombuden gällande vilka typer av frågor 

kunder ställer att det mestadels handlar om vad ett system kostar och hur 

många nummer de behöver fylla i. Kunder hos små ombud tenderar att ställa 

frågor angående hur en kupong fylls i korrekt samt vad vinstpotten ligger på 

och hur de kan vinna vinstpotten. De problem de stöter på hos små ombud 

handlar om att kunden inte förstår vinsterna och vad spelen kostar att utföra 

samt att kunden stöter på problematik när de vill spela på avancerade 

spelformer som Mixen och Lången då kunden inte förstår hur de ska utföra ett 

spel. På de små ombuden tenderar ovana kunder att ställa frågor angående om 

hur spelen går till samt de vana kunderna frågar om vad oddset är i specifika 

matcher, vad vinstchanserna är för just ett lag samt frågor rörande bolagspel 

som handlar alltifrån hur insatsen delas samt hur många som kan bli delaktiga 

i spelbolaget. De stora ombuden menar att det är mest vana kunder som 
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ställer frågor men det är vanligen endast få frågor. Personal hos de små 

ombuden beskriver att de hjälper nya kunder några gånger i månaden då 

dessa kunder inte är bekanta med spelen. Personalen förklarar hur spelet 

genomförs och att kunden sedan kan be om hjälp om fler frågor framkommer. 

Det finns en klar möjlighet till god kommunikation mellan kunderna och 

personalen eftersom ombudets anställda ständigt är tillgängliga som stöd.  

Motivationen för att spela hos de små ombuden framkom att det handlar om 

den personliga kontakten och kommunikationen, de flesta kunderna hos de 

små ombuden är stamkunder. Motivationen för att spela hos stora ombud 

framkom inte. Medparten av kunder hos små och stora ombuden är vana och 

frekventa kunder men hos de små ombuden framkommer det att fler spelar på 

sportspel samt hos de stora ombuden förekommer nya kunder som använder 

sig av färdiga spel. Specifika spel som R-systemet och U-systemet på 

Stryktipset blir ofta dessa spel felaktigt ifyllda påpekar de små ombuden och 

spelas av erfarna kunder. Anledningen till att spelen blir felaktigt ifyllda är att 

kunden missar att fylla i antalet hel- och halvgarderingar och problemet 

uppstår när de ska betala och systemet säger ifrån.  

4.3 Observationer 

När materialet från observationerna analyserats visar sig tolv av 71 kunder ha 

problem med spelinformation, ytterligare tolv kunder har övriga problem som 

inte går att kategoriseras, det handlar exempelvis om problem med datorn i 

form av mjukvarufel såsom att ha fel version av Flash eller att kunden eller 

någon nära anhörig tros ha spelmissbruk. Elva kunder har 

prenumerationsproblem. Tio kunder har problem med inloggning; tio kunder 

har problem med överföring till spelkonto; åtta andra kunder har problem 

med överföring från spelkontot samt åtta har kontohanteringsproblem. (Se 

Figur 6) 
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Figur 6: Fördelning av frågor från observation av traditionell kundtjänst 

Tolv kunder har problem med spelinformation, detta handlar om hur 

bolagsspel fungerar på mobilenheter, reklamerbjudande om spel samt hur 

kunden får tag på relevant information för deras spelande. För sju av tolv 

kunder är problemet att de inte är bekväma att använda sig av tjänsten. Tre 

kunder känner sig osäkerhet då de inte kan få spelinformation på egen hand, 

en kund är kritiska mot vad tjänsten har att erbjuda. Den sista utvägen för en 

del kunder är att ringa till kundtjänst för att lösa sitt problem och få hjälp med 

spelinformation, då kunder inte kan få tag på informationen i tjänsten. 

Åldersgruppen 40 och uppåt visar sig vara de som ringer in mest och 

problemet är övervägande för att få spelinformation. Den yngre gruppen 

kunder i åldern 18-29 ringer in betydligt mindre och variationen av problem 

är större. 

Tolv kunders problem kategoriseras som övriga problem, dessa övriga 

problemen går inte att sortera i kategorier. De handlar om alltifrån att spela 

på Casino Cosmopol, datorproblem där kunden inte kan spela då de har 

uppdaterat sin mjukvara, hur kunden kan hantera spelmissbruk samt att 

hantera kundinformation manuellt och inte via en dator. Fyra av tolv kunder 

ringer in då de inte har kunskap som är tillräcklig för att lösa problemen på 

egen hand, tre kunder menar att det handlar om bekvämlighet och väljer 

därmed att ringa in till kundtjänst för att få stöd att lösa problemet. Tre 

kunder ringer kundtjänst då det är deras sista utväg för att lösa problemet, en 

kund ringer då kunden kände sig osäker och ville ha kundtjänst hjälp för att 

lösa problemet samt en är intresserad av att använda sig av tjänsten men 

visste inte hur. Kunder som stöter på övriga problem är oftast inom 
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åldersgruppen 40 och uppåt, det finns några kunder mellan 18 till 29 år som 

stöter på övriga problem men de är avsevärt färre. 

 

Det tredje största problemet som kunder ringer in för handlar om att kunden 

ändrar eller säger upp prenumerationer vilket elva kunder ringer in till 

kundtjänst för. Av dessa elva kunder svarar åtta stycken att det handlar om att 

det är bekvämt att få hjälp av kundtjänst samt tre stycken menar att det var 

sista utvägen då de själva inte klarar av att lösa problemet. Kundgruppen som 

stöter på problem med prenumeration är från ålder 40 och uppåt. 

Av kunderna har tio stycken problem med inloggning vilket handlar om att 

de inte förstår hur de ska gå till väga för att lösa problemet om de har glömt 

användarnamnet eller lösenordet för att kunna logga in på sidan. För åtta 

kunder handlar det om osäkerhet och de väljer därmed att ringa in till 

kundtjänst för att få hjälp för två kunder är det deras sista utväg för att lösa 

problemet. Kundgruppen som stöter på problem med inloggning var bred, det 

går att urskilja störst grupp som är de över 40 år men det finns spår av kunder 

med problem i ålder 18 till 29. De kunder som var mellan 30 och 39 är 

betydligt färre. 

Tio kunder ringer till kundtjänst med frågor gällande överföring till 

spelkontot. Fem kunder ringer in då de är kritiska mot hur dagens tjänst löser 

problemen och om att det inte fanns tillräckligt med information och för fyra 

kunder handlar det om osäkerhet av att ringa till kundtjänst med frågor om 

överföring till spelkontot. I observationen visar sig sista utvägen för tre av 

kunderna att kontakta kundtjänst då de själva inte kan lösa problemet med 

den information som är tillgänglig samt en sista kund vill använda sig av 

tjänsten för att lösa problemet men kan inte. Den största kundgruppen som 

har problem med överföring till spelkontot var de i åldern mellan 18 och 29 

samt de kunder som var i åldern mellan 30 och 39. 

Det är åtta kunder som är i behov av hjälp av kundtjänst i frågor angående att 

överföra pengar från spelkontot. Frågorna handlar om utgångna spel samt ej 

uthämtade vinster. Fem kunder ringer in till kundtjänst på grund av osäkerhet 

och hade frågor som angår överföring, två kunder ringer in då det är deras 

sista utväg för att kunna lösa problemet samt för en kund handlar det om 

okunskap, att kunderna inte hade tillräckligt med information för att lösa 

problemet själv. Den övervägande kundgruppen som har problem med 

överföring från spelkontot är de som är 40 år och uppåt.  

Det sista problemet som kan tydas handlar om kontohantering, frågorna 

kretsar kring hur kunden kan spärra sitt spelkonto, förändringar på bankkonto 

samt att spärra borttappade vinster vilket åtta kunder har problem med. Av 



   

 

30(52) 

 

dessa åtta har fyra kunder som sista utväg kontaktat kundtjänst för att lösa 

problemet, för tre kunder handlar det om säkerhet att använda sig av 

kundtjänst samt för en kund är det viktigt att känna sig bekväm gällande 

frågor kring kontohantering. Kundgruppen består främst av 40 år och uppåt 

men även kunder mellan 18 och 29 år stöter på kontohanteringsproblem.  

4.4 Kundresa  

Kundresan förklarar hur kunden kommer i kontakt med tjänsten och vilka 

faktorer som påverkar kundupplevelsen. Kundresan inleds med ett intresse 

för att spela och avslutas med att kunden har genomfört sitt spel och slutfört 

sitt spelande (Se Figur 7). Kundresan visar på fyra problemområden som 

upptäckts under vår undersökning och figuren visar vilket stöd kunden får av 

de olika servicekanalerna. Kundresan visar på problem som kan uppstå under 

användandet men alla kunder stöter inte på problemen, pilarna visar på de 

vägar kunden kan gå samt att alla kunder inte stöter på problemen utan kan 

gå förbi dem.  

Kunden har ett intresse för att spela och behöver logga in för att använda 

tjänsten, där kan ett inloggningsproblem(1) uppstå när användaren inte 

kommer ihåg sina uppgifter eller behöver skapa ett konto. Detta problem kan 

lösas genom tre servicekanaler i dagsläget, via hemsidan, mobilhemsidan och 

kundtjänst. Kunden fortsätter till det spel som utförs där nästa 

problemsituation(2) kan uppstå, i form av att kunden inte förstår sig på spelet 

och hur kunden ska genomföra det. Här visar kunden tendenser till att lämna 

tjänsten om en förståelse för spelet inte uppstår alternativt söker kunden den 

information direkt via externa sökmotorer för att få svar på problemet. Vid 

detta problem finns det endast servicekanalen direkt i mobilenheten som 

möjliggör det stöd kunden behöver, vilket är de problemlösningar som 

kommer lyftas upp i våra designförslag. När kunden sedan lägger spelet och 

betalar uppstår nästa steg och problem(3), med andra ord för kunden att få 

reda på resultatet för sitt spel samt om kunden har vunnit. Här ger samtliga 

servicekanaler (Se Figur 7) möjligheten för kunden att ta reda på sin vinst. 

Nästa steg i kundresan är kunden kan välja att spela vidare eller plocka ut sin 

vinst. Om kunden vill plocka ut vinsten och inte har registrerat ett konto blir 

det sista problemet(4) i kundresan. Kunden kan välja tre servicekanaler, ringa 

in för att få information, skicka in ett e-post meddelande med uppgifter eller 

logga in på hemsidan och lägga in kontonummer manuellt. Kunden överför 

sedan sina pengar till sitt bankkonto och har genomfört denna kundresa för 

spelande via mobilenheten. (Se Figur 7) 
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Figur 7: Kundresa för spelande på Svenska Spels mobiltjänst. 

4.5 Användarscenario 

Aktören i scenariot är en ny användare av speltjänster som är 21 år och inte 

har någon vana av Svenska Spels tjänster men har ett intresse för att testa 

deras speltjänster. Kunden är inte i närheten av en dator och bestämmer sig 

för att spela via mobilen. Kunden börjar med att ladda ner Svenska Spels 

applikation och märker att den handlar om resultat och är inte till för att spela 

på, kunden öppnar därmed upp webbläsaren och går in på Svenska Spels 

mobilhemsida. Väl inne på mobilhemsidan skapar kunden ett konto och 

information gällande spelandet och dess regler presenteras för kunden. De 

olika spelen presenteras och spelaren vill ha information om de olika spelen 

för att kunden inte känner till dem sedan tidigare. Information som är viktig 

är tillexempel vilka sportspel som finns och vad de går ut på. Kunden väljer 

att spela Stryktipset går ut på att spela på hur 13 fotbollsmatchers slutar. Väl 

inne på spelet förstår kunden inte vad som ska göras, det uppstår ett behov av 

att få mer information om hur spelet går till och dess spelregler. Det är viktigt 

att information som är tillgänglig är tillräcklig så att kunden förstår hur spelet 

börjar, vad som är målet med spelet och vad som påverkar resultatet. Kunden 

börjar kryssa i första matchen och får då information om att det går att kryssa 

i flera alternativ per match. Information om hel- och halvgarderingar är också 

viktigt för kunden samt hur de påverkar priset och spelet. Genom att testa sig 

fram börjar kunden skapa sig en förståelse för hur spelet ska genomföras men 

kommer till en match där lagen är obekanta. Det skapas ett behov av att få 

information om de olika lagen för att bygga en uppfattning som ligger till 

grund för valet av rätt lag. Eftersom kunden är ny med spelet är det intressant 

att ständigt vara medveten om vad priset är för det aktuella spelet och hur 

vinstchansen kan påverkas av de val som görs under spelets gång. Kunden 

lägger sedan spelet och inväntar resultatet.  
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Några dagar senare när matcherna har avgjorts får kunden ett intresse av att 

se om det har blivit någon vinst på spelet och kunden vill då ha ett effektivt 

sätt att se resultat på sitt spel. Det visar sig att kunden vunnit på sitt spel och 

vill föra över vinstsumman till sitt konto. Kunden tar sig in på mobilhemsidan 

för att överföra pengarna från sitt spelkonto över till sitt bankkonto och där 

märker kunden att det inte går att överföra till kontot för att ett bankkonto 

inte är registrerat. Informationen säger att kunden ska kontakta kundtjänst 

eller gå in på Svenska Spels hemsida. Kunden behöver ett förtydligande att 

det är datorn som avses eller att kunden kan skicka in ett skrivet meddelande 

och uppgifter till kundtjänst. 

4.6 Designkoncept 

Designkoncept är en visualisering som innefattar de problemområden som 

uppmärksammats som de tydligaste under användandet av tjänsten i 

mobilenheten. Designkoncepten har skapats baserade på resultatet från 

användartestet, intervjuerna, observationen, kundresan samt scenariot (Se 

Avsnitt 3.2 – 3.6). För att kunden ska kunna stödja sig själv för att på så vis 

effektivisera användandet behöver kunden stöd i form av kundkontroll och 

tydliga mål med produkten som att förklara priset och vinstchansen. Detta 

utförs för att motverka kunders frustration och hjälplöshet i användandet. Vi 

har tagit fram olika koncept som samtliga syftar till att stödja nya kunder men 

utformningen och hur informationen presenteras skiljer sig åt mellan de olika 

förslagen.  

4.6.1 Mobilapplikation 

För att inte förlora en kund redan vid första interaktionen har koncept 

framtagits som löser funna informationsproblem i applikationen. Det finns ett 

tydligt informationsproblem kring Svenska Spels applikation som inte 

informerar om att spel via denna inte är möjlig på grund av riktlinjer från App 

Store och Play Market. Detta kan medföra att målet som kunden har inte 

stämmer överens med applikationens syfte. Konceptet (Se Figur 8) visar 

direkt högst upp i gränssnittet för kunden att spel i tjänsten inte är möjlig och 

ger kunden kontroll genom att skapa förståelse för vad kunden kan göra med 

applikationen. Genom att förklara varför spel på applikation inte är möjlig 

och hänvisa kunden som vill spela till mobilhemsidan för att undvika en 

kedjeeffekt som kan leda till negativa påföljder gentemot samtliga tjänster 

inom företaget. 
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Figur 8: Hänvisning från applikationen till mobilhemsidan 

4.6.2 Stryktipset i mobilen 

Problemsituationer som att förstå spel hos Svenska Spel visade resultat ifrån 

användartest, intervju med ombud på de största vad gällande speltjänster. 

Dessa problemsituationer handlar om att kunden inte förstår vad spelet går ut 

på och vad slutmålet är. Designkoncept har därmed tagits fram och riktats 

mot spelet Stryktipset hos Svenska Spel och visar på hur specifika 

problemsituationer kan lösas där kunder behöver stöd i sitt användande.  

Överliggande hjälpavsnitt 

Ett överliggande hjälpavsnitt kallas vanligen overlay, det är en form av hjälp 

som lägger sig som ett halvgenomskinligt lager över tjänsten som ger 

information om tjänstens olika delar. Det överliggande hjälpavsnitt används 

för att stödja kunden genom att ge information om hur tjänsten fungerar och 

vägleder kunden till att utföra spelet korrekt. 

Det första designkonceptet visar på att nya kunder får direkt stöd av SST 

genom att en frågeruta (Se Figur 9a) dyker upp längst ner på skärmen. 

Kunden kan välja att använda sig av hjälpen eller inte för att det inte ska bli 

en påtvingad handling för att ge kunden kontroll över sina egna handlingar. 

Om kunden väljer att inte använda sig av SST kommer den att försvinna och 

kan hämtas upp genom att klicka nere på vänstra symbolen. Vid behov av 

hjälp från denna SST tas kunden vidare i tjänsten.  

I högra bilden (Se Figur 9b) är kunden inne i spelet och behöver ha 

information om hur spelet går till, vilket informeras med hjälp av ett fält som 
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lägger sig över gränssnittet och ger information om den tänkta handlingen. 

Kunden väljer första matchen därmed presenteras ny information som 

förklarar hur kunden fortsatt spelar Stryktipset. När personen känner sig 

bekant med spelet kan hjälpavsnittet stängas ner och kunden kan spelar 

vidare själv. 

    

Figur 9a: Första interaktionen med overlay 

Figur 9b: Information vid interaktion 
 

För att kunden ska få hjälp av tjänsten där det finns ett behov har ett koncept 

som tillåter kunden att bestämma vart kunden vill ha information skapats (Se 

Figur 10). Denna SST visar hur kunden kan göra för att få upp information 

om det aktuella området genom att visualisera hur det genomförs samt 

förklarar en text första gången den används. Nackdelen med detta koncept är 

att det sätter stort ansvar på kunden att veta vad de vill ha information om, 

vilket är problematiskt eftersom de är nya kunder. Det kan även ses som en 

ovan handling som inte tidigare är bekant för kunden och kan därför bli för 

avancerat och ta bort den effektivitet att direkt förstå tjänsten som beskrivits 

som behov.  
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Figur 10: Koncept där kunden släpper en hjälpknapp där informationsbehov existerar. 

När kunden interagerat med tjänsten är behovet av information skiftande med 

fokus på flera val att gå vidare på, antingen välja kunden fler alternativ eller 

att gå till nästa match. Detta koncept (Se Figur 11) är en kombination av att 

kunden kan använda sig av tjänsten och samtidigt få realtids information 

under sin handling och få reda på hur kunden kan gå tillväga för att använda 

tjänsten. Detta ger kunden kontroll och information för att bygga en 

förståelse för spelet och information som behövs presenteras där kunden 

befinner sig. Systemet är medvetet vilken information kunden är i och 

presenterar detta på rätt plats vid rätt tillfälle. De svagheter som finns med 

detta koncept är att ett överliggande hjälpavsnitt täcker över en stor del av 

innehållet och det kan uppstå osäkerhet hos kunden på grund av bortfallet av 

information.  
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Figur 11: Hjälpavsnittet visar på flera vägar att interagera med Stryktipset 

Stryktipset anpassat för nybörjare 

Förslag på hur Stryktipset kan utformas har tagits fram för att se om det går 

att anpassa Stryktipset för nya kunder som inte har tidigare kunskap om 

spelet. Dessa koncept visar på hur en kund kan stödjas från första 

interaktionen till att nå spelets slutmål utan att använda sig av ett hjälpavsnitt 

utan endast presentera informationen på ett tydligare sätt. 

Kunden har behov av att direkt och effektivt få information om hur en tjänst 

används och vad målet med tjänsten är. För att visa på direkt information har 

en nybörjarversion (Se Figur 12) av Stryktipset tagits fram, tanken är att detta 

koncept ska stödja användaren utan en tillhörande hjälpavsnitt. Information 

som beskriver att spelet går ur på att gissa resultatet på 13 matcher har 

placerats högst upp, presenteras de olika begreppen som Stryktipset bygger på 

och hur de påverkar kundens spel. En visualisering har skapats som visar vad 

hel- och halvgardering är samt vilka möjliga kombinationer det finns. Detta 

kan ge tillräcklig information för kunden i början av sitt användande men 

osäkerhet och problem kan uppstå om kunden inte förstår informationen eller 

tillvägagångssättet. Kunden kan då inte längre stödjas i sitt användande vilket 

är det som studien syftar till att undersöka.  
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Figur 12: Nybörjarversion av Stryktipset utan SST 

Detta koncept (Se Figur 13) visar på hur en kund får högre kundkontroll 

genom att ge väsentlig information som de behöver för att kunna utföra ett 

spel för första gången. Genom att stödja kunden steg för steg och ge 

information som är anpassat för den nya situationen kommer effektivitet 

skapas i användning. Strukturen för Stryktipset har ändrats så 1 hamnar under 

hemmalaget, x hamnar mellan dem och 2 under bortalaget för att visa på att 

alternativen har en direkt koppling till lagen samt matchens resultat. 

Konceptet visar på hur spelet skulle kunna vara utformat på ett annat sätt. 

Konceptet löser det funna informationsproblemet men en påtvingande faktor 

av att kunden bli tvungen av att se den samt allt för stort informationsflöde 

som kan vara irrelevant för kunden. En användare som skulle se sig som 

expert skulle se informationen som överflödig och förlora kontroll samtidigt 

skulle en ny ovan användare bli påtvingad av att se informationen vilket 

påverkar upplevelsen negativt då de förlorar kontroll över sin egen handling. 
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Figur 13: Koncept på Stryktipset anpassat för nybörjare 

 

Inskjutet hjälpavsnitt 

Ett inskjutet designkoncept i denna studie är ett hjälpavsnitt som lägger sig 

mellan två element i gränssnittet och trycker isär informationen på sidan för 

att ge plats åt hjälpavsnittet. Informationen i detta fält stödjer kunden genom 

att presentera information som är väsentlig vid rätt plats och rätt tillfälle.  

Att täcka över gränssnittet det vill säga Stryktipset medför att en del 

information försvinner och informationen är viktigt för nya kunder för att de 

ska bygga en förståelse för spelet. Konceptet se (Figur 14) bygger på att en 

SST expanderar mellan två element i detta fall mellan match 1 och match 2, 

där presenteras information som kunden behöver för den aktuella platsen i 

tjänsten och den handling som krävs. Informationen är kort för att undvika att 

kunden behöver läsa för mycket då studien visar på att kunder vill ha relevant 

information och helst inte läsa långa texter med förklaringar. 
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Figur 14: Koncept där SST hamnar mellan två element i gränssnittet 

Under spelets gång flyttas informationen med kunden till det steg kunden 

befinner sig i och visar på den information som är relevant för den sekvensen. 

Konceptet (Se Figur 15a) visar att kunden har gjort en helgardering, detta 

koncept ger information om att helgardering innebär alla alternativ för en 

match är ifyllda och att priset tredubblas. Det visas i både text och grafiskt 

genom att tydligt visa att priset påverkars. Följande text; Gissa resultatet på 

13 matcher har lagts till uppe över val av speldag för att tydliggöra syftet 

med spelet och tillåta kunden att få en direkt uppfattning om vad som ska 

genomföras.   

Eftersom en SST inte ska vara påtvingande och kunden ska ges kontroll och 

flexibilitet kan kunden välja att minimera hjälpavsnittet. När kunden 

genomför detta försvinner informationsrutan och lägger sig nere i botten av 

tjänsten och ger information om spelets kostnad, antalet garderingar och antal 

vinstchanser/möjliga spel. Det kommer även upp en informationsruta som 

berättar för kunden att hjälp finns tillgänglig med endast ett tryck bort och 

försvinner efter någon sekund (Se Figur 15b). Om kunden har behov av hjälp 

senare i sitt spelande, kan kunden öppna upp hjälpavsnittet och få hjälp i sin 

befintliga situation. 
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Figur 15a: Kunden skapar en helgardering och informeras om betydelsen och påverkan av 

begreppet     

Figur 15b: Kunden har stängt ner SST då stöd inte är nödvändig för tillfället 
 

Det sista konceptet börjar med att ge kunden möjlighet att välja ifall 

hjälpavsnittet ska användas om det finns ett behov av stöd (Se Figur 16a) och 

kunden kan närsomhelst under interaktionen med tjänsten välja att avsluta 

hjälpavsnittet, genom att ge kunden möjlighet till att själv välja blir inte 

tjänsten påtvingande. All information vi ser som krav för att kunden ska 

förstå spelet och att kunna spela presenteras, detta ges innan och under spel. 

Innan spelets gång ges det genom att erbjuda stöd om vad spelet går ut på och 

dess slutmål ges vid inledningen av spelet innan kunden på börjat spelet för 

att inte ge överflödig information som kunden inte är i behov av (Se Figur 

16a). Under spelandets gång behöver kunden information om hur spelet 

utförs (se Figur 16b) samt hur garderingar påverkar priset och vinstchansen. 

Informationen presenteras under den aktuella situationen i form av en kortare 

förklarad text som tar upp de begrepp och regler som är betydande för 

kundens spelförståelse.  

Loggan används som en symbol för att öppna och stänga hjälpavsnittet vilket 

kan skapa en förvirring hos ovana kunder, detta kanske inte uppstår då 

kunden öppnar hjälpavsnittet med symbolen och därmed skapar en förståelse 

för dess funktion. När hjälpavsnittet öppnas får kunden även information om 

hur symbolen fungerar där det förklaras i form av text som beskriver att 

genom att trycka på symbolen så stängs hjälpavsnittet (se Figur 16c). 
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Figur 16a: Inskjutet hjälpavsnitt start:  

Figur 16b: Inskjutet om vad spelet går ut på:  

Figur 16c: Inskjuten om hur spelar utförs 
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5 Analys och diskussion 
I detta kapitel analyseras och diskuteras resultatet gentemot teorierna och 

vår forskningsfråga för att ge svar på undersökningens syfte. En analysering 

samt diskussion kommer att föras kring det resultat som samlats in kring 

motivation, behov och val av servicekanal och hur respektive kanal kan 

stödja kunden. Slutligen kommer vi diskutera hur kunden kan stödjas av en 

SST på ett effektivt sätt.  

Syftet med studien är att undersöka hur kunder kan stödjas av olika 

servicekanaler i sitt användande av speltjänster i mobilen och utforma en 

självservicetjänst (SST) som stödjer kundens behov och uppmuntrar till 

användande och ger en positiv kundupplevelse. Kvalitativa metoder har 

använts för att undersöka vilka de problem som existerar, vilka krav samt 

behov kunder har för en SST och hur olika servicekanaler stödjer kunden i 

kundens användande.  

5.1 Problemlösning 

Hur kan kunder stödjas av kundservice och med hjälp av en 

självservicetjänst i mobilenheten uppleva en positiv kundupplevelse? 

Testpersonerna från användartestet menar att det finns en logisk ordning och 

uppbyggnad av tjänsten vad gäller navigation samt layout, information för 

hur spelen fungerar har däremot blivit bortglömt. Information om hur spelen 

fungerar är relevant för att testpersonerna och är ett behov för att de ska 

kunna utföra spelet, vilket Ballard (2009) och Voulle et al. (2009) anser är 

viktigt för att fylla behoven. Eftersom kunden inte har tidigare erfarenhet om 

hur spelen fungerar stöter kunden på problem och hamnar i situationer där 

kunden förlorar kontroll samt känner obekvämlighet och osäkerhet hos 

tjänsten. Denna kedjeeffekt kan påverka kundens beredskap påstår Chen et al. 

(2009) och Massey et al. (2007) och leda till förlorad tillit att vilja använda 

tjänsten. Om kunden hamnar i en obekväm situation bör SST vara medveten 

om den situationen och ge information som är relevant och kan hjälpa kunden 

i den aktuella situationen.  

Resultatet från användartestet visar på att kunder som är ovana har ett behov 

av kundvärde hos en tjänst för att de ska bli intresserade. Med kundvärde 

menas den fördel kunden har av att använda tjänsten samt att motivationerna 

och behoven fylls. Detta skulle Liu (2012) uppfatta som möjligheter att 

kunna motivera kunden till att välja tjänsten. Två personer under 

användartestet visade på skepticism till nya tjänster och vill behålla sig till 

bekanta tjänster, vilket Massey et al. (2007) uppfattar som osäkerhet. 

Resultatet visar på att de flesta kunder vill vara i framkant med nya tjänster 

och tekniska utvecklingen, detta när kunden finner ett behov av funktion som 
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tjänsten har att erbjuder. Kunderna säger samtidigt att de vill ha ett första 

intryck ifrån någon de känner innan de vågar ta första steget till att använda 

tjänsten. Säkerhetsfaktorn spelar viktig roll för övriga personer gällande vad 

som var betydande för att välja spelföretag, de viktigaste faktorerna funna 

från användartestet är säkerhet, trovärdighet samt odds. Trovärdighet och 

odds kan delas in i tillit och kundvärde som Fling (2009) beskriver som 

viktiga beståndsdelar för kundförväntningar. Detta har uppfattats som att de 

är optimistiska till att använda tjänsten, motivationen för innovativitet finns 

men har en avsevärt mindre påverkan. I användartestet var förtroende till 

företaget en viktig faktor som påverkar en kund starkt då kunden vill känna 

en säkerhet och trovärdighet till tjänsten. Kundens optimism för en tjänst 

påverkas av hur bra tjänstens funktioner fungerar och om kunden har fått 

rekommendationer från andra. Känner kunden till företaget sedan tidigare 

samt får rekommendationer om att tjänst är bra ökar viljan att använda denna 

tjänst. Under användning av tjänsten är det motivationer som bekvämlighet 

som påverkar och om det finns några fördelar för kunden att använda 

tjänsten. 

Användartestet visar på att nya ovana kunder påverkas av osäkerhet som 

leder till ovilja till att utföra spelandet. Testpersonerna stöter på osäkerhet då 

de är obekanta med tjänsten och är omedvetna om vad de handlar om, 

tjänsten beskriver inte vad slutmålet är eller hur spelet ska genomföras. 

Testpersonerna visar däremot på viljan av att vara i framkant av att använda 

sig av tjänster vilket tyder på att det finns teknisk beredskap men att det finns 

motsättningar i systemet som skapar osäkerhet hos testpersonerna. Därmed 

bör tjänsten sträva efter att stödja kunden när kunden känner sig osäker. I 

intervju med ombud framkom det att kunder har möjligheten att få stöd av 

anställda, direkt när de känner av osäkerhet. För att lösa problem med 

osäkerhet behöver kunden stöd genom att få information som är relevant vid 

kundens aktuella situation, information som är viktig ska vara enkelt att hitta 

och följa en logisk ordning. Ett fokus på kundvärde där kunden har kontroll 

och på ett enkelt och effektivt sätt kan utföra ett spel kommer leda till en SST 

som stödjer kunden genom direkt förståelse. En tjänst ska stödja kunden 

tillräckligt för att kunden inte hamnar i problem, genom att ge kunden 

kontroll över sina egna handlingar och möjligheten att åtgärda problem på ett 

effektivt sätt. Finns det förståelse för kundernas krav och behov kan 

medvetenhet skapas om vad för information som är relevant i deras aktuella 

situation. 

Stickdorn och Schneider (2011) hävdar att tjänstens funktionalitet ska stödja 

kunden genom tjänsten, testpersonerna beskriver att problematiken uppstår 

att förstå målet med spelet och hur det ska genomföras och detta skapar en 

frustration som påverkar negativt deras intentioner till fortsatt användning. 

Kunden ska enkelt kunna nå sitt mål på ett effektivt sätt menar Rust och 
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Huang (2012), testpersonerna beskriver att de inte förstår målet tjänsten och 

tillvägagångsättet vilket påverkar upplevelsen av tjänsten. De olika 

metoderna visar att kunderna vill ha stöd i sitt användande som hjälper dem 

nå sitt mål och de olika servicekanalerna används av olika motivationsskäl. 

Problemet som identifieras är det oklara målet med spelet, testpersonerna vet 

inte hur de ska spela, vad de ska göra för att nå slutmålet och upplever att de 

inte kan bygga någon förståelse för spelet. Det kan bero på att spelet är 

komplext eller att det helt enkelt inte är anpassat för nya spelare eller att det 

inte finns någon effektiv servicekanal som hjälper nya spelare idag. 

Testpersonerna beskriver att de inte hittar eller får information som kan 

hjälpa dem i sitt användande, de är inne och läser informationen om spelet 

men får trots detta inte tillräcklig information för att förstå spelet. Majoriteten 

säger att de inte förstår spelet och dess spelregler samt begreppen och 

innebörden av exempelvis hel- och halvgardering och hur dessa påverkar 

deras spel samtidigt som det inte är svårt att förstå gränssnittet eller navigera. 

Testpersonerna visar på en tydlig frustration och hjälplöshet när de inte 

förstår sig på tjänsten och inte kan genomföra detta på egen hand. 

Frustrationen av att inte vara i kontroll framstår som den tydligaste påverkan 

på upplevelsen och motivationen till fortsatt användande av tjänsten. En SST 

ska tillåta kunden att ta kontroll över sitt användande och erbjudas 

möjligheten att kommunicera via flera servicekanaler för att undvika oro hos 

kunden (Meuter, 2003). Det finns idag flera kontaktvägar men testpersonerna 

förklarade att dessa inte var lösning på deras problem och att de inte känner 

kontroll över sitt användande. De var tveksamma till att använda kundtjänst 

som servicekanal och vissa använder externa sökmotorer för att hitta svar. 

Liu (2012) påvisar att kunden ska få fördelar att använda sig av en specifik 

tjänst och inte tvingas till användning. Tydliga problemsituationer har hittats i 

kundresan och undersökningarna visar på att servicekanalerna ger kunden 

olika stöd och att de används av olika motivationer. Det är enligt Garrett 

(2009) viktigt att skapa en förståelse för vilket problem som avses att lösa 

och konsekvenserna som påverkar kundupplevelsen detta eftersom att få fram 

rätt lösning. Testpersonerna beskriver att de behöver information för att förstå 

och genomföra spelet vilket kan kopplas till att tjänsten bör vara effektiv, 

enkel och inte för avancerad att använda. Detta kan leda till en positiv 

kundupplevelse då kundens behov tillgodoses och kunden stöds samt 

motiveras till att använda tjänsten.  

Enligt Krippendorff (2006) ska en kund direkt förstå hur en tjänst fungerar, 

resultatet från intervjuerna med ombud visar på att ovana kunder ställer 

frågor angående om hur spelen fungerar. Användartestet visar att en direkt 

förståelse inte existerar om tjänsten som Krippendorff (2006) hävdar att en 

kund ska kunna göra. Resultatet visar på att det finns problem med att förstå 

samtidigt framkommer det från intervjuerna att ombuden sällan blir 

tillfrågade av kunderna om hur spel fungerar. Det framförs från resultatet av 
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intervjuerna att ovana kunder använder sig av färdiga spel, detta skulle enligt 

Rust och Huang (2012) kunna tolkas som att kunden på ett effektivare sett 

når sitt tänkta mål vilket i detta fall är att utföra ett spel. Genom att ge kunden 

möjligheter till att använda färdiga spel medföra i smidighet och 

tidseffektivisering. Problem i spelandet stöter även erfarna kunder på när spel 

blir felaktigt ifyllda men genom att systemet säger ifrån om spelet är felaktigt 

menar Massey et al. (2007) att detta ger kunden kontroll över sitt eget 

interagerande.  

Intervjuerna med ombuden visar på att för en kund som väljer att spela via 

ombud verkar den viktigaste aspekten vara att kunden får social kontakt med 

ägarna och de andra som spelar. Detta eftersom att kunderna hos ombuden är 

stamkunder och har en närmare relation med ombuden. Det ges ett bra stöd 

hos ombuden till de nya kunderna genom att de anställda kan hjälpa kunden 

genom att förklara hur de ska göra och ge tips under användandet. Detta 

anser vi kan vara en del av lösningen på de problem som finns i 

mobilenheten, stöd finns ständigt tillgänglig om det behövs och kunden kan 

själv avgöra om hjälpen ska användas. Detta tyder på att kundkontroll och 

motivation har en direkt inverkan på upplevelsen.  

Beroende på åldern på kundgruppen påverkas valet av servicekanal. 

Resultatet från observationerna visar på att kunder som är mellan 40 och 49 

år är den kundgrupp som är störst bland dem som ringer in till kundtjänst. Det 

finns även kunder som är mellan 20 och 29 år som ringer in men det är en 

lägre andel. Kunder som är mellan 30 och 39 år ringa in mest sällan till 

kundtjänst. Detta överensstämmer med det Ding et al. (2007) säger om 

kundgrupperna. Massey et al. (2007) och Chen et al. (2009) beskriver att 

optimism, innovativitet, bekvämlighet och säkerhet är viktiga aspekter för 

teknisk beredskap. Kundgruppen i ålder 40 till 49 kan därmed uppfattas som 

att de inte är redo och skulle kunna enligt Ding et al. (2007) anses som 

eftersläntrare då de präglas av osäkerhet och obekvämlighet hos SST. Hur 

kundgruppen mellan 20 och 29 år skulle uppfattas av Ding et al. (2007) är 

oklarare. Observationen visar på olika resultat där denna kundgrupp ringer in 

när de känner av osäkerhet till produkten eller sig själva eller när det är deras 

sista utväg. Problemfrågor som kretsa kring överföring till spelkontot visar på 

att två aspekter. Den ena ifall det ska uppfattas som att kunden har viljan av 

att lösa problemet själv men inte haft möjligheten eller beror på att 

överföringsmetoden inte är optimalt utförd på tjänsten. Med denna aspekt 

skulle Ding et al. (2007) kunna anse denna kundgrupp som pionjärer, detta 

för att kunden har viljan och möjligheterna men av något praktiskt skäl 

avvaktar. Kundgruppen 20 till 29 år skulle kunna uppfattas som skeptiker då 

de ringer in till kundtjänst för att ta det säkra före det osäkra och vågar inte ta 

egna beslut. Kunder mellan 30 och 39 år ringer in betydligt mer sällan till 

kundtjänst, detta skulle enligt Ding et al. (2007) kunna uppfattas som att 
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dessa kundgrupper använder sig av SST för att lösa sina problem och 

undviker traditionell kundtjänst tills det verkligen är sista utväg. De 

problemområden kundgruppen 30 till 39 år har stött på har utmärkts av 

osäkerhet och skulle därmed kunna stämma att de försöker lösa problemet 

själva. 

Kundgruppen mellan 20 och 29 år som är helt nya till tjänsten använder inte 

traditionell kundtjänst i stor utsträckning utan hittar hjälp själva genom att 

använda externa sökmotorer. Dessa kunder använder sig av traditionell 

kundtjänst om de har absolut behov av hjälp annars tenderar de att lämna 

tjänster. Kunder mellan 30 och 39 år känner sig säkra nog att använda sig av 

SST fullt ut, anledningar till att de skulle kontakta kundtjänst skulle vara när 

det är sista utvägen för att lösa problemet eller när tjänsten skapar osäkerhet 

hos kunden. En SST för kundgruppen 30 och 39 år handlar om specifika 

problem där ett mer komplext system skulle behövas. De kunder som är 40 år 

och uppåt väljer att ringa in på grund av bekvämlighet och för att få social 

kontakt med kundtjänst samt för att de inte har tillräcklig stor kunskap vilket 

medför osäkerhet hos denna kundgrupp. Denna kundgrupp skulle välja 

traditionell kundtjänst på grund av osäkerhet på sin egen kunskap, de har helt 

enkelt inte den tekniska beredskap som krävs och vill därmed stödja sina 

beslut mot kundtjänst. Observationen visar på ett resultat att traditionell 

kundtjänst väljs i grund av obekvämlighet och osäkerhet hos SST. Lösningen 

på hur samtliga grupper kan stödjas i sitt användande är att skapa en SST som 

stödjer användaren i ett tidigt skede och tar bort de faktorer som kan påverka 

osäkerheten kring användande. SST bör ge kunderna kontroll, stöd och en 

effektivare kontakt som motsvarar det stöd som ges genom traditionell 

kundservice som har gett ett större kundvärde. En medvetenhet bör också 

riktas mot att olika kundgrupper har olika motivationer, behov och de vill ha 

stöd på olika sätt. SST är en lösning som ger full kontroll och kan användas 

av alla kundgrupper då den avser att hjälpa kunden innan de stött på problem. 

Vi anser att det är viktigt att en SST ska direkt informera om vad och ska 

levereras på ett effektivt sätt för att ge en förståelse för tjänsten byggs upp 

hos kunden. Genom att ge information i början av tjänsten att spelet handlar 

om att gissa resultatet på 13 matcher skapar effektivitet samt förståelse och 

har i detta fall utförts högst upp under menyn (Se Figur 17). Det är betydande 

att kunden får stöd med hjälp av tydlig och effektiv information. Relevant 

information för kundens situation och att kunden har kontroll under sitt 

användande. Vi anser att en SST som är utformad som ett inskjutet element 

som i gränssnittet (Se Figur 17) ger ett bra stöd till kunden. Detta med tanke 

på att denna form av stöd hjälper kunden genom att informera och förklara 

vad som går att genomföra och hur det påverkar. Kunden ges full kontroll 

och det inskjutna hjälpavsnittet påverkar inte den befintliga informationen 

utan förtydligar endast de olika delarna som matcherna, begreppen och 
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spelets regler. Kunden ges kontroll eftersom kunden självmant väljer att 

öppna hjälpavsnittet och relevant information i den befintliga situationen 

kunden befinner sig i presenteras. Ett överliggande hjälpavsnitt (Se Figur 18) 

anser vi stödjer kunden men det finns brister i som kan påverka dess 

upplevelse då information täcks samt att hjälpavsnittet är påtvingat. Vi tror 

att det överliggande hjälpavsnittet kan påverka upplevelsen positivt på grund 

av dess intresseväckande och grafiska utformning men brister i att en stor del 

information blir täkt och bortfall av information blir större än vid ett inskjutet 

hjälpavsnitt. I de exempel av överliggande koncepten som vi har tagit fram 

framstår de som tvingande och studien visar på att kundupplevelsen påverkas 

starkt av kundkontroll vilket kan motverkas av denna form av SST (se Figur 

17).   

    

Figur 17: inskjutet designkoncept 

Figur 18: överliggande designkoncept 

5.2 Metodreflektion 

Vi anser att de valda metoderna har identifierat hur en SST kan stödja kunden 

i sitt användande av tjänsten för att ge upphov till en positiv kundupplevelse. 

Målet med studien är att skapa en förståelse för vilka problem dagens yngre 

ovana kunder stöter på och vilket stöd de är i behov av. Fallstudieföretaget 

Svenska Spel har idag svårt att samla information kring de yngre ovana 

kunderna eftersom de är den kundgrupp som ringer in minst till kundtjänst 

och företaget får därmed minst kontakt med dessa kunder. Det utförda 

användartestet har identifierat problemsituationer där kunden behöver stöd av 

tjänsten för att ta sig förbi problemsituationerna. Vi anser att resultatet är 

tillförlitligt eftersom vi utgått från Nielsen (2000) graf (Se Avsnitt 3.2 
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Användartest) som menar att vid åtta användartest har runt 95 % av alla 

användbarhetsproblem identifierats. Detta anser vi är tillräckligt då vi inte 

avser att finna alla problemområden utan specifika där kunden behöver stöd i 

sitt användande. Ifall studien hade genomförts på nytt med samma metoder 

mot Svenska Spels mobilhemsida anser vi att ett resultat skulle bli den 

samma och hålla hög reliabilitet, åtminstone peka på samma 

problemområden. Med tanke på att Svenska Spels mobilhemsida är under 

uppdatering skulle en senare mätning kunna ge ett annat resultat och därmed 

ge varierat resultat. Vi anser att användartest med intervjuer har varit det 

korrekta valet av metod eftersom resultatet vi sökt handlar om att förstå 

upplevelsen av tillfälliga tjänsten för att förstå vilka behov och krav finns på 

stöd hos tjänsten. För att få större precision i mätningen angående kundens 

upplevelse och behov kring stöd i mobilenheter, kunde användartestet och 

intervjun utförts med mindre anknytning till teknisk beredskap. Teknisk 

beredskap är intressant och ett betydande för kundupplevelsen men har i detta 

fall inte påverkat tillräckligt mycket för det utrymme det fick i 

undersökningen. 

Med intervjuerna med ombud avsåg vi att mäta vilka problem som nya 

kunder stöter på och behöver hjälp med och på vilket sätt de behöver stöd för 

att kunna lösa problemet. Resultatet från intervjuerna visade på skillnader 

mellan de olika ombuden och ifall vi avsett att utföra metoden hos andra 

ombud skulle ett resultat kunna se annorlunda ut. Det resultat som var 

övervägande mellan de olika ombuden visade på att nya kunder sällan 

förekommer. Eftersom vi valde fyra ombud som skiljer sig i storlek och antal 

spelare har vi fått ett brett svar, vilket är det som eftersökts. Intervju med 

ombud används som komplement med syftet att förstå hur den fysiska 

kanalen stödjer kunden och se ifall det finns ett större behov av stöd. 

Eftersom det var ett komplement till det stöd som finns i mobilen som vi 

undersöker genomfördes en mindre kvalitativ undersökning. 

För att validera de funna problemområden hos användartestet utförs 

observation mot traditionell kundservice dit kunder ringer som är i behov av 

hjälp för att lösa problemen. En ny studie skulle kunna visa på ett annorlunda 

resultat och peka på andra problem. Eftersom observationen utfördes mot 71 

kunder anser vi att resultatet är tillräckligt säkert för att ge denna 

undersökning en klar överblick av de problemsituationerna som kundgruppen 

stöter på samt att förstå hur traditionell kundtjänst löser dessa problem. Med 

hjälp av observationen vill vi tolka kundens tekniska beredskap och förstå 

vilken typ av stöd de är i behov av. Kunderna från observationerna har dock 

inte själva framfört ifall de skulle behöva stöd eller hur de skulle behöva stöd. 

Idag är traditionell kundtjänst den största servicekanalen, det ansågs därmed 

vara lämpligt att undersöka och få en förståelse hur den fungerar, hur den 
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stödjer kunden som är i behov av hjälp och vad som motiverar kunden till att 

använda denna kanal. 

5.3 Förslag till vidare forskning 

Det finns fler intressanta aspekter och fortsatta forskningsvinklar som vore 

intressant från Svenska Spels perspektiv och från forskningsområdet. 

Intressant från denna studie vore att undersöka om stödproblemen skulle 

kunna lösas genom att göra ett gränssnitt som är tillräckligt tydligt samt 

informerande för att kunden inte ska behöva stöd av systemet i form av 

vägledning. En djupare studie som fokuserar på kundstöd och undersöker nio 

designprinciper som vi tagit fram från tidigare teorier hade varit av intresse 

för att validera hur pass tillförlitliga dessa designprinciper är. 

Från Svenska Spels perspektiv vore det intressant att fortsätta studien med att 

undersöka vilken påverkan en implementering av en sådan tjänst skulle 

resultera i och om det skulle vara en investering som är lönsam att 

genomföra. Den traditionella kundtjänsten är den vanligaste servicekanalen 

och effektiviteten varierar för användare och dess behov. Därför vore det 

intressant att undersöka ifall en form av denna tjänst skulle kunna bli 

eliminera stöd från traditionell kundtjänst på ett effektivt sätt lösa problemen 

själva. 
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6 Slutsats 
Det finns flertal faktorer som påverkar motivationen till att använda sig av en 

kundservice vilket är personligt från kund till kund. Vi anser att det finns bra 

möjligheter till att stödja kunden i sitt användande och genom ett bra stöd kan 

kundens upplevelse påverkas på ett positivt sätt. Genom att skapa en tjänst 

som stödjer kunden vid behov kommer kunder att kunna använda den 

effektivt. En SST som stödjer kunden om en kunskapslucka finns eller när 

kunden inte vet hur en tjänst används. Genom att tillgängliggöra en SST i 

mobilenheten när kunden har behov av stöd kommer kunden inte att förlora 

sin motivation till att använda tjänsten. Det skapas därmed inte en osäkerhet 

som kan påverka upplevelsen negativt. En SST ska ge kunden kontroll över 

sitt användande, vara effektiv, ge ett kundvärde som överstiger andra 

servicekanaler och fyller kundens behov. Genom att stödja kunden när 

behovet finns kommer en större förståelse för tjänster skapas snabbare och 

medföra effektivitet i användandet. En SST ska inte vara påtvingande utan 

den ska vara tillgänglig när kunden behöver den och ska hjälpa kunden vidare 

om problem uppstår. En SST ska erbjuda kunden andra servicekanaler 

eftersom olika kundgrupper har olika motivationer till användning och 

befinner sig i olika mentala kontexter, exempelvis frustration eller osäkerhet. 

Genom att stödja kunden med hjälp av en SST innan kunden upplever att de 

hamnat i en situation där frustration eller hjälplöshet uppstår kan upplevelsen 

av tjänsten bli positiv. En SST i mobilenheten bör på ett tydligt sätt förklara 

för kunden vad slutmålet med tjänsten är och vad kunden har för nytta av 

den. Genom att implementera SST för hela mobiltjänsten tilldelas kunden 

kontroll för att stödja sig själv och användandet effektiviseras vilket framstår 

som en av de stora motivationerna för en kund till att vilja använda sig av en 

tjänst. Kundupplevelsen kommer att påverkas positivt då en direkt förståelse 

kommer att skapas och tjänsten kommer ha möjligheten att användas i större 

utsträckning av nya kunder.  
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Bilaga 

Bilaga 1 Användartest 

Ålder: 

Hur förhåller ni er till ny teknik? 

Anser du att köper den senaste tekniken? (Använder nya tjänster?) 

Eller väntar du en längre tid för att vara säker? 

Leapmotion (https://www.leapmotion.com/) Ifall denna tjänst och produkt 

hade funnits ute på marknaden idag, skulle du kunna tänka dig att köpa den? 

Varför? 

Vad har du för spelvana (betting)? 

Vad har du för vana av att spela via mobilen? 

Har du spelat hos ombud t.ex. ICA Maxi? 

Brukar ni spela hos Unibet, Svenska Spel eller något annat spelbolag? 

Vilka sorts spel brukar du spela på? 

Vad får dig att välja ett spelföretag framför ett annat? Varför? 

Har du ett spelkonto på Svenska Spel? 

Uppgifter att genomföra under användartest: 

Om du stöter på problem eller känner att du inte förstår vad du ska göra säg 

gärna till för det är vad vi vill undersöka. Hur skulle du vilja lösa problemet? 

1. Ladda ner applikationen “Svenska Spel” 

2. Registrera/logga in med ett konto. 

3. När inloggning/registrering är klar ger vi vår mobil till dem. 

4a. Gå in på Stryktipset eller Europatipset. 

4b. Välj ett valfritt spel och motivera ditt val. 

5a. Vi vill nu att du lägger en rad för 12 kronor (1 hel och 2 halva, R: 2-5-

12(11)) 

https://www.leapmotion.com/
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5b. Vi vill nu att du lägger en rad för 18 kronor (2 hela och 1 halva, R: 5-0-

18(11)) 

6. Innan vi lägger till spelet, vill jag att du kollar mycket som finns på kontot 

och om det räcker för att lägga spelet. 

7. Leta efter vart du kan få reda på resultatet för ditt spel. 

8. Vi tänker oss att du vann pengar på ditt spel, du ska föra över pengarna till 

ditt bankkonto. 

Slutfrågor efter och under genomförande 

Hur upplevde du det var att spela via mobilen? 

Fanns den hjälp du behövde? 

Hur skulle du vilja haft hjälp under användningen? 

Hur brukar du gå tillväga när du vill ha svar på frågor? kontakta kundtjänst, 

maila, extern hjälp? 

Fick du en förståelse för vad olika system och objekt betydde? Exempelvis r-

system, u-system, matematisk gardering (Mg), hel- och halvgardering.   
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Bilaga 2 Intervju med ombud 

Vilka typer av frågor brukar du få av era kunder som avser att spela? 

Vilka typer av problem har de? Hur stora är de? 

Hur hjälper ni kunderna? 

Frågar de ofta? Vilka är det som ställer frågorna? 

Är det många som inte spelat innan som ni får lära eller visa hur man spelar, 

tillexempel Stryktipset? 
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