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Sammanfattning 
Det blir alltmer vanligt för företag att erbjuda sina kunder support och hjälp via en chatt. 

Chatt är en relativt ny kanal för att hantera och erbjuda support till kunder. Många 

företag väljer att använda sig av en chatt, dock utan att tänka på de konsekvenser det 

medför för organisationen och de anställda. Att använda chatt som supportkanal ger 

kunden nya och bättre möjligheter att snabbt få hjälp men det innebär också att nya krav 

ställs på organisationen som erbjuder support.  
 

Vi ville med vår undersökning identifiera och utvärdera positiva och negativa faktorer 

vid användning av kommunikationskanalen chatt samt se hur användarna tycker det är 

att arbeta med chatt som supportkanal till kunder. Det är alltså de som arbetar i chatten 

och erbjuder support via kanalen som undersökningen inriktar sig på. 

 

För att samla information och skapa oss en bild kring hur arbetet med chatt sker har vi 

genomfört intervjuer på ett företag som erbjuder sina kunder support via en chatt. 

Intervjuerna analyserades sedan i flera olika steg och sammanställdes till ett resultat 

där vi har kunnat belysa områden som organisationer bör ta i beaktning när de arbetar 

med, eller funderar på att arbeta med en chatt. 

 

Resultatet visade på en bristande samsyn gällande hur arbetet ska ske i chatten, vilket 

kan bero på att utbildning av personal inte har varit en självklar del i organisationens 

arbete med chatten. Bristen på samsyn var tydligt vid alla våra intervjuer. Intervjuerna 

visade att det som ansågs mest positivt med att arbeta med en chatt är att det är en 

snabb och rolig kanal. Det mest negativa ansågs vara att kanalen kan upplevas som 

stressig när kundernas förväntningar inte uppnås eller att det blir för högt tryck på 

chatten (lång kö av personer som vill ha hjälp). 

 

Studien visar att chatten är en snabb och effektiv supportkanal då den hanterar och 

löser många ärenden på ett snabbt sätt. Detta ställer dock krav på organisationen och 

personalen som måste möta de krav som finns från kunden. Arbete i en chatt kräver 

hantering av flera ärenden på samma gång och detta kan upplevas stressigt. Tydliga 

regler och riktlinjer är en viktig aspekt vid arbete med chatt eftersom de anställda då 

vet vad som förväntas av dem, samt att chatten används på rätt sätt. Det är viktigt att 

organisationer är medvetna om de risker och framförallt kommunikationsbrister som 

finns när kommunikation sker via en chatt. Att ta beslut gällande språk, lösningstider 

och sätta upp tydliga regler är områden som inte bör försummas om en chatt ska 

användas på ett effektivt sätt där både användare och kunder är nöjda. 
 

 

 



   
 

   
 

 

Abstract 
It is increasingly common for companies to offer their customers support and help via a 

chat. Chat is a relatively new channel to manage and provide support to customers. 

Many companies choose to use a chat, without thinking about the consequences this 

entails for the organization and the employees. Using chat as a support channel for 

customers, gives customers new and better opportunities to get help quickly, but it also 

means new obligations for the organization that offers support.  

 

We wanted our study to identify and evaluate the positive and negative factors in the 

use of the communication channel chat when giving support and see how users think it 

is to work with chat as a support channel.  

 

In order to gather information and build up a picture of how the work is done with the 

chat, we conducted interviews at a company that uses chat when giving support to 

customers. The interviews were then analyzed in several different stages and were then 

consolidated to a result where we have been able to highlight areas that organizations 

should take into consideration when working with, or considering working with a chat.  

 

The results indicated a lack of consensus regarding how the work will be done in the 

chat, which may be due to staff training, has not been an integral part of the 

organization's work with the chat. The lack of consensus was evident in all of our 

interviews. The interviews showed that the positive aspects of working with a chat are 

that it is a quick and fun channel. The most negative thing was that the channel can be 

experienced as stressful when customer expectations is not reached or that it will be too 

much pressure on the chat (long queue of people who want help).  
 
The study shows that the chat is a fast and efficient support channel as it manages and 

solves many issues in a prompt manner. This does however stipulate the organization 

and the staff must meet the requirements of the customer. Work in a chat requires 

managing multiple issues at the same time and this can be experienced stressful. Clear 

rules and guidelines is an important aspect when working with chat because employees 

then know what is expected of them. This also makes sure that the chat is used properly. 

It is important that organizations are aware of the risks and the communication gaps that 

exist when communicating via a chat. Taking decisions regarding language, solution 

times and setting up clear rules are areas that should not be neglected if a chat is to be 

used in an efficient way in which both users and customers are satisfied. 
 

 

 



   
 

   
 

 

Förord 
Vi kan nu blicka tillbaka på en otroligt rolig och lärorik termin. Det känns som att det 

var alldeles nyss vi funderade på uppslag till vårt examensarbete och vi kan nu 

konstatera att vi är mycket nöjda med det alternativ vi till slut fastnade för. 

Kommunikation är och kommer förmodligen alltid att vara ett aktuellt ämne, vilket 

enligt oss också gör det till ett mycket intressant ämne. Vårt val av fallföretag blev 

också mycket lyckat. Att kombinera ett vetenskapligt problem med ett praktiskt problem 

är inte helt lätt och vi har stött på en del motgångar, men det praktiska uppdrag som vi 

fick från IKEA har gjort att det har varit enkelt för oss att behålla motivationen genom 

hela arbetets gång. Vi ville skriva en bra uppsats, inte bara för vår egen skull, utan också 

för IKEA:s skull.  

 

Vi vill här passa på att tacka vår handledare Susanne Isaksson, som varit till stor hjälp 

för oss under tiden för vårt uppsatsskrivande. Stort tack för ditt engagemang, dina 

snabba svar och dina kloka råd. 

 

Vi vill också tacka Anders Johansson som har varit vår kontaktperson på IKEA. Stort 

tack för ett bra samarbete. Din hjälp och ditt kontaktnät på IKEA har varit ovärderligt 

för oss. 

 

Slutligen vill vi tacka till de anställda på IKEA Handla Hemma som har ställt upp på 

våra intervjuer. Ett extra stort tack riktar vi till Magnus Andersson på IKEA Handla 

Hemma som delgivit oss värdefull information och hjälpt oss vid vårt urval av 

respondenter. 

 

 

Ted Lindstam & Anna Wikingsson 
 
2014-05-28 
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1 Introduktion  
I introduktionen beskrivs bakgrunden till vårt ämnesområde och varför vi har valt att 

skriva om det område uppsatsen berör, det vill säga kommunikation och 

kommunikationskanalen chatt. Ni får också ta del av tidigare forskning kring ämnet, vår 

problemformulering samt syftet med vår uppsats. Introduktionen avslutas med en 

disposition över rapporten. 

 

1.1 Inledning/bakgrund 
Det område vi har valt att skriva vårt examensarbete inom är kommunikation och vad 

organisationer ska ta hänsyn till om de ska använda chatt som supportverktyg. Vårt 

intresse för kommunikation väcktes tidigare under vår utbildning då vi läst ett par 

kurser, bland annat ”Arbetspsykologi” och ”Organisation, ledarskap och kulturella 

perspektiv”, som behandlar ämnet. Kommunikation är ett brett ämne med enligt oss 

många intressanta inriktningar. Det vi kommer att fokusera på är användandet av chatt 

som kommunikationskanal i supportsyfte och vad organisationer som står inför en 

implementering av chatt i supportsyfte ska tänka på.  

 

Med bakgrund i den rådande globaliseringen och det faktum att många företag idag 

finns representerade i många olika länder är det föga förvånande att företag vill och 

behöver utöka metoderna för att supportera kunder. Supportkanaler som möjliggör 

direkt kommunikation över gränserna blir allt viktigare och allt mer attraktivt. Många 

företag väljer idag att erbjuda sina kunder support via en chatt. Att använda chatt som 

supportkanal ger kunderna nya och bättre möjligheter att snabbt få hjälp men det 

innebär också att nya krav ställs på organisationen som erbjuder support. De företag 

som väljer att arbeta med en chatt som supportverktyg måste tänka på de konsekvenser 

det medför för organisationen och de anställda.  

 

En organisation som arbetar med support har ofta en avdelning som kallas helpdesk. I 

en helpdesk löser de problem som en kund har kring ett specifikt område. När det 

kommer in en fråga eller problem till en helpdesk kallas detta för ett ”ärende”. Idag 

hanterar en helpdesk ofta olika kanaler för att hjälpa sina kunder och ge support. De 

vanligaste kanalerna är telefonsamtal, mejl och Standard Reference Method (SRM). 

SRM innebär ungefär att användarna själva registrerar sina egna ärenden med hjälp av 

standardiserade mallar. Ett ärende som registreras kallas vanligtvis ”loggning” och 

innebär att ett ärende dokumenteras i datoriserade system. Det här görs för att underlätta 

lösningsprocessen men också i syfte att skapa statistik som sedan används exempelvis 

för att identifiera vilka problem som är vanligast samt var förbättringsåtgärder bör sättas 

in (Johansson
1
). 

 

Det blir alltmer vanligt att organisationer och helpdeskavdelningar hanterar chatt. Det är 

samtidigt många organisationer som inte gör det och vi vill undersöka vad som är 

                                                 
1
 Kalle Johansson, Support Analyst på IKEA IT, intervju den 2014-02-24. 
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viktigt att tänka på för att få arbete med chatt att fungera på ett bra sätt och föra en 

diskussion kring hur användarvänligt en chatt egentligen är utifrån användarens 

perspektiv, det vill säga personen som ger support och tar emot chattsamtal 

 

Tonnquist (2012) skriver om vikten av att välja rätt kommunikationskanal och att vilken 

kommunikationskanal som är att föredra beror på situationen. Kommunikation och 

vikten av att kunna kommunicera på rätt sätt är otroligt viktigt och speciellt i dagens 

företagsvärld där många verksamheter är stora, komplexa och globala. Kommunikation 

är avgörande för att få människor inom en organisation att samarbeta och för att lyckas 

som organisation krävs samarbete (Jacobsen & Thorsvik, 1998). Bra underlag som 

möjliggör att företag som dessa kan fatta lämpliga beslut gällande sin support är enligt 

oss nödvändigt. Med bakgrund i detta anser vi att det finns ett behov av vår uppsats, då 

den genom att fokusera på användningen av kommunikationskanalen chatt i 

supportsyfte utgör en del av den helhet som ett företag behöver ta i beaktning när det 

handlar om val och implementering av supportverktyg.  

 

1.2 Tidigare forskning 
Sundén & Svensson (2010) skriver om hur strukturen påverkar organisationers förmåga 

att bedriva internkommunikation. Här nämns tre olika kanaler och att användningen av 

elektroniska kanaler har ökat enormt den sista tiden. I analys och slutsatser diskuteras 

bland annat vikten av feedback för att säkerställa att ett meddelande har gått fram och 

att mottagaren har tolkat det riktigt (Sundén & Svensson, 2010). Vikten av feedback och 

att mottagaren har tolkat det på ett rätt sätt är områden som kan vara viktiga att tänka på 

vid användandet av ett chattverktyg som kommunikationskanal. 

 

Nilsson (2012) skriver om hur gränssnitt bör anpassas vid en rådgivningstjänst med 

videoinformation som kommunikationsförtydligare. Nilsson visar att kommunikation 

online kan skilja sig i tempus, asynkron eller synkron. Hon nämner för- och nackdelar 

med onlinerådgivning, så som att det innebär en teknisk aspekt (nackdel) och en ökad 

tillgänglighet av rådgivning (fördel). Tillgängligheten i en chatt skulle alltså öka enligt 

Nilsson (2012), samtidigt som det skulle innebära en teknisk implementering. 

 

Svensson & Årling (2007) skriver om ”instant messaging” (IM) och olika versioner av 

det. En version av instant messaging är chatt. Uppsatsen behandlar vilken typ av instant 

messaging som är lämplig utifrån olika IT-verksamheters och IT-anställdas behov. Det 

är alltså behovet som ska styra valet av kommunikationskanal. De 

kommunikationsbehov som Svensson & Årling (2007) har identifierats hos sina 

respondenter är bland annat enkel synkron kommunikation, asynkron kommunikation, 

personlig kontakt, distanskommunikation, verksamhetsinformation och lagring av 

kommunikation. Undersökningen tar alltså inte upp kommunikationsbehov i form av 

support, vilket är det behov som IKEA ITs Helpdesk har.   

 

Wilkins (2007) hävdar att många av dagens organisationer skulle tjäna på att se över sin 

verksamhet och vilka möjligheter det finns med IM-funktioner och framförallt då i form 
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av en chatt. Att använda chatt som kommunikationskanal kan påverka effektiviteten, 

bidra till redundans av e-mail och öka enkelheten. Det är viktigt att se över processerna 

och de tekniker som finns för att hantera en chatt effektivt (Wilkins, 2007).  

 

Coffman & Arret (2004) tar upp huruvida chatt är ett bra verktyg att använda inom 

kommunikation. De belyser problemen med en chatt från olika områden och tar upp 

vilka aspekter som bör tänkas på vid användandet av en chatt som 

kommunikationskanal för service. Att använda sig av en chatt är alltså inte helt 

problemfritt och det finns flera aspekter som bör tas i beaktning när beslut om 

implementering av chatt ska göras. 

 

1.3 Problemformulering 
Vår litteratursökning gav oss uppfattningen att det finns mycket tidigare forskning kring 

kommunikation i stort. Gällande forskning kring kommunikation i supportsyfte 

upplever vi att underlaget inte alls är lika stort och vi har inte hittat någon tidigare 

forskning som berör chattverktyg i syftet support.  

 

Vi har i den här uppsatsen utgått från ett praktiskt problem som vi fått av IKEA IT i 

Älmhult. I korta drag går det praktiska problemet ut på att IKEA IT står inför en 

eventuell implementering av ett chattverktyg i supportsyfte och är därför intresserade av 

hur arbetet med en chatt fungerar och vilka områden som är viktiga att tänka på om en 

chatt ska användas som supportkanal. 

 

Vårt vetenskapliga problem har vi kommit fram till genom att utgå från tidigare 

forskning och den lucka som beskrivits, samt genom att ta hänsyn till det praktiska 

uppdrag vi fått. Vårt vetenskapliga problem handlar om att vi ska studera upplevelsen 

av att arbeta med chatt och support samt att skapa en bild kring hur arbetet sker på en 

supportavdelning som hanterar flera kommunikationskanaler. Andra vanliga 

supportkanaler är mejl, telefon och även SRM som tidigare nämnts. Fokus i denna 

rapport är dock supportkanalen chatt. Utifrån detta genomförde vi en fallstudie på ett 

företag som arbetar med chatt i supportsyfte, detta företag är IKEA Handla Hemma. 

IKEA Handla Hemma har erbjudit chatt som supportalternativ till sina kunder i åtta år. 

Vi ville intervjua användare av chatten för att få fram deras upplevelse av chatten, hur 

de arbetar i chatten, vilka regler och riktlinjer som finns samt vad de anser om chatt som 

supportverktyg.  

 

1.4 Syfte och frågeställning 
Vårt syfte med den här uppsatsen är att genom öppna individuella intervjuer, 

dokumentundersökning och litteraturstudier identifiera och utvärdera positiva och 

negativa faktorer vid användning av kommunikationskanalen chatt som supportverktyg. 

På så sätt vill vi kunna ge en rekommendation kring lämpligheten av att använda en 

chatt i nämnda syfte. Med vår studie vill vi besvara följande forskningsfråga: 

 

Vad upplevs som positivt respektive negativt med chatt som supportkanal? 
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1.5 Avgränsning 
Vi kommer i denna studie inte inkludera områden som rör implementering av en chatt 

som supportverktyg. Vi kommer således inte ta upp tekniska krav för att införa ett 

chattverktyg eller ekonomiska kostnader för att införa ett chattverktyg. Vår studie 

fokuserar på upplevda positiva och negativa aspekter med att använda sig av en chatt för 

de som arbetar i chattverktyget och som erbjuder support via denna kanal. För att kunna 

ge en komplett rekommendation när det gäller lämpligheten av att använda en chatt i 

supportsyfte hade även frågor som rör implementeringen varit relevanta. Den 

begränsade tid som vi har på oss har dock gjort att vi trots relevansen har valt att 

utesluta detta område då vi med denna studie vill fokusera på kvalitet och inte kvantitet.   

 

1.6 Målgrupp 
Målgruppen för uppsatsen är alla företag som på något sätt sysslar med support och som 

är intresserade av att använda sig av kommunikationskanalen chatt för att supportera.  

 

Då vi har gjort en fallstudie på IKEA Handla Hemma på uppdrag av IKEA IT är dessa 

båda aktörer en viktig del av vår målgrupp. IKEA Handla Hemma genom att de får en 

tydlig bild kring hur deras anställda ser på chatt i supportsyfte, och IKEA IT genom att 

de utifrån vår uppsats kan få stöd och hjälp när de står inför en eventuell 

implementering av en chatt i supportsyfte. Vi ser också andra studenter samt 

forskarvärlden i stort som en del av vår målgrupp.  

 

1.7 Disposition  
Kapitel 1: Introduktion I det inledande kapitlet beskrivs 

uppsatsens bakgrund och tidigare 

forskning inom problemområdet. Här 

presenteras problemformulering, syfte, 

forskningsfråga, avgränsning och 

målgrupp. 

 

Kapitel 2: Teori Här presenteras teori inom områden 

som är relevanta för vår studie, vilket 

bland annat innebär kommunikation, 

support och instant messaging.  

 

Kapitel 3: Metod Här redovisas den arbetsprocess som 

genomförandet av studien har 

inneburit. Metodval presenteras, 

motiveras och reflekteras över.  
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Kapitel 4: Resultat Det fjärde kapitlet innehåller den 

empiri, det vill säga det resultat, som 

vår studie har resulterat i. 

 

Kapitel 5: Diskussion Här diskuteras resultatet samt 

genomförandet av undersökningen. 

Kapitlet innehåller jämförelser mellan 

teori och empiri, mellan tidigare 

forskning och empiri samt mellan 

inledande problem och empiri. 

Kapitel 6: Avslutning I det avslutande kapitlet återfinns 

slutsatser samt förslag till fortsatt 

forskning. 
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2 Teori 
Här presenteras den teoretiska referensramen för vårt valda område. De områden som 

ligger till grund för vår datainsamling och som vi valt att behandla är kommunikation 

och kommunikationskanaler, support inom företag, synkron och asynkron 

kommunikation samt instant messaging med fokus på chatt. 

 

2.1  Kommunikation och kommunikationsprocessen 
Kommunikation kan enligt Jacobsen & Thorsvik (1998) beskrivas med hjälp av en 

kommunikationsprocess. Processen består av ett antal handlingar där det första steget i 

kommunikationsprocessen är att en sändare ska formulera och uttrycka det som ska 

förmedlas. Det andra steget går ut på att sändaren ska välja en lämplig 

kommunikationskanal för att föra över informationen. Tredje steget är avkodning av 

information, vilket innebär att mottagaren ska tolka meddelandet för att försöka förstå 

vad det är sändaren vill förmedla (Jacobsen & Thorsvik, 1998). För att sändare och 

mottagare ska kunna kommunicera på ett framgångsrikt sätt måste de kommunicera så 

att båda förstår (Tonnquist, 2012).  

 

Ett meddelande består enligt Larsson
2
 av 55 % icke-verbalt beteende, det vill säga 

kroppsspråk, 38 % tonläge och enbart 7 % av de faktiska orden. Mottagaren har andra 

erfarenheter, personlighetsdrag, kunskaper och ordförråd än vad sändaren har vilket 

ganska naturligt påverkar tolkningen av meddelandet (Larsson)
3
. På grund av det kan 

det enligt Jacobsen & Thorsvik (1998) vara svårt för sändaren att veta om ett 

meddelande verkligen har nått mottagaren. För att säkerställa att ett budskap har nått 

fram till mottagaren används återkoppling. Återkoppling, som enligt Jacobsen & 

Thorsvik (1998) är det sista steget i kommunikationsprocessen, betyder att mottagaren 

svarar på budskapet som sändaren skickat. Återkopplingen blir ett kvitto på att 

sändningen av buskapet har lyckats, eller misslyckats om så är fallet (Tonnquist, 2012).  
 

Kommunikation kan försvåras på grund av olika sorters störningar som till exempel 

tekniska problem och språksvårigheter (Tonnquist, 2012). Saker som tidpunkt, plats och 

relation påverkar också kommunikation och reaktionen på kommunikation. Det är 

exempelvis ofta enklare att kommunicera med en person som du känner samt om både 

sändare och mottagare har liknande personligheter och erfarenheter (Larsson)
4
. 

 

2.2  Kommunikationskanaler 
En sak som är nödvändig vid förmedling av information är en kommunikationskanal. 

Det kan till exempel vara personlig kontakt, telefon, mejl, brev eller chatt (Larsson)
5
. 

Tonnquist (2012) tar upp vikten av att välja rätt kommunikationskanal. Vilken sorts 

kommunikationskanal som är att föredra beror på situationen, eftersom alla kanaler har 

                                                 
2
 Malin Larsson, föreläsning den 23 februari 2012. 

3
 Malin Larsson, föreläsning den 23 februari 2012.  

4
 Malin Larsson, föreläsning den 23 februari 2012. 

5
 Malin Larsson, föreläsning den 23 februari 2012. 
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olika för- och nackdelar. Kommunikationskanalerna brukar delas upp i skriftliga 

kanaler, fysiska kanaler och elektroniska kanaler (Tonnquist, 2012).  
 

Exempel på skriftliga kanaler är enligt Tonnquist (2012) anslagstavla, nyhetsbrev, 

tidningar, rapporter och broschyrer. De skriftliga kanalerna har ofta en lång livslängd 

och informationen kan ses av många. Dock blir informationen snabbt inaktuell, det är 

tidskrävande, ofta dyrt samt att kommunikationen är enkelriktad (Tonnquist, 2012). De 

skriftliga kanalerna möjliggör enligt Jacobsen & Thorsvik (1998) inte förmedling av rik 

information i samma höga grad som fysisk kommunikation gör. En kanal anses kunna 

förmedla rik information när den kan överföra många signaler på en gång, när den 

innebär att det finns möjlighet snabb återkoppling samt när sändare och mottagare kan 

vara personliga och anpassa sina budskap (Jacobsen & Thorsvik, 1998).  

 

Exempel på fysiska kanaler är enligt Tonnquist (2012) möten, workshops och 

utbildningar. Fördelarna med att kommunicera via dessa kanaler är att det blir en 

personlig dialog med möjlighet till direkt återkoppling och direkta svar på frågor 

(Tonnquist, 2012). Muntlig kommunikation via personlig kontakt gör det möjligt för 

sändaren att förmedla hela sitt budskap genom både verbal och icke-verbal information i 

form av ord, kroppsspråk och tonläge (Jacobsen & Thorsvik, 1998). Vid dessa direkta, 

personliga samtal har mottagaren också möjligheten att ge direkt feedback. Dock tar den 

här sortens kommunikation mycket tid och är relativt dyr (Tonnquist, 2012).  

 

Exempel på elektroniska kanaler är enligt Tonnquist (2012) intranät, mejl, 

telefonsamtal, chatt och sms. Att kommunicera via dessa kanaler går ofta snabbt och 

enkelt och det är i regel billigt. Nackdelarna är att det kan verka opersonligt och 

kortfattat (Tonnquist, 2012). Dessa kanaler anses ligga mellan skriftliga 

kommunikationskanaler och fysiska kommunikationskanaler när det gäller hur rik 

information de kan förmedla (Jacobsen & Thorsvik, 1998).   

 

Vid analyser av kommunikationskanaler inkluderas enligt Jacobsen & Thorsvik (1998) 

ofta de fem olika delarna snabbhet, rikedom, parallellitet, förberedelse och lagring. 

Snabbhet syftar till hur snabb respons kanalen möjliggör medan rikedom står för 

möjligheten till att förmedla olika sorters information i form av till exempel 

kroppsspråk, ord och tonläge. Parallellitet syftar till hur många konversationer som kan 

hanteras på samma gång, förberedelse handlar om huruvida sändaren har tid att tänka 

igenom sitt budskap innan han eller hon sänder meddelandet och lagring syftar till i 

vilken grad information kan lagras och återhämtas (Jacobsen & Thorsvik, 1998).  
 

Tabell 2.1 Analys av tre kommunikationskanaler, bearbetad från Jacobsen & Thorsvik (1998) 

 

  Snabbhet Rikedom Parallellitet Förberedelse Lagring 

Ansikte Hög Hög Låg Låg Låg 

Chatt/Webbmöte Hög Låg Hög Hög Hög 

Mejl Låg Låg Hög Hög Hög 
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2.3  Synkron och asynkron kommunikation 
Kommunikation kan enligt Nilsson (2012) vara antingen synkron eller asynkron och det 

som skiljer de båda åt är att synkron kommunikation är direkt och tidsberoende medan 

asynkron kommunikation är tidsoberoende. Vid synkron kommunikation får mottagaren 

meddelandet i samma ögonblick som det sänds och reagerar på det genom att direkt 

besvara det. Typiska exempel på synkron kommunikation är face-to-face och 

telefonsamtal. Vid asynkron kommunikation sänds ett meddelande och mottagaren tar 

inte emot eller reagerar på det direkt. Exempel på asynkron kommunikation är mejl och 

vanlig post (Nilsson, 2012).  

 

Många gånger kan det vara svårt att avgöra exakt vad som är asynkron kommunikation 

och vad som är synkron kommunikation. Telefonsamtal räknas som sagt som synkron 

kommunikation, men i de fall då sändaren lämnar ett meddelande i en röstbrevlåda 

räknas det som asynkron kommunikation. Chattfunktion kan räknas både som synkron 

och asynkron kommunikationskanal. Vid de tillfällen då en chattfunktion endast kan 

användas när mottagande part är tillgänglig för att direkt ta emot och svara på ett 

meddelande anses kanalen vara synkron. I de fall då sändaren kan skicka sitt 

meddelande och mottagaren kan avvakta för att läsa meddelandet vid ett senare tillfälle 

anses kanalen vara asynkron (Nilsson, 2012). Selg (2011) beskriver synkron 

kommunikation som kommunikation där sändare och mottagare reagerar på 

meddelandena med i princip samma tidsintervall som vid kommunikation face-to-face.  

 

2.4  Support på företag 
Enligt Gallagher (2005) är kundsupport ett annat namn för datorrelaterad support. Smith 

(2006) menar att målet med datorrelaterad support är att kunden ska kunna få ut ett så 

stort värde som möjligt ur sin produkt eller tjänst. Supporten är i regel en del av en 

organisation som är synlig för kunden och genom att ha en bra support kan företag öka 

kundnöjdheten. Faktum är att en bra support i de flesta fall är en förutsättning för att få 

nöjda kunder (Brown, 2000). Att erbjuda support via flera olika kommunikationskanaler 

är enligt Marr & Parry (2004) också en förutsättning för att få nöjda kunder. Att ha 

utbildad personal ses som en förutsättning för framgångsrik support (ibid). 

 

Augustson & Bergstedt Sten (1999) beskriver Helpdesktjänster som tjänster som 

innebär kontinuerlig hjälp till anställda inom företaget. Syftet med en Helpdesk är alltså 

att snabbt och effektivt assistera och rådgiva de anställda i deras dagliga arbete. 

Gallagher (1995) tar upp begreppet ”callflöde” och förklarar innebörden av begreppet 

som den process ärenden på en Helpdesk går igenom, med steg som att ta emot ett 

ärende, registrera det, lösa det samt att ge svar.  

 

Framgångsrik support kräver enligt Haverblad (2004) bland annat att det finns ett klart 

och tydligt syfte med supporten, att de anställda har en lämplig kompetensnivå samt att 

det finns rutiner för hur de anställda ska prioritera de olika kundkategorierna. Det krävs 

också att supporten är bemannad för att klara av att hantera antalet inkomna ärenden. 

För att lyckas med bemanningen måste företag göra uppskattningar men det är också 
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viktigt att det finns tydliga mål och riktlinjer kring bland annat hur många ärenden en 

anställd ska klara av att hantera, lämpliga svarstider och maximala lösningstider 

(Haverblad, 2004). 

 

Tourniaire & Farrell (1997) har tagit fram en grundläggande modell för samspelet 

mellan kund och leverantör vid support. Modellen heter ”Basic Action Workflow” och 

består av fyra olika faser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 2.1 Basic Action Workflow, bearbetad från Tourniaire & Farrell (1997) 

 

Fas ett är enligt Tourniaire & Farrell (1997)  Förberedelse. Under den här fasen 

inkommer kundens förfrågan om support. Den andra fasen är Förhandling och här sker 

en diskussion mellan kunden och supportteknikern om problemet och 

problembakgrunden. I fas två ska parterna kommer överrens om vad som faktiskt är 

problemet och när det ska vara åtgärdat. Fas tre är Utförande och under den här fasen 

ska supporttekniken behandla problemet och sedan rapportera till kunden när problemet 

är löst. Den fjärde och sista fasen är Acceptans och här ska kunden analysera och 

värdera resultatet. Är kunden nöjd räknas processen som avslutad men om kunden är 

missnöjd börjar fas 3 om (Tourniaire & Farrell, 1997).  

 

2.5 Instant Messaging med fokus på chatt 
Instant messaging, IM, är ett begrepp som blir alltmer vanligt både i användning för 

privatpersoner men även inom organisationer då IM gör att samarbete över real-tid blir 

mycket enklare (Wilkins, 2007) 

 

Kommunikationen inom IM kan ske mellan en eller flera personer och denna 

kommunikationsform innebär att mottagaren tar emot meddelandet i samma stund som 

det skickas. Kommunikationen betraktas därför ofta som synkron. En typ av IM är 

Chatt. Chatt är när meddelande utbyts med dator och det som skrivs är online och direkt 

(Wikipedia, 2014). Nardi et al. (2000) gjorde en studie som visar att IM används vid 

korta snabba meddelanden där det behövdes enkla svar vilket även styrks av Svensson 

& Årling (2007). Svensson & Årling (2007) skriver att det sätt som är mest vanligt att 

använda IM är via en textchatt.  

4. Acceptans 

1. Förberedelse 2. Förhandling 

3. Utförande 

Kund 

Support- 

tekniker 
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Wilkins (2007) menar att kommunikation via IM-kanaler ofta är informell vilket kan 

vara ett problem vid kommunikation vilket styrks av Nardi et al. (2002) som skriver att 

kommunikation via telefon och mejl är mer formell än kommunikation via chatt. 

Svensson & Årling (2007) skriver att arbeta med IM i form av en chatt underlättar 

möjligheten till multitasking, vilket betyder att det möjliggör att göra flera saker 

samtidigt vilket inte är fallet vid kommunikation via telefon eller face-to-face. 

 

Coffman & Arret (2004) menar att om en chatt ska implementeras är det är viktigt att 

först och främst ta reda på om chatten verkligen fyller det syfte den ska göra, företaget 

bör ställa sig frågan ”behöver vi verkligen chatten?”. Effektivitet är det viktigaste att ta i 

beaktning. Att öka telefonstyrkan eller mejlsyrkan kanske är effektivare än att 

implementera en chatt. De menar även att personalfrågan är väldigt viktig då ett nytt 

chattsystem kan innebära att nya personer behöver anställas och personal behöver 

utbildas. Denna förändring kan skapa motstånd. Alla dessa områden kan innebära extra 

kostnader som till en början glöms bort. Den viktigaste frågan som bör ställas är om de 

investeringar som görs på chatten hade kunnat användas bättre inom ett annat område i 

organisationen (Coffman & Arret, 2004).  

 

2.6  Sammanfattning Teori 
Kommunikation kan enligt Jacobsen & Thorsvik (1998) beskrivas med hjälp av en 

kommunikationsprocess. Processen går ut på att information ska överföras från en 

sändare till en mottagare via en kommunikationskanal. Vilken sorts 

kommunikationskanal som är att föredra beror på situationen, eftersom alla kanaler har 

olika för- och nackdelar. Kommunikationskanalerna brukar delas upp i skriftliga 

kanaler, fysiska kanaler och elektroniska kanaler (Tonnquist, 2012). Skriftliga kanaler 

möjliggör enligt Jacobsen & Thorsvik (1998) inte förmedling av rik information i 

samma höga grad som fysisk kommunikation gör. Att kommunicera via elektroniska 

kanaler går ofta snabbt och enkelt och det är i regel billigt. Nackdelen med elektroniska 

kanaler är att det kan verka opersonliga och korta (Tonnquist, 2012).  

 

Det finns två sätt att se på kommunikation i form av tid och rum. Synkron 

kommunikation innebär att mottagaren får meddelandet i samma ögonblick som det 

sänds. Typiska exempel på synkron kommunikation är face-to-face och telefonsamtal. 

Vid asynkron kommunikation sänds ett meddelande och mottagaren tar inte emot eller 

reagerar på det direkt. Exempel på asynkron kommunikation är mejl och vanlig post 

(Nilsson, 2012).  

 

Enligt Gallagher (2005) är kundsupport ett annat namn för datorrelaterad support. 

Support är oftast en del av en organisation som är synlig för kunden och genom att ha 

en bra support kan företag öka nöjdheten hos sina kunder. En bra support är en 

förutsättning för att få nöjda kunder (Brown, 2000). Att erbjuda support via olika 

kommunikationskanaler är enligt Marr & Parry (2004) också en förutsättning för att få 

nöjda kunder där utbildad personal ses som en förutsättning för framgångsrik support.  
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Instant messaging, IM, är ett begrepp som blir alltmer vanligt både i användning för 

privatpersoner men även inom organisationer då IM gör att samarbete över real-tid blir 

mycket enklare (Wilkins, 2007). En typ av IM är Chatt. Wikipedia (2014) definierar 

chatt som; ”Chatt är när meddelande utbyts med dator och det som skrivs är online och 

direkt.” Om vi jämför en chatt med mejl då är en chatt direkt i sin kommunikationsform 

vilket innebär att kommunikationen sker i realtid. Står ett företag inför en 

implementation av chatt så bör det alltid ställa sig frågan ”behöver vi verkligen 

chatten?” (Coffman & Arret. 2004). 
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3 Metod 
I detta kapitel redogör vi för vårt tillvägagångssätt med uppsatsen samt vilka metodval 

som vi har gjort. Ett resonemang kommer att föras kring de val vi gjort där metodkritik 

kommer att framföras samt även validitet och reliabilitet. 

 

3.1 Vetenskapliga ansatser 
Vid empiriska undersökningar finns det enligt Jacobsen (2002) två olika 

undersökningsansatser och det är den kvalitativa ansatsen och den kvantitativa ansatsen. 

Vi valde att använda oss av kvalitativ undersökningsansats. Enligt Jacobsen (2002) är 

den kvalitativa ansatsen lämplig när forskaren vill kunna ta till sig ny information samt 

när han eller hon vill få fram individers tolkningar och nyanserade, djupa beskrivningar. 

Den kvalitativa ansatsen kännetecknas enligt Jacobsen (2002) av flexibilitet, vilket 

innebär att forskaren kan anpassa insamlingen av data efter informanterna och deras 

situation. Dessa aspekter gjorde att vi valde en kvalitativ undersökningsansats. Vi har 

intervjuat sex stycken personer vilket gjorde vår undersökning intensiv.  

 

Vårt angreppssätt vid den här undersökningen var relativt öppet. Öppna ansatser innebär 

att forskaren har satt tydliga gränser för den empiri som ska samlas in (Jacobsen, 2002). 

Detta blev naturligt då vi vid utgångsläget för insamlingen av empiri hade vissa 

kunskaper inom området men samtidigt behövde komplettera våra teoretiska kunskaper 

under arbetets gång.  

 

3.2 Datainsamling 
Jacobsen (2002) skriver att det finns två olika sorters data som kan samlas in när 

undersökningar görs. Den ena är primärdata vilket innebär att data samlas in från en 

förstahandskälla i form av intervjuer, enkäter eller observationer. Det andra är 

sekundärdata och det är information som undersökaren inte har samlat in själv. 

 

3.2.1 Fallstudie 

Vi valde att göra en fallstudie eftersom vi hade ett specifikt objekt som vi ville studera. 

Fallstudier är enligt Jacobsen (2002) lämpliga när forskaren vill få en djupare förståelse 

av en viss händelse, när forskaren vill beskriva vad som är specifikt för en speciell plats 

samt för teoriutveckling när forskaren vill hitta saker som inte var klara eller kända i 

förväg. Vi ville få djupare insikt kring chatt som kommunikationsverktyg och kring hur 

chatt kan användas i ett supportsyfte. Vårt val av fallföretag är ett företag som använder 

just chatt som verktyg vid sin support. Företaget använder också bland annat mejl och 

telefon vid sin support.  

 

3.2.2 Urval 

Ahrne & Svensson (2011) skriver vidare att för att resultatet ska kunna generaliseras är 

det viktigare att motivera vilka organisationer som valts istället för exakt vilka personer 

inom organisationen som intervjuats, där är det viktigare att beskriva vilken position 

den anställde inom företaget har.  
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Då vi gör en fallstudie var vi beroende av vårt samarbete med en ansvarig som jobbar 

inom den organisation där studien görs. Detta för att kunna boka intervjuer, få tag på 

lämpliga personer och att det finns någon som ger personerna som ska intervjuas 

tillåtelse att gå ifrån sina vanliga arbetsrutiner.  Vi har diskuterat med en ansvarig chef 

på fallföretaget där vi beskrev vårt mål och syfte med undersökningen och att vi gärna 

intervjuar personer som arbetat med chatten i olika skeden och har olika erfarenheter för 

att kunna nå en så bred variation av informanter som möjligt.  

 

Ahrne & Svensson (2011) menar att om undersökningen görs på en organisation finns 

ett beroende av samarbete med en ansvarig inom organisationen. Ahrne & Svensson 

(2011) skriver även att den forskningsfråga som arbetet grundas på är helt avgörande för 

vilken grupp som ska intervjuas. Utifrån vår beskrivning och våra önskemål kring 

vilken typ av information vi vill samla in har vi tilldelats respondenter till vår enkät. Vi 

inser riskerna med detta då resultatet kan återspeglas av de personer som väljs och inte 

är talande för hela gruppen. Detta är en risk vi får räkna med då vi inte har tillgång till 

att intervjua alla och heller inte kunskap kring att välja ut rätt personer att intervjua. 

Fallföretaget ansåg själva att det var viktigt med stor spridning och ville ha ett så 

representativt urval som möjligt och vi tilldelades personer med olika erfarenheter och 

roller inom fallföretaget. 

 

De som intervjuades hade följande titel och erfarenhet: 

1. Indoor Salesman – Jobbat med support på fallföretaget i 20 år 

2. Indoor Salesman -  Jobbat med support på fallföretaget i 10 år 

3. Indoor Salesman – Jobbat med support på fallföretaget i 13 år 

4. Indoor Salesman – Jobbat med support på fallföretaget i 1 år 

5. Indoor Salesman – Jobbat med support på fallföretaget i 5 år 

6. Indoor Salesman – Jobbat med support på fallföretaget i 3 år 

Att arbeta som Indoor Salesman på vårt fallföretag innebär att supportera 

kunder via supportkanalerna telefon, mejl och chatt samt via det sociala mediet 

Facebook. 

 

Chatten på fallföretaget implementerades år 2006 och har därmed varit igång i 8 år. 

 

3.2.3 Intervjuteknik 

Då vi hade möjlighet och resurser att genomföra våra intervjuer ansikte mot ansikte 

valde vi att göra det då vi ser flera fördelar med detta samt att Jacobsen (2002) skriver 

att denna metod ökar tillförlitligheten gentemot en telefonintervju. Då vi visste vilket 

område vi ville studera valde vi att ta fram ett formulär med frågor som fungerade som 

en intervjuarhandledning. Dessa frågor strukturerades i olika kategorier, detta i enighet 

med Jacobsens (2002) resonemang där han skriver att det krävs en viss struktur i 

kvalitativa intervjuer annars blir det svårt att hantera informationen. Alla intervjuer 

genomfördes i respondentens naturliga miljö, detta är enligt Jacobsen (2002) ett bra sätt 

att få den intervjuade att känna sig mer bekväm och trots en viss risk för störningar 
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ansåg vi det vara bäst att genomföra intervjuerna på detta sätt. Vi valde att utgå från ett 

antal frågor vi tagit fram som berör de områden vi är intresserade av, frågorna ställdes 

dock inte i sekventiell ordning utan vi genomförde öppna intervjuer där vi ville att det 

skulle flyta på så bra som möjligt. Intervjuerna varade ungefär en timme där en av oss 

ställde frågor och skötte det mesta av dialogen medan den andre antecknade. Vi valde 

att inte spela in intervjuerna eftersom vi var två personer som genomförde dem vilket 

innebar att den ena kunde sköta intervjun och diskussionen och den andra kunde 

anteckna.  

 

3.3 Analys 
Jacobsen (2002) skriver att när en analys av kvalitativa intervjuer ska göras ska 

forskaren genomgå ett antal steg för att resultatet ska få hög reliabilitet. Vi har följt 

Jacobsens (2002) metod kring hur vi har analyserat vårt insamlade material.  När vi 

hade samlat in allt material analyserade och tolkade vi materialet. Anteckningar 

renskrevs och kontrollerades så att det fanns en förståelse kring svaren. Efter det 

sammanfattade vi varje intervju. Efter det kommenterade vi materialet med egna ord. 

Detta gjorde vi efter de tre olika huvudelementen beskrivning, värdering och förklaring 

vilket rekommenderas av Jacobsen (2002). Utifrån anteckningarna startade vi vår 

kategorisering av data. Vi upprättade kategorier dit vi hänförde data för att kunna göra 

jämförelser. Detta är enligt Jacobsen (2002) ett bra verktyg för att hitta samband och 

visa på att viss data hör ihop och att viss data skiljer sig åt. Efter det skapade vi 

kategorikort, där vi tog fram ett kort för varje kategori. Detta innebar att vi kunde 

hänföra all information som en informant nämnt kring en viss kategori till ett ställe. 

Nästa steg var att göra en fördjupad kategoriindelning. Här tog vi varje kategori och 

delade upp dem i de olika värderingar och föreställningar informanterna hade kring 

varje ämne. Detta gav oss en matris där vi kunde se hur många av informanterna som 

utryckte sig lika om olika fenomen och det gav oss en bra överblick kring vårt material.  

 

3.4 Validitet och reliabilitet 
Enligt Jacobsen (2002) bör all empiri som samlas in vid genomförandet av en 

undersökning uppfylla två olika kriterier. För det första måste empirin vara valid, det 

vill säga giltig och relevant. Det andra kriteriet är att empirin måste vara reliabel, det 

vill säga tillförlitlig och trovärdig.  

 

En sak som enligt Jacobsen (2002) är mindre bra med den kvalitativa 

undersökningsansatsen är att det är svårt och tidskrävande att behandla så stora mängder 

ord som det ofta rör sig om. Vi var medvetna om det här och anpassade antalet 

intervjuer utifrån den tid vi hade till förfogande för den här uppsatsen. Vi genomförde 

också våra intervjuer så tidigt som möjligt under terminen för att ha tid på oss för att 

behandla materialet. Den kvalitativa metoden får ofta kritik i form av ifrågasättande av 

hur öppen en människa faktiskt kan vara. Kritiker anser att det är svårt och kanske till 

och med omöjligt för en forskare att vara öppen för samtliga nyanser och detaljer. 

Forskaren är inte heller alltid medveten om de avgränsningar som han eller hon gör vid 

datainsamlingen vilket kan leda till att resultatet påverkas av forskaren (Jacobsen, 2002)  
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Vi håller med om att det kan vara svårt att vara helt öppen för alla intryck men det 

faktum att vi var två personer som deltog vid samtliga intervjuer gjorde att vi hade en 

större chans att fånga upp nyanser. Vi gjorde också en avgränsning som vi var medvetna 

om vid tillfället för vår datainsamling. Vår medvetenhet ser vi som positiv då det gjorde 

att vi kritiskt kunde granska insamlad data och information. Ytterligare en nackdel med 

den kvalitativa metoden anses vara problemet med en lägre extern giltighet (Jacobsen, 

2002). Den kvantitativa ansatsens möjlighet att på ett enklare sätt kunna generalisera till 

en större population hade för oss varit önskvärd. Detta var dock inte så viktigt att det 

övervägde de fördelar som vi såg med den kvalitativa ansatsen. Vi ansåg att den interna 

giltigheten i det här fallet vägde tyngre än den externa giltigheten. 

 

Vi gjorde en begränsning vid vår datainsamling och är medvetna om att vi därmed kan 

ha missat relevant information. Den begränsning vi gjorde speglade dock vår 

problemställning och att vi genomförde öppna intervjuer där vi hade möjlighet att ställa 

följdfrågor och kommunicera med våra informanter tror vi säkerställde att vi samlade 

relevant information. 

 

Vi valde att göra intervjuerna i intervjuobjektens naturliga situation då detta var lättast 

för våra intervjuobjekt som har för ont om tid för att åka ifrån företaget. Intervjuerna 

kunde därför störas lite av att någon kom in och avbröt. Vi anser dock inte att detta 

påverkar vår studies validitet då frågorna ändå blev besvarade och vi hade en bra och 

öppen kontakt med samtliga intervjuobjekt i företaget. Genom att göra intervjuer med 

flera personer har vi kunnat ställa samma frågor och kunnat kontrollera svaren för att få 

en stark reliabilitet (Jacobsen, 2002). 

 

Jacobsen (2002) beskriver risken med personliga intervjuer och hur de kan påverka 

informanten och det kan bidra till intervjuareffekt. Vi anser inte det har blivit någon 

större intervjuareffekt då vår uppgift har varit att hjälpa företaget. Intervjuerna har inte 

heller handlat om känsliga frågor eller saker som de intervjuade inte har velat prata om 

vilket annars också kan vara en risk enligt Jacobsen (2002).  

 

3.5 Etiska överväganden 
När det gäller de personer som vi valt att intervjua har vi valt att låta dem vara 

anonyma, vilket vi även talade om för dem vi intervjutillfället. Detta för att den person 

vi intervjuade skulle känna sig trygg och det alltid är en diskussion kring huruvida det är 

etiskt korrekt att skriva ut namn i en rapport samt att vi inte anser att det bidrar till att 

svara på rapportens syfte och frågeställning att ha med deras namn i rapporten.  
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4 Resultat 
Vi har genom renskrivning, sammanfattning, kommentering och kategorisering av 

intervjuer kommit fram till de områden vi anser har relevans för vår problemställning 

samt syfte. Vi har skapat kategorikort för varje kategori där vi har kunnat identifiera 

samband kring kategorierna och utifrån dessa samband och citat från intervjuerna tagit 

fram resultatet. Hela resultatkapitlet baseras utifrån intervjuerna på fallföretaget. 

 

4.1  Ärendehantering – Hur fungerar det?  
Vår undersökning visar att många upplever att chatt är den mest effektiva kanalen när 

det handlar om korta och snabba frågor medan telefon upplevs som mest effektiv vid 

hantering av större och komplexa frågor. Detta kan illustreras med följande citat som 

anses vara representativt för de flesta av informanterna: 

 
Citat 1: ”Vilken kanal som är mest effektiv beror på vilka frågor man har. Antingen är det chatt 

eller telefon. Vid lite större och mer komplexa frågor är det telefon men vid enklare frågor är 

det definitivt chatten.”  

 

Hälften av informanterna menar att vid komplicerade frågor och svar är chatt minst 

lämplig då detta kräver kompletterande frågor samt möjlighet att överför bilder och 

andra filer. Det kan illustreras med följande citat: 
 

Citat 2: ”Chatten är väldigt effektiv men vi kan inte ta emot och skicka filer via chatten.” 

 

När det gäller chattens funktioner upplever hälften av informanterna att chatten kan 

täcka samma områden som de andra kanalerna i supportsyfte. 

 
Citat 3: ”Ja chatten kan nog täcka samma områden som övriga kanaler, möjligheten finns. Men 

handlar det om till exempel reklamationer så har vi valt att inte ha dem där. Det hade absolut 

gått att hantera även sådana ärenden via chatten men då blir det längre chattsamtal.” 
 

Vår undersökning visar att fallföretaget inte hanterar ärenden som kräver filöverföring 

via chatten. Även om det skulle vara möjligt anser flera av de anställda att just chatten 

ska vara en enkel och snabb kanal. Det har varit ett medvetet val att utesluta möjligheten 

till filöverföring via chatten då de vill ha korta ärendetider på chatten enligt flera 

respondenter. Om en kund har en komplicerad fråga som kräver filöverföring hänvisas 

kunden till mejlen. 

 

Samtliga informanter berättar att inga ärenden loggas. De sparar alltså inte chattsamtalet 

för att kunna hitta samband kring problem. De flesta informanter anser att det inte finns 

något större behov av loggning och att loggning skulle innebära ytterligare ett moment 

som hade medfört mer stress och försämrad support. Dock upplever ett par av 

informanterna att en kortare form av loggning kunde varit bra. Detta eftersom det hade 

kunnat visa vilka frågor som är vanligt förekommande och med hjälp av den 

informationen hade exempelvis hemsidan kunnat utvecklas och förbättras. På så sätt 

kunde kunderna lättare hitta svar på sina frågor där istället för att kontakta supporten. 
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4.1.2  Regler och teknik kring chatten 

Det finns ingen tidsgräns för hur länge en kund får stå i kö eller hur länge de anställda 

ska vänta innan de stänger ner en chatt om kunden är inaktiv. Ett par av informanterna 

menar att det finns tidsgränser för hur långt ett chattsamtal får vara medan övriga 

informanter istället menar att chatten ska vara igång till ett ärende är löst. Alla 

informanter säger att de maximalt kan ha fyra stycken fönster öppna samtidigt, vilket 

innebär att de kan hantera fyra olika ärenden samtidigt. Det råder delade meningar om 

det finns någon typ av policy eller regeldokument att tillgå som beskriver 

kommunikationsregler i chatten. En av informanterna säger: 

 
Citat 1: ”Vi använder inga smileys och förkortningar, det ska vara ett formellt språk även om vi 

arbetar i chatt. Tidigare fick vi använda smileys om kunden började, men det tog vi sedan 

bort”.  

 

Synen på detta skiljer sig som sagt åt då fyra av sex informanter säger att smileys är 

tillåtet. Följande citat anses representativt för dessa informanter:  

 
Citat 2:”Om kunden börjar använda smileys är det helt okej för oss att också göra det, det är 

samma regler kring förkortningar.”  

 

Det råder delade meningar kring detta men utifrån intervjuerna går det se att de som 

anser att smileys är okej även tycker att det är okej att använda sig utav förkortningar 

vid chattsamtalen. När det gäller arbetet i chatten svarade informanterna i stora delar 

lika där alla svarade att de maximalt kan ha fyra stycken chattsamtal igång samtidigt, 

inga ärenden loggas samt att det inte går att skicka och ta emot filer via chatten. 

Informanterna berättar även att det finns inlagda standardfraser, det vill säga 

förbestämda meningar för hälsning och avslutning, i chattverktyget. De behöver alltså 

inte skriva in en ny hälsning varje gång utan det sker per automatik och likadant är det 

när ett chattsamtal avslutas.  

 

4.2  Konsekvenser av införandet av en chatt  
Fallföretaget har använt sig utav chatt som supportverktyg i 8 år. De anställda har olika 

kunskaper, vilket innebär att de arbetar i olika typer av kanaler. Alla anställda kan inte 

arbeta i chatten då de inte har klarat provet för att göra det eller har de inte fått chansen 

att genomföra testet. De får nya scheman varje vecka och roterar kontinuerligt mellan de 

olika kanalerna. Informanterna berättar att personalen kan byta kanal efter behov och 

blir trycket för högt på chatten ska de kontakta en gruppchef som tilldelar resurser i 

form av personal så att trycket minskar. Alla anställda har alltså inte samma kunskaper 

eller följer samma scheman. Att alla inte kan samma saker kan upplevas som ett 

problem och det kan bildas grupperingar inom organisationen. 

 

De allra flesta av informanterna upplever inga grupperingar på arbetsplatsen. En av 

informanterna säger dock att:  

 
Citat 1: ”Det har varit lite irritationer hos de som vill lära sig chatten men inte får det”.  
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Trots detta påpekar informanten att det inte är några grupperingar utan att den 

irritationen är riktad mot de som bestämmer. En annan svarar att:  

 
Citat 2: ”Alla anställda kan inte chatt och ibland kan jag uppleva grupperingar”.  

 

Detta styrks också av en annan informant: 
 

Citat 3: ”Jag kan uppleva att det blir grupperingar, man sitter och snackar om chatten ibland 

och då kan de som inte klarat mejltestet sitta och kommentera om att man ska inte klaga som 

får chatta och mejla”.   

 

Det är heller ingen av dem tillfrågade som upplever att alla kan samma saker utan 

istället har alla olika kunskaper. Det finns de som inte klarar av det mejltest som 

behöver göras för att få chatta och det leder till att det finns olika nivåer av kunskaper 

hos de anställda. 

 

4.3  Konsekvenser av användning av chatt i supportsyfte 
Att implementera chatt har, som visats i föregående kapitel, vissa konsekvenser kring 

arbetssätt och företaget har fått lägga om scheman, vara flexibla i sitt arbete och se till 

att kunna möta eventuella överbelastningar via supportkanalerna. Det visade sig även att 

vissa av informanterna upplever grupperingar inom organisationen som en följd av olika 

kunskapsområden. I kommande delar av detta kapitel vill vi beskriva chatten utifrån 

syftet att fungera som en supportkanal. 

 

4.3.1  Positiva aspekter med chatt som supportkanal 

Samtliga informanter upplever att den främsta fördelen med chatten är att det en snabb 

och enkel supportkanal. Dessutom ses det som en fördel att chatten är direkt i sin 

kommunikation. Många av informanterna menar att det är roligt att arbeta i chatten och 

att hantera flera frågor på en gång. Informanterna anser att chatten underlättar för 

kunderna och erbjuder dem en snabb och enkel lösning för att få hjälp. Ytterligare saker 

som upplevs vara positivt med just chatten är att den sparar tid genom att minska 

inflöde på telefon och mejl, att arbetet i chatten är omväxlande samt att det är en mer 

personlig kanal än mejlen. Följande citat visar några av informanternas tankar kring vad 

som är positivt med att ha en chatt i supportsyfte:  
 

Citat 1: ”Det är en snabb, enkel och smidig kanal som är väldigt rolig att jobba i.”  

 

Citat 2: ”Den är bra, det är populärt hos kunderna och de blir glada för snabba svar. Jag 

personligen gillar chatten.”  

 

Citat 3: ”Jag uppfattar det som en bra supportkanal för korta, snabba frågor och svar. Jag tycker 

personligen att den ska vara enkel och personlig, det ska gå snabbt och den ska inte vara så 

strikt.”  
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4.3.2  Negativa aspekter med chatt som supportkanal 

Den främsta nackdelen med chatten är enligt informanterna att det kan vara stressigt att 

arbeta i den. Samtliga informanter nämner just detta som en negativ aspekt gällande 

chatten, men som vi tidigare nämnt är det enbart vid vissa perioder och tidpunkter som 

det anses vara stressigt. Många upplever att det är jobbigt att ärendehanteringen är 

begränsad i chatten eftersom kunderna därför inte alltid kan få den hjälp som de 

förväntar sig. Alla kunder är inte medvetna om att vissa ärenden inte är lämpliga att ta 

via chatten och att hänvisa dessa kunder till andra kanaler är något som flera av 

informanterna upplever jobbigt. Kunderna kan då bli missnöjda om de kanske stått i kö 

för att få chatta och sedan hänvisas till en annan kanal. Vissa informanter upplever 

också att kunderna kan bli missnöjda om de får vänta innan de får svar, vilket ibland är 

fallet då flera kunder får support samtidigt. Ytterligare en sak som flera av 

informanterna upplever är att kommunikationen kan bli slarvig i en chatt och det 

uppstår missuppfattningar. Följande citat visar några av informanternas tankar kring vad 

som är negativt med att ha en chatt i supportsyfte: 

 
Citat 1: ”Det jag kan komma på som är negativt är att jag inte kan hjälpa kunderna fullt ut. De 

hade kunnat få något litet meddelande om att det är fler vi hjälper och att det handlar om 

snabba ärenden på chatten.” 

 

Citat 2: ”Det kan vara svårt att upptäcka nyanserna i en chatt. Dessutom kan vi inte skicka eller 

ta emot filer.” 

 

Citat 3: ”Vissa kunder kan inte acceptera att de hänvisas till andra kanaler. Då kan de först få 

stå i kö i chatten och sen i telefon.” 

 

Samtliga informanter menar att det kan stundtals kan vara stressigt att arbeta i chatten. 

Chatten ses överlag som en mer stressig kanal att arbeta i än de övriga 

supportkanalerna. De vanligaste orsakerna till upplevd stress uppges vara det faktum att 

de som arbetar i chatten hanterar många frågor på en gång samt att det kan bildas kö av 

kunder. Även kundernas krav på snabba svar visar sig vara en relativt vanlig orsak till 

upplevd stress då hälften av informanterna tar upp detta. Detta kan illustreras med 

följande citat: 

 
Citat 1: ”Chatten blir stressigare eftersom man hanterar fyra kunder åt gånger där. Det blir 

stressigare eftersom många kunder förväntar sig svaret direkt.”  

 

Citat 2: ”Har man fyra chattar igång samtidigt som man kan se att det är lång kö kan man 

uppleva det som stressigt.” 

 

Ingen av informanterna kommer på något problem som är vanligt förkommande men de 

nämner några scenarier där det ibland blir missförstånd eller där situationer uppstår som 

inte alltid är optimala. 

 
Scenario 1: Kunden får fel svar eftersom de har flera fönster uppe och skickar fel svar till fel 

person. 
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Scenario 2: Det går inte skicka filer och detta medför att vid svårare ärenden kan inte kunden 

komma fram med tillräcklig information utan kunden får istället byta kanal. 

 

Scenario 3: Kunderna tror de är ensamma om att få support och väntar sig snabba svar. Det 

händer att kunden blir sur för de får vänta för länge. 

 

Scenario 4: Det händer att kunder blir passiva i chatten och det gör att det uppstår en kö. 

 

4.4  Sammanfattning  
Vilken supportkanal som är mest effektiv beror enligt informanterna på vilka frågor det 

rör sig om. Chatten anses vara den mest effektiva kanalen för hantering av korta och 

snabba frågor. Hälften av informanterna upplever att chatten kan täcka samma områden 

som övriga supportkanaler och att även större frågor hade kunnat hanteras via chatten 

men att det då hade krävts ett bättre system, bättre möjligheter för filöverföring samt att 

fler personer arbetat i chatten. Om ett ärende har hög komplexitet eller kräver 

filöverföring är telefon och mejl bättre alternativ för support. 

 

Det råder delade meningar kring hur reglerna är för chatten gällande tid och 

ärendehantering. Vissa menar att ett ärende får ta den tid det tar medan andra säger att 

de har maxgränser för ärendetid och hur lång tid kunden har på sig att svara. Det finns 

inte heller en klar uppfattning om det finns en policy kring regler och riktlinjer i chatten 

men majoriteten av informanterna tror inte det finns någon policy kring 

kommunikationsregler eller ärendehanteringsregler. 

 

De flesta anser att smileys och förkortningar är okej att använda men med vissa 

restriktioner. Möjligheten att skicka och ta emot filer ses som mycket begränsad men 

användning av standardiserade fraser är vanligt förekommande. Inga frågor loggas som 

kommer in via chatten och majoriteten av informanterna ser inte heller något större 

behov av det då de anser det skulle försvåra arbetet och ta onödig tid från supporten. 

 

De har olika scheman för varje vecka där det står beskrivet när och vilken supportkanal 

de ska arbeta i. Det kan ske rotering av arbetsuppgifter beroende på variation och olika 

belastning i kanalerna. 

 

Det som anses vara mest positivt med chatten som supportkanal är att den är snabb, 

enkel, rolig att arbeta i samt att den underlättar för kunderna. Informanterna anser också 

att chatten är bra för den sänker trycket på de andra kanalerna. Informanterna upplever 

att det som är mest negativt med chatten är att det stundtals kan vara stressigt, att de inte 

alltid kan hjälpa kunderna fullt ut och att kunderna i vissa fall kan bli missnöjda om de 

hänvisas till andra kanaler. 

 

När det gäller regler och riktlinjer för att arbeta i chatten menar informanterna att 

mycket är ganska fritt. Det finns inte några strikta tidsgränser för varken ett totalt 

chattsamtal, för att besvara kunden eller för hur länge kunden får stå i kö. Majoriteten 

av informanterna tror inte att det finns någon policy kring chatte 
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5 Diskussion och analys 
I det här kapitlet diskuteras resultatet av undersökningen. Resultatet jämförs med teori, 

tidigare forskning samt med den problemformulering som presenteras i inledningen. Vi 

redogör för våra egna tankar och idéer samt vårt kunskapsbidrag. Kapitlet innehåller 

också en beskrivning av hur resultatet kan användas av vår målgrupp samt en 

kortfattad metoddiskussion. 

 

5.1 Val av kommunikationskanal 
Vilken kommunikationskanal som bör användas beror enligt Jacobsen & Thorsvik 

(1998) på situation eftersom det finns fördelar och nackdelar med samtliga kanaler. Vårt 

resultat visar att vilken kanal som är mest lämplig för support helt beror på vilken typ av 

supportfrågor det handlar om. Det företag vi gjorde studien på använder framförallt 

kanalerna telefon, mejl och chatt för att ge support till sina kunder. För oss känns det 

självklart att företag idag ska erbjuda support via olika kanaler, dels eftersom olika 

kanaler passar olika frågor och dels eftersom olika personer föredrar olika kanaler. Det 

är viktigt för företag att tänka på effektivitet men det är lika viktigt att tänka på 

kundtillfredsställelse, och genom användning av flera olika supportkanaler i helpdesken 

ökar effektiviteten. Även kundnöjdheten ökar då det finns flera alternativ för kunden att 

få hjälp på vilket styrks av Marr & Parry (2004) som menar att en förutsättning för 

nöjda kunder vid support är att erbjuda flera kanaler. Detta menar även våra informanter 

som anser att en positiv aspekt med chatten är att den underlättar för kunder att ta 

kontakt och få hjälp. En annan positiv aspekt är att chatt minskar inflödet på telefon och 

mejl vilket sparar tid för företaget. För att återgå till vilken kanal som är mest lämplig 

vid vilken situation menar Jacobsen & Thorsvik (1998) att snabbhet, rikedom, 

parallellitet, förberedelse och lagring är de fem olika aspekter som bör tas i beaktning 

vid val av kommunikationskanal. Dessa fem aspekter diskuteras i kommande kapitel. 

 

5.2 Chatt – en snabb och enkel kommunikationskanal 
En chatt är en elektronisk kanal och kommunikationen via sådana kanaler är enligt 

Tonnquist (2012) ofta snabb, enkel och billig. Våra informanter lyfter speciellt fram 

snabbheten och enkelheten som positiva saker med chatten. Nardi (2000) menar att 

Instant Messaging, som till exempel en chatt, vanligtvis används vid just korta och 

snabba meddelanden som kräver snabba och enkla svar. Kunderna kan ställa sina frågor 

och få ett snabbt svar vilket i de flesta fall gör att kunderna blir nöjda och arbetet 

effektivt. Intervjuerna visar att snabbhet och enkelhet är några av chattens stora fördelar. 

Vår uppfattning är dock att alla chattar inte är snabba och enkla och detta styrks av 

Nilsson (2012) som menar att det kan vara svårt att avgöra om en chatt är en synkron 

eller en asynkron kommunikationskanal. Vårt resultat tyder på att vissa kunder ställer 

för komplexa frågor på chatten och att vissa samtal pågår under en lång tid eftersom de 

anställda hanterar flera ärenden eller att kunderna gör andra saker under tiden de chattar.  

 

En chatt kan enligt Nilsson (2012) räknas som både synkron och asynkron. Chatt kan 

enligt oss inte ses som helt synkron men den är ändå mer synkron än exempelvis mejl 
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som är alternativet för support via en skriftlig kommunikationskanal. I teorin 

presenteras en modell för samspelet mellan kund och supportör framtagen av Tourniaire 

& Farrell (1997). Modellen består av de fyra faserna förberedelse, förhandling, 

utförande och acceptans (Se Figur 2.1). Även om en chatt inte alltid är helt synkron 

menar vi att det går fortare att gå igenom dessa faser via en chatt än via till exempel 

mejl. På så sätt kan acceptansen i många fall uppnås direkt med en nöjd kund som följd. 

Vi tror att ett företag kan bedriva framgångsrik support via en chatt oavsett om den är 

synkron eller asynkron. Dock anser vi, precis som Haverblad (2004) att tydliga mål och 

riktlinjer kring chatten här är mycket viktigt, så att företaget kan kommunicera ut till 

sina kunder vad de kan vänta sig när det gäller exempelvis svarstider.  

 

För att lyckas hålla chatten enkel och snabb är viktigt att informera och vara tydlig med 

vilken sorts frågor som hanteras via chatten. Flera av informanterna nämner att de 

ibland måste hänvisa kunderna till någon av de andra supportkanalerna och att kunderna 

då blir missnöjda. Samtidigt anser informanterna att hemsidan är relativt otydlig. En 

bättre hemsida kan tydliggöra vilken sorts frågor som kunderna kan få hjälp med via 

chatten. En bra hemsida kan minska missförstånd hos kunderna samtidigt som kanalen 

kan effektiviseras ytterligare. En informant nämner att antalet ärenden på telefon och 

mejl minskar genom hantering av korta och snabba frågor via chatten. Enligt oss 

fungerar en chatt på ett optimalt sätt när frågor som är lämpliga att hantera via en chatt 

också är de frågor som ställs via chatten samt när kommunikationen är synkron utan 

väntetider på flera minuter mellan frågor och svar. Är detta fallet anser vi att en chatt är 

snabb, enkel och billig. Med detta menar vi att ingen chatt är snabb, enkel och billig per 

automatik utan att varje företag måste arbeta för att få chatten dit de vill ha den.  

 

5.3 Överföring av information via chatt – positiva och negativa faktorer 
Enligt Jacobsen & Thorsvik (1998) anses chatten vara en kanal där flera konversationer 

kan hanteras på samma gång. Sändaren har tid att tänka igenom sitt budskap innan 

sändning och där det finns möjlighet att lagra konversationer. Dock anses chatten inte 

kunna förmedla olika sorters information i termer av kroppsspråk och tonläge (Jacobsen 

& Thorsvik, 1998). På fallföretaget anses chatt vara den mest effektiva supportkanalen 

vid behandling av korta och snabba frågor. Vi anser att komplexa frågor inte är lika 

lämpliga att hantera via en chatt eftersom chatten inte kan förmedla rik information i 

samma höga grad som exempelvis ett telefonsamtal.  

 

Smileys är en sak som vi menar kan förtydliga kommunikation om det används på ett 

lämpligt sätt. Vårt resultat visar att på den organisation vi gjorde studien är det är okej 

att använda smileys i chattsamtal om kunden har gjort det först. Smileys kan enligt oss 

förstärka eller ta udden av det skrivna ordet och vi anser att smileys kan bidra till rikare 

information.  

 

Under våra intervjuer har det framkommit att filer inte kan skickas eller tas emot på ett 

bra sätt via chatten. Även om chatten ska vara en kanal för just snabba och enkla frågor 

anser vi att möjlighet till filöverföring hade förbättrat chatten som supportkanal. Flera 
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informanter menar också att chatten hade kunnat täcka ett större område om 

filöverföring hade fungerat på ett optimalt sätt. Istället för att skicka en fil över mejl 

hade fler ärenden kunnat hanteras direkt via chatten. Varje företag måste själva ta 

ställning kring vilken typ av ärenden de hanterar via chatten. För ett företag är det 

kanske mer lämpligt att hantera fler ärenden via chatten och att ha fler anställda som 

arbetar i chatten medan det för andra företag kanske är mer lämpligt att hänvisa till 

andra kanaler när frågor kräver filöverföring eller är komplexa. Det absolut viktigaste 

här tycker vi är att företag gör ett medvetet val samt att detta val sedan kommuniceras ut 

på ett mycket tydligt sätt så att frågorna hamnar där de ska hamna och där kunderna kan 

få den support som de önskar. Detta styrks också av Haverblad (2004) som menar att 

det är viktigt att det finns ett tydligt syfte med supporten för att den ska kunna fungera 

på ett framgångsrikt sätt. 

 

Vårt resultat visar att kommunikation via en chatt enkelt kan bli slarvig och att det är 

lätt att missförstå varandra vid chattsamtal. Larsson
6
 beskriver att ett meddelande består 

av 55 % icke-verbalt beteende, 38 % tonläge och enbart 7 % av de faktiska orden. Med 

tanke på det anser vi att det inte är förvånande om missförstånd är relativt vanliga vid 

kommunikation via en chatt. En informant beskrev det som att ”Det kan vara svårt att 

upptäcka nyanserna i en chatt, svårare än i telefonsamtal.” Enligt Jacobsen & Thorsvik 

(1998) används återkoppling för att säkerställa att ett budskap nått fram till mottagaren. 

För att undvika eller åtminstone minska missförstånd i kommunikationen via en chatt är 

detta viktigt.  

 

Enligt Larsson
7
 påverkar tidpunkt, plats och relation kommunikationen. Om sändare och 

mottagare har liknande erfarenheter underlättas i regel kommunikationen (Larsson
8
). 

När det handlar om att supportera kunder kan självklart erfarenheter och personligheter 

variera oändligt vilket borde innebära att en specifik anställd har lättare att supportera 

kunder än andra. Marr & Parry (2004) menar att en framgångsrik support kräver en 

utbildad personal, att erbjuda alla samma utbildning bidrar till liknande erfarenheter och 

tydliga riktlinjer som gör att det blir lättare för de anställda att erbjuda support. 

  

5.4 Hög parallellitet – en orsak till ökad stress? 
Enligt Svensson & Årling (2007) innebär kommunikation via chatt en ökad möjlighet 

till att göra flera olika saker samtidigt, vilket innebär att chatten är en 

kommunikationskanal med hög parallellitet. Informanterna från vår studie berättar att de 

ofta hanterar fyra ärenden samtidigt. Detta upplever flera vara stressigt. Vi ser 

möjligheten till multitasking som otroligt värdefull idag, i en företagsvärld med hård 

konkurrens där det gäller att effektivisera sin verksamhet så mycket som möjligt. En 

informant uppgav att det inte är stressigt att arbeta i chatten om frågorna som ställs är 

enkla och korta. Det blir stressigt först när mer komplexa frågor ställs. Återigen är det 

                                                 
6
 Malin Larsson, föreläsning den 23 februari 2012. 

7
 Malin Larsson, föreläsning den 23 februari 2012. 

8
 Malin Larsson, föreläsning den 23 februari 2012. 
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enligt oss otroligt viktigt att tydliggöra vilka frågor som faktiskt är lämpliga för chatten. 

Genom att hantera korta och snabba frågor på chatten tror vi dessutom att telefonen och 

mejlen kan bli mer effektiva, eftersom de anställda då inte behöver hantera enkla frågor 

via nämnda kanaler.  

 

Det är enligt oss viktigt att tänka på individerna och finns det någon som absolut inte 

mår bra av att arbeta i en chatt kanske företaget i fråga ska överväga att låta den 

personen arbeta i de andra supportkanalerna. Vårt resultat visar dock att chatten är en 

populär kanal att arbeta i och de flesta av informanterna tycker att det är en rolig kanal. 

 

Ett av de traditionella stegen ett ärende går igenom på en Helpdesk är enligt Gallagher 

(1995) registrering. På fallföretaget registreras inga ärenden som kommer in via chatten 

och det är inte heller något som våra informanter ser något större behov av. 

Registrering, som även kan kallas för loggning, möjliggör att se vilka frågor och 

ärenden som är ständigt återkommande och kunna söka efter rotorsaken till dessa 

problem. Ett par av våra informanter menar att det inte finns tid att logga frågor som 

kommer in via en chatt eftersom kunderna förväntar sig snabba svar och det är just det 

som de anställda ska fokusera på. Vill företag logga chattärenden kan det eventuellt 

lösas med hjälp av någon slags automatiserad loggning eller genom att tid för loggning 

inkluderas i chattsamtalet. Då kan ytterligare ett chattsamtal inte inledas förrän loggning 

är gjord. Detta skulle dock bidra till längre ärendehantering. Vi anser att varje enskild 

organisation själva får göra en värdering kring alternativet att logga ärenden, vilket tar 

tid men kan bidra till att hitta samband med problem, eller att inte logga ärenden och 

prioritera effektivitet och snabbhet.  

 

5.5 Chatt som supportkanal 
Enligt Smith (2006) är målet med kundsupport att kunden ska kunna få ut så stort värde 

som möjligt ur sin produkt eller tjänst. Vårt resultat visar att en viktig positiv aspekt 

med en chatt som supportkanal är att den underlättar för kunderna. Marr & Parry (2004) 

menar att användning av flera olika supportkanaler är en förutsättning för att få nöjda 

kunder. Även utbildad personal lyfts fram som en förutsättning för framgångsrik 

support. På det företaget vi gjorde vår studie används flera olika supportkanaler där 

telefon, mejl och chatt är de tre vanligaste. Vi har tidigare varit inne på att alla frågor 

inte är lika lämpliga att hantera via alla kanaler och att kunderna dessutom föredrar 

olika kanaler. Vi tror att införandet av en chatt hade bidragit till nöjdare användare på 

flera organisationer som erbjuder support till sina kunder. Oavsett om det är en extern 

support eller internt på ett företag ger chatten alltid en möjlighet att fortsätta bedriva 

andra aktiviteter när support efterfrågas. På så sätt kan en anställd fortsätta med sitt 

arbete samtidigt som han eller hon efterfrågar support.  

 

Det andra kravet för en bra support enligt Marr & Parry (2004) utbildad personal. Vår 

studie visade att utbildningen kring chattverktyget var bristfällig på fallföretaget. De 

flesta informanter uppger visserligen att de har fått en lämplig utbildning, men det visar 

sig också att utbildningen inte har varit densamma för samtliga anställda samt att det 
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inte sker någon kontinuerlig utbildning. Vi tror att det är mycket viktigt med samma 

utbildning för alla anställda för att skapa en samstämmighet och undvika onödiga 

diskussioner. Kunder bemöts på väldigt olika sätt beroende på vilken anställd de 

supporteras av men gemensamma utbildningar kan bidra till att de anställda hanterar 

chatten likadant.  

 

Augustson & Bergstedt Sten (1999) menar att syftet med en Helpdesk är att snabbt 

assistera och rådgiva användare i deras dagliga arbete. Det handlar således om att ge så 

bra support som möjligt på ett så effektivt sätt som möjligt. Att snabbt kunna hjälpa sina 

användare är därför mycket viktigt så att de kan komma vidare i sitt arbete. Med 

bakgrund i det så anser vi att en chatt hade varit mycket bra på företag som erbjuder 

support eftersom den direktkommunikation som en chatt kan innebära gör att 

användarna snabbt kan få svar på sina frågor.  

 

Ytterligare ett krav på support som Haverblad (2004) lyfter fram är att supporten måste 

vara bemannad för att hantera antalet inkomna ärenden. För att lyckas med 

bemanningen är uppskattningar och prognoser viktiga, liksom mål och riktlinjer kring 

bland annat hur många ärenden en anställd ska klara av att hantera, lämpliga svarstider 

och maximala lösningstider (Haverblad, 2004). 

 

Vårt resultat visar att det då och då händer att antalet inkomna ärenden till chatten är för 

stort för att kunna hanteras av de som arbetar i chatten. Företaget vi genomförde studien 

på har en strategi för de tillfällen då detta inträffar vilken innebär att de anställda ska 

kontakta en gruppchef som avgör om förstärkning ska tillsättas. Om så är fallet flyttas 

personal från någon av de andra supportkanalerna till chatten. Risken att fler ärenden än 

beräknat kommer in finns alltid och det viktiga tror vi är just att ha en strategi för de 

tillfällen då det händer. Är chatten en kanal där snabb support utlovas måste företaget 

enligt oss bemanna upp för att chatten ska få behålla sin status som just en snabb och 

effektiv supportkanal och för att kunderna ska förbli nöjda.  

 

Vårt resultat visar att mål och riktlinjer inte är speciellt tydliga på fallföretaget. 

Informanterna uppger olika svar vilket vi anser tyder på att regler och riktlinjer inte är 

riktigt kommunicerade eller kanske i värsta fall, att de knappt existerar. Just tydliga mål 

och riktlinjer är något som är mycket viktigt enligt Haverblad (2004) för att ett företag 

ska lyckas med sin support. Vi menar inte att det behöver finnas några strikta regler 

kring hur lång tid en kund får stå i kö men om det inte finns någon maximal kötid bör 

åtminstone detta kommuniceras så att samtliga anställda har samma utgångspunkt. 

Brown (2000) nämner att supporten ofta är en del av en organisation som är synlig utåt. 

Att en anställd tror att det finns en maximal kötid och arbetar utifrån det medan en 

annan inte tror att det finns känns därför inte helt optimalt, eftersom företaget då, enligt 

oss, visar upp en något spretig bild. Dessutom tror vi att det i vissa fall kan underlätta 

för de anställda om det finns klara riktlinjer. Vet den som arbetar i chatten att när det till 

exempel är mer än fem personer i kö ska han eller hon be om förstärkning, då slipper 
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individen själv överväga huruvida förstärkning behövs. Vi tror att med tydliga riktlinjer 

att utgå från blir supporten mer samstämmig men också för att skapa högre effektivitet.   

 

5.6 Sammanfattning diskussion & analys 
Mycket i vårt resultat tyder på att en chatt är en lyckad supportkanal om den används på 

rätt sätt. Vi har tidigare nämnt att Wilkins (2007) hävdar att många av dagens 

organisationer skulle tjäna på att se över sin verksamhet och vilka möjligheter det finns 

med IM och framförallt i form av en chatt. Coffman & Arret (2004) menar dock att om 

en chatt ska implementeras är det är viktigt att först och främst ta reda på om chatten 

verkligen fyller det syfte den ska göra och om företaget verkligen behöver chatten.  

Även om vårt resultat visar mestadels positiva saker med en chatt som supportkanal är 

det viktigt att också komma ihåg eventuella svårigheter och hinder.  Det kan vara risk 

för ökad stress, att lyckas leverera snabba svar, logga ärenden samt krav på bra 

utbildning av personal. Dessutom tillkommer ett moment vid schemaläggning och det 

har visat sig svårt att styra kunderna till de supportkanaler som är lämpliga för de olika 

frågorna.  

 

Den forskningsfråga vi ville besvara med denna rapport var: ”Vad upplevs som positivt 

respektive negativt med chatt som supportkanal?” Utifrån de intervjuer och 

sammanställningar vi gjort kunde vi lyfta fram olika områden som förklarade hur 

användningen av chatt i supportsyfte går till på fallföretaget och se hur chatten upplevs 

och vilka konsekvenser det har för de anställda att arbeta med chatt som supportkanal.  

 

Vi ville beskriva hur chatten fungerar för att på så vis kunna underlätta för andra 

organisationer som funderar på eller arbetar i chatt där de kan se vilka områden som 

behöver beaktas. Med hjälp av intervjuerna har vi kunnat sammanställa hur utbildning 

har gått till på fallföretaget och vad de anställda har för syn på de regler och riktlinjer 

som finns med chatten. Resultatet visar att de anställda har en bred syn inom detta 

område och att utbildningen de fått i många fall anses otillräcklig. Resultatet visar också 

att det inte finns en samsyn kring hur chatten ska fungera kring flera områden och här 

har företag som ska implementera en chatt eller jobbar i en chatt något att tänka på och 

se över. Att skapa en samsyn och ha tydliga regler och riktlinjer kring arbetssätt och 

kommunikation bidrar till en större gemenskap och mer standardiserade arbetsrutiner 

vilket underlättar arbetet. 

 

Företag kan med denna rapport ta del av hur de anställda på ett företag upplever chatten 

och ha rapporten i beaktning och som underlag om de står inför en implementering. Den 

visar på positiva aspekter med en chatt men lyfter även fram negativa områden som kan 

vara viktiga att tänka på när de står inför en implementering och vilka utmaningar det 

faktiskt innebär att implementera en chatt.  

 

Intervjuerna har visat på olikheter i arbetssätt och syn på chatten. Vi anser att vi med 

denna uppsats bidrar till en ökad förståelse för hur de anställda som jobbar med chatt 

som supportverktyg ser på sitt arbete och arbetssätt där företagen utifrån rapporten kan 
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förbereda sig på ett bra sätt genom att ta hänsyn till arbetssätt, stress, arbetsmiljö, 

utbildning mm. Det går kanske inte förebygga och ta bort delar från chatten för att få en 

helt problemfri support. Stress, olika arbetstempo och missuppfattningar är områden 

som alla är relaterade till chatt och inte kan elimineras helt. Att vara medvetna om dem 

och ta dem i beaktning kan dock bidra till ökad förståelse och minimera uppkomsten av 

oväntade problem som dyker upp efter en implementering. 

 

5.7 Metodreflektion 
Vi anser att vårt val av metod har varit lämpligt och vi tycker också att vi har genomfört 

vår undersökning och vårt arbete på ett bra sätt. Vi har utgått från existerande 

metodteorier men i vissa fall anpassat dessa metoder efter det som vi har ansett vara 

lämpligt för just vår forskning. Vi menar att den kvalitativa metodansatsen har gett oss 

precis det vi var ute efter vilket var detaljer och nyanser. Dock tror vi att vi hade kunna 

förbättra arbetet ytterligare om vi haft möjlighet att göra ännu mer djupgående 

intervjuer. På grund av den begränsade tid vi hade på oss var det här inte möjligt men 

hade vi haft mer tid på oss är det något som vi hade gjort. En annan sak som vi gärna 

hade gjort är att säkerställa det resultat som vi har fått fram från kvalitativa intervjuer 

genom att göra en kvantitativ undersökning för samtliga anställda på IKEA Handla 

Hemma. Vi kunde då utgått från den information som vi har fått in för att skapa en 

enkät med syfte att säkerställa att vårt resultat faktiskt är tillförlitligt.  
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6  Avslutning 
I detta kapitel presenteras en sammanfattning av vår rapport samt slutsats och förslag 

till fortsatt forskning 

 

6.1  Sammanfattning 
Vi har genomfört en undersökning med syftet att identifiera och utvärdera positiva och 

negativa faktorer vid användning av kommunikationskanalen chatt som supportverktyg. 

Vår problemformulering var enligt följande: 

 

”Hur fungerar användningen av en chatt i supportsyfte och vad upplevs positivt 

respektive negativt med nämnda supportkanal?” 

 

För att samla information och skapa oss en bild av området har vi gjort intervjuer på ett 

företag som arbetar med chatt som supportkanal. Intervjuerna var relativt öppna där vi 

hade strukturerat frågorna för att kunna styra intervjun dit vi ville och få svar inom de 

områden vi behövde för att kunna uppfylla syftet med vår rapport. Intervjuerna 

analyserades sedan i flera olika steg för att kunna identifiera kategorier och hitta 

samband mellan olika fenomen. Efter analysen gjordes en sammanställning av 

materialet. 

  

Resultatet visade att om en chatt används på rätt sätt är det en bra kanal att arbeta i vid 

supporthantering. Det visade också på en bristande samsyn gällande hur arbetet ska ske 

i chatten, vilket kan bero på att utbildning av personal inte har varit en självklar del i 

organisationens arbete med chatten. Just bristen på samsyn var tydlig vid alla våra 

intervjuer. Intervjuerna visade att det som ansågs mest positivt med att arbeta med en 

chatt är att det är en snabb och rolig kanal.  Det mest negativa ansågs vara att kanalen 

kan upplevas som stressig när kundernas förväntningar inte uppnås eller att det blir för 

högt tryck på chatten (lång kö av personer som vill ha hjälp). 

 

Chatten är en snabb och effektiv supportkanal då den hanterar och löser många ärenden 

på ett snabbt sätt. Detta ställer krav på organisationen och personalen som måste möta 

de krav som finns från kunden. Tydliga regler och riktlinjer är en viktig aspekt vid 

arbete med chatt eftersom de anställda då vet vad som förväntas av dem, samt för att 

chatten ska utnyttjas maximalt. Det är viktigt att organisationer är medvetna om de 

risker och framförallt kommunikationsbrister som finns när kommunikation sker via en 

chatt. Att ta beslut gällande språk, lösningstider och andra regler är områden som inte 

bör försummas om en chatt ska användas på ett effektivt sätt som kan göra både de som 

ger support och kunderna nöjda. 

 

6.2  Slutsats 
Utifrån resultatet och analysen som vi genomfört drar vi slutsatsen att chatt är ett 

lämpligt kommunikationsverktyg för att hantera supportärenden. Chatten uppfattas av 

samtliga informanter som en smidig, enkel och rolig kanal i jämförelse med de andra 
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kanalerna. Chatt är den bästa kanalen gällande antal lösta ärenden. Det finns vissa 

områden där chatten har brister, framförallt i förhållande till telefon då det via chatten 

inte går att tolka tonläge och andra nyanser i kommunikationen. Detta är något som en 

organisation som arbetar med chatt som supportverktyg bör ta i beaktning och tänka 

på, framförallt när beslut ska fattas kring hur regler kring det skriftliga språket ska 

sättas, till exempel gällande smileys och förkortningar. Intervjuerna och resultatet 

visar att många använder sig av smileys om kunden gör det först, och detta kan 

förstärka nyanserna och graden av förståelse i kommunikation. Huruvida smileys och 

förkortningar gör avkall på professionaliteten är upp till varje enskild organisation att 

bedöma.  

 

Att arbeta i chatten uppfattas som mer stressigt än de andra kanalerna eftersom trycket 

är högt och det förväntas att de som erbjuder support ska hantera fyra ärenden 

samtidigt. En organisation som använder chatt eller står inför en implementering av 

chatt i supportsyfte bör se till att det roteras mellan de olika supportkanalerna och att 

belastningen varierar mellan de anställda. Att arbeta i chatten upplevs annars som 

roligt av samtliga informanter och med bra rotation för att minska stressen och tydliga 

regler kring kommunikation, tidsgränser och bra utbildning kan chatt starkt bidra till 

att öka effektiviteten genom att företag kan besvara mer ärenden och spara tid. En 

viktig aspekt, som många respondenter lyfter fram som ett problem, är att ”fel” frågor 

kommer in via chatten. Det är viktigt att sprida budskapet kring vilken typ av frågor 

som chatten lämpar sig till. Om chatten är till för intern support är det enklare att se 

till att definiera regler kring vilken typ av frågor som chatten hanterar. Hanteras 

externa kunder är detta svårare men någon typ av information bör ges till kunden 

innan chattkonversationen inleds då det sparar tid både för kunden och för företaget att 

vara tydlig. En möjlighet att föra över filer via chatten är något företag behöver 

fundera kring, framförallt om de står inför implementering. Att ha möjlighet att 

överföra filer i chatten är en funktionalitet som kan innebära effektiv och smidig 

support. Som uttrycket säger ”En bild säger mer än tusen ord.”  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
I vår metodreflektion nämnde vi att vi gärna kompletterat vår kvalitativa undersökning 

med en kvantitativ undersökning för att på så sätt säkerställa att vårt resultat är 

tillförlitligt. Att göra denna fortsättning på vårt arbete kan kanske vara svårt för någon 

utomstående men långt ifrån omöjligt.  

 

Ett mer konkret förslag på fortsatt forskning är att göra en undersökning kring 

implementeringen av en chatt och vad som är viktigt att tänka på inför en 

implementering. Det kan till exempel handla om hur en ny supportkanal kan påverka 

personalen eller hur införandet bör gå till för att implementeringen ska ske så smidigt 

som möjligt. En mer ingående undersökning kring utbildning och lämpliga 

utbildningsmetoder vid införande av en chatt i supportsyfte är en annan idé, liksom att 

undersöka mer konkret vilka alternativ av chattverktyg som faktiskt finns på marknaden 

idag och vilka verktyg som är lämpliga för vilka behov. Den sistnämnda idén skulle 
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förmodligen få en mer teknisk inriktning men vi tycker att det är ett intressant förslag 

till fortsatt forskning.  
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