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Abstract

A wake-up call - an evaluative study of the telecom
industry

Frida Kornsäter

As technology and service change, so does customer expectations. This apply
particularly to industries who have a long and traditional role in society, industries
who must adapt to stay up to date. One of these industries is the telecom industry,
which is rapidly changing. From radio transmitters to telephone, to present days 
when almost everyone carries the immaculate opportunity to reach the entire world 
from a device that easily fits in the back pocket of a pair of jeans. The entering of 
smart phones changed the entire telecom industry, and nourished new and rapidly 
changing demands from the customers.

The overall aim of this thesis is to via a case study investigate how different 
existing solutions in the telecom industry such as telephone, email, social media 
and chats can be combined with new technology and analytics to meet people's 
requirements for accessibility, simplicity and clarity when seeking help and 
information within the telecom industry. Both the technical aspects, such as the 
existing solutions, and the human aspects such as what information different 
customer groups seek are studied. An analysis of the telecom sector based on a 
service design approach have been done. 

The research done in the thesis put forward the challenges companies within the 
telecom industry face. By using a service design approach improvements and 
design of systems that enable seamless interactions between different 
technologies and customers have been suggested, to show how they might look 
like in the future.
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Sammanfattning 

För telekombolag är det viktigt att kunna möta dagens och framtidens kunder och använda 
tekniker som är anpassade till dessa personers krav och behov. Många nya tekniker finns 
tillgängliga och det är därför viktigt att känna till och använda dessa för att skapa optimal 
användarupplevelse. Utöver att dessa tekniker ska användas är det också viktigt att de kan 
kopplas samman för att skapa en enad upplevelse för kunden. Om en enad och sömlös 
kundupplevelse inte skapas kan det leda till att kunder väljer att byta telekomoperatör, 
där studier visar på att det är mellan 5 och 25 gånger dyrare för ett företag att förvärva 
nya kunder jämfört med att behålla redan existerande(Gallo, 2014). Hur olika 
interaktionssätt mellan telekombolag och kund ska hänga samman är ett område som 
därför är viktigt att studera både ur ett kund- och organisatoriskt perspektiv.  

För att kunna undersöka hur olika kundinteraktionsforum inom telekombranschen 
används för att stötta kunder har en nulägesanalys med utgångspunkt ur ett 
tjänstedesignperspektiv genomförts. Nulägesanalysen har dels utgått från artiklar, dels 
från intervjuer med anställda på ett utvalt telekombolag och dels genom att analysera 
inkomna samtal till telekombolagets kundtjänst. Från artiklarna framgår det att kunder 
ställer allt högre krav på att teknik ska fungera och vara lätt att lära sig. Smarta telefoner 
har bidragit till att kunder förväntar sig att information ska gå att hitta direkt. För att 
möjliggöra detta bör företag använda verktyg för att kunna analysera sina kunder och 
deras användarmönster. 

Intervjuerna har skapat en tydlig bild av vilka tekniker, forum och verktyg som används 
idag. Sammanfattningsvis har intervjuerna visat på att det finns en mängd olika sätt för 
kunder att agera med telekombolag som på olika sätt är värdeskapande för kunder, men 
att kommunikationen mellan kanalerna är bristfällig. Genomlyssning av samtal bidrog 
med att skapa en inblick i de problem, tankar och frågor som dagens kunder har, och vilka 
brister hos telekombolag de upplever. Sammanfattningsvis går det att säga att kunder har 
mycket höga krav på sina tjänsteoperatörer, där det ska vara enkelt att få överblick över 
sina tjänster och där de förväntar sig att tekniken ska fungera. Kommunikationskanalerna 
kan enskilt bara fungera tillfredsställande till en viss gräns, därefter blir det otroligt viktigt 
att kunna se helhetsupplevelsen av det värde som en telekomoperatör skapar. Kunder vill 
inte behöva ta ett aktivt val kring vilka kommunikationskanaler som används, där 
företaget ska fortfarande ha koll på dig, dina tjänster och dina tidigare interaktioner 
oavsett vilken kanal som används. Olika kundingångar kan skapa värde för olika kunder, 
beroende på hur bekväm kunderna är att interagera med de olika kanalerna. Arbetet har 
identifierat förbättringspunkter, och tagit fram två konkreta förslag på system som skulle 
kunna förbättra både kundens och organisationens upplevelse. 
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Ordlista och förkortningar 

AR – Augumented reality 

Churn rate – ett mått på hur många kunder som under en viss period väljer att avsluta 
sin relation med ett företag. Detta genom att exempelvis säga upp sina tjänster. 

CLV – Customer Lifetime Value, värdet i form av pengar som telekomoperatörerna kan 
få ut från kunderna ur ett långtidsperspektiv 

Contextual Inquiry – Arbetssätt som utgår från användare vid utformning av tekniska 
system 

DTMF - Dual Tone Multi Frequency, knappvalssystem där kunder kan göra 
förutbestämda val när de ringer in till ett företags kundtjänst. 

Front-end – Sådana kanaler som vänder sig mot användare, och rör exempelvis olika 
informationskanaler och design av dessa 

Fysisk person – en individ är en människa som kommunicerar med användare 

IVR – Integrated Voice Response. Rösstyrningssystem som används som en del av ett 
Självbetjäningssystem, se nedan. 

Konversationsrobot/Chattbot – ”person” som användare kommer i kontakt med via 
exempelvis chattbot, och som inte är en människa.  

Kundinteraktionsforum – samlingsbegrepp för de tekniker och kundingångar som 
kunder kan interagera med när denne kontaktar telekombolag. Exempel på forum: 
hemsida, telefon, sociala medier, email, butik.  

Handläggare – Person som arbetar med att hantera kunder inom telekombranschen 

Respondent – anställd på Telekombolaget som intervjuats för detta arbete 

Service design – engelska för tjänstedesign 

SKI – Svenskt kvalitetsindex 

Självbetjäningssystem – System där kunder kan lösa problem utan att interagera med 
fysisk person. Detta kan ske via olika forum på Internet, via Röst/Telefon, Automatiskt 
eller via instruktionsfilmer. (Salomann, Kolbe och Brenner, 2006) 

Sociodemografiska variabler – variabler beroende av en mängd människors sociala 
sammansättning 



    
 

Telekom – förkortning av telekommunikation och betyder kommunikation över stora 
avstånd som använder olika hjälpmedel för att möjliggöra detta. Exempel på telekom är 
radio, satellitnavigation, telefoni, fax, och olika typer av IT-lösningar(Soluno, 2019). 

Telekombranschen - Aktörer inom denna bransch som använder och utvecklar 
telekomlösningar i sin verksamhet.  

Telekombolaget – Fallföretaget som studien genomförts på. 

Telekomoperatör – Företag som distribuerar telekomtjänster 

Tonation – val av ord och fraser för att skapa mer avslappnad eller strikt stämning vid 
kontakt med företag 

User story  - engelskt yttryck för användarhistoria 

UX – User Experience, användarupplevelse 

Use case – engelska för användningsfall, innehåller scenario som beskriver hur 
användare ska interagera med system för att uppnå ett visst mål. Används för att 
identifiera de behov och krav som användare ställer på ett system. 

VR- Virtual reality, engelska för virtuell verklighet 
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1. Inledning och bakgrund 

Följande avsnitt ger en inledning till telekombranschen, för att undersöka hur företag kan 
arbeta för att förstå sina kunder.  Därefter kommer en redogörelse för kundnöjdhet inom 
telekombranschen idag, och går därefter vidare att till att redogöra för framtidsspaningar 
som finns för att skapa tankar kring hur framtidens telekom skulle kunna se ut. 

1.1 Förståelse för kunder 

Telekommarknaden förändras i takt med att krav från kunder ändras, där exempelvis 
mängden överförd data i mobilnäten ökade med 30 procent 2017 jämfört med året innan 

(Fransén och Wigren, 2018). Därmed måste telekomoperatörer kunna svara på dessa 
förändringar, och inte fastna i gamla arbetssätt och tillvägagångssätt. Inom 
telekombranschen innebär detta att kunna anpassa utbud och erbjudanden efter sådant 
som efterfrågas av kunderna, samtidigt som det också innebär att nya sätt att identifiera 
och behandla sina kunder blir nödvändiga(Monitor Deloitte, 2019). IT-revolutionen, och 
därmed tillgång till internet genom användning av teknologier såsom datorer, surfplattor 
och smarta telefoner, innebär att kunderna både har en helt annan möjlighet att ta del av 
telekomtjänster, men också har helt andra möjligheter att söka och hitta information 
jämfört med tidigare(Holtsblatt, Beyer, 2014). Detta ställer krav på att telekomoperatörer 
kan uppdatera och förändra sin verksamhet för att möta kundernas krav. För att göra detta 
på ett effektivt sätt kan nya tekniker användas. Dessa olika tekniker, såsom artificiell 
intelligens, maskininlärning, beslutsstöd och olika typer av automatiserade tjänster såsom 
talsvarstjänster och chattbotar är olika sätt på vilka kundernas krav kan mötas. 

För att kunna använda dessa olika typer av verktyg så är det inledningsvis av yttersta vikt 
att kartlägga de kunder telekombolag har. Denna kartläggning kan ske med hjälp av 
beslutsstöd (Business intelligence på engelska, förkortat BI) och kan i detta sammanhang 
delas in i tre huvuddelar: identifiering, förståelse och interaktion med kunderna(Ishaya, 
Folarin 2012).  

Identifiering innefattar två huvudmoment, där det första innefattar att skapa affärsregler 
som identifierar vilka kunder eller kundgrupper som är mest lönsamma. Dessa 
affärsregler kan också användas för att identifiera de kunder som är mindre lönsamma. 
Genom att identifiera dessa olika kundgrupper kan operatörerna vidta åtgärder för att 
behålla de lönsamma kunderna och därmed säkra stabila inkomster, men också öka 
förståelsen kring orsaker bakom varför att vissa kundgrupper inte är lönsamma. Exempel 
på orsaker kan vara felaktiga eller inaktuella erbjudanden, låga inkomster eller dåligt 
nätverk i de områden där dessa kunder bor(Ishaya, Folarin 2012). Det andra 
huvudmomentet för att identifiera kunder innefattar Customer Lifetime Value (CLV), 
vilket är värdet i form av pengar som telekomoperatörerna kan få ut från kunderna ur ett 
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långtidsperspektiv. Genom att analysera CLV går det bland annat att se hur stor 
sannolikheten är att en kund kommer bli lönsam i framtiden. 

Det andra huvudommrådet för förståelse av kunder. Förståelse av kunder krävs för att 
produkterbjudanden ska kunna utformas på ett framgångsrikt sätt. Då telekomoperatörer 
generellt har ett mycket stort antal kunder så är det av vikt att dela in dessa i olika grupper 
innan de går att analysera på individnivå. Segmentering används som ett sätt att dela in 
dessa kunder i grupper baserat på vanligt förekommande relationer mellan gruppens 
kunder. Sista delen av analysen av kunder innefattar att använda identifikationen och 
förståelsen av kunderna för att på så sätt påverka interaktionen med dessa. Detta kan ske 
bland annat genom att använda riktad marknadsföring. Analys kan också genomföras på 
kampanjer och erbjudanden, för att se vilket genomslag dessa har. (Ishaya, Folarin 2012) 

Människor påverkas till stor del av sociodemografiska variabler när det kommer till att 
välja telekomoperatör, snarare än huruvida det fysiska nätverket uppfyller krav om 
stabilitet och tillgänglighet. Enligt en enkätstudie av konsumentpreferenser för 
mobiltelefonplaner och operatörskarakteristika, där vikten för kunder att använda samma 
mobiloperatör som sina vänner och familj, vikten av hur stor marknadsandel en 
mobiloperatör har, hur lång bindningstid abonnemanget har, månadskostnader samt 
minutkostnaden för samtal som görs innanför och utanför operatörens eget nätverk 
undersökts(Confraria, Ribeiro, Vasconcelos, 2017). Författarna drar i texten bland annat 
slutsatsen att lokala relationer är betydande för de val som kunder gör, där kunder är 
betydligt mer benägna att påverkas av val som andra personer i deras lokala närhet gör, 
snarare än val kopplade till storleken på nätverket. Förutom att kunder kan påverkas av 
personer i sin omgivning kring vilka operatörer och tjänster de väljer så finns det en rad 
andra faktorer som spelar in. Dessa kommer behandlas i följande delkapitel. 

1.2 Kundnöjdhet i telekombranschen 

Att förstå kundernas behov och behålla kunder är därför en viktig fråga för ett företags 
överlevnad, där studier visar på att det är mellan 5 och 25 gånger dyrare för ett företag att 
förvärva nya kunder jämfört med att behålla redan existerande(Gallo, 2014). Ett sätt att 
förstå ett företags kunder är genom att studera de kunder som väljer att avsluta relationen 
med ett företag, på engelska den så kallade Churn Raten(Gallo, 2014). Genom att göra 
detta kan företag ändra sin marknadsföringsstrategi, där stora datamängder kan hjälpa 
företaget att förstå sina kunder. I nedanstående stycken kommer rapporten vidare titta på 
hur kundnöjdheten inom telekombranschen i Sverige ser ut. 

När det kommer till den svenska telekombranschen finns det olika sätt att mäta hur den 
presterar. En verksamhet som gör detta är Svenskt kvalitetsindex, SKI, som ägs av 
Institutet för kvalitetsutveckling(Svenskt Kvalitetsindex, 2019a). SKI tar varje år fram 
rapporter för nulägesstatus över olika delar av telekombranschen, där de via 
kundundersökningar identifierar olika nyckelfaktorer för TV-tjänster, bredband och 
mobiloperatörer. Resultatet från dessa rapporter kommer kortfattat redogöras för nedan. 
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1.2.1 Tv-tjänster 

För att kartlägga kunders syn på tv-tjänster genomförde SKI år 2018 intervjuer med 3279 
tv-kunder, där både digital och strömmad tv undersöktes. Resultatet från dessa intervjuer 
pekar på att kunder värdesätter strömmad tv högre än digital-tv, men att digital och 
strömmad tv idag nyttjas i lika stor grad av kunderna. Med strömmad tv menas sådan som 
är tillgänglig dygnet runt via olika tjänster. Upp emot hälften av kunderna upplever att 
strömmad tv är en fullgod ersättare till digital-tv, där play-tjänster hos sin digital-TV-
leverantör används i högre utsträckning i undersökningen från 2018 jämfört med tidigare 
undersökningar, vilket går att se i Figur 1 nedan(Svenskt Kvalitetsindex, 2019b). SKI 
identifierar två områden som är nyckelfaktorer för att TV-operatörerna ska kunna behålla 
sina kunder och stärka sin plats på marknaden. Den första är möjligheten att erbjuda 
kunderna en helhetslösning för sina tv-tjänster, där enkelhet och smidighet premieras 
framför att behöva krångla för att kunna använda ett fåtal tjänster. Den andra möjligheten 
ligger i att enbart 15-procent av de tillfrågade digital-tv-kunderna upplever att deras tv-
operatörer premierar lojala kunder. Hos de kunder som upplever sig premierade är 
nöjdheten och rekommendationsgraden ”extremt hög” (Svenskt Kvalitetsindex, 2019c). 

 
Figur 1: SKI kundnöjdhet Digital-tv och streaming 2008–2018, angivet i procent. Baserat 
på data från Svenskt kvalitetsindex, 2019 

1.2.2 Bredband 

För att kartlägga kunders syn på bredband genomförde SKI år 2018 intervjuer med 2470 
bredbands-kunder. Kundnöjdheten bland privatkunder har höjts något jämfört med året 
innan, men har legat på en relativt stabil nivå sedan 2008 förutom år 2016 då en nedgång 
skedde, vilket går att se i Figur 2 nedan. För att möta kundernas krav har SKI identifierat 
att bredbandsleverantörerna behöver vara initiativtagande, erbjuda hög tillgänglighet och 
arbeta proaktivt. Detta innebär att bredbandsleverantörerna behöver vara 
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serviceoperatörer snarare än enbart bredbandsoperatörer (Svenskt Kvalitetsindex, 
2019d). SKI identifierar att även bredbandskunderna saknar premiering av lojala kunder, 
där endast 17 % av privatkunderna anger att de upplever att lojala kunder premieras. 
Premiering av lojala kunder är således ett område där det finns utvecklingsmöjligheter för 
att öka kundnöjdheten. (Svenskt Kvalitetsindex, 2019d) 

Figur 2:SKI kundnöjdhet Bredband 2008–2018, angivet i procent. Baserat på data från 
Svenskt kvalitetsindex, 2019 

1.2.3 Mobiloperatörer 

För att kartlägga kunders syn på mobiloperatörer genomförde SKI 2018 intervjuer med 
2355 mobil-kunder. Resultatet från intervjuerna visar att de privata mobilkunderna är 
nöjdare med sina mobiloperatörer än vad de varit under tidigare undersökningar. De 
mobiloperatörer med störst andel nöjda kunder är de mindre varumärkena, såsom Vimla 
och Halebop, som har stora telekombolag bakom sig vars nätverk de använder för 
distribuering av sina tjänster. Historiskt sett har de viktigaste faktorerna för 
kundupplevelsen handlat om pris, täckning, surfmängd och abonnemang. Här har dock 
en förändring identifierats, där det istället är mjuka värden som personlig service och 
image som nu är viktiga för kunden(Svenskt Kvalitetsindex, 2019e).  Dessa mjuka värden 
blir viktigare eftersom kunderna förväntar sig att själva produkten ska fungera väl och 
utan tekniska problem. Problem med exempelvis fakturor som inte går att förstå eller 
abonnemang som krånglar accepteras inte längre. Förbättringsområde bland 
mobiloperatörerna handlar om att lyckas premiera lojala kunder, då det identifierats att 
nyblivna kunder ofta upplever en så kallad ”smekmånadseffekt”, där de nya kunderna blir 
premierade i början av sitt abonnemang men där premieringen upphör med tiden. De 
flesta operatörer får ett lågt betyg på sitt proaktiva arbete mot kunderna, där en stor 
utvecklingspotential finns. En proaktiv operatör upplevs av kunderna som både mer 
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personlig och kundvänlig, där exempel på handlingar är möjligheten att erbjuda 
personifierade och relevanta erbjudanden samt information om olika tjänster. (Svenskt 
Kvalitetsindex, 2019e). I Figur 3 nedan går det att se kundnöjdheten i procent för de 
största mobiloperatörerna som är verksamma i Sverige.  

 

Figur 3: Kundnöjdhet bland privatkunder, SKI Mobiloperatörer 2018, angivet i 
procent. Baserat på data från Svenskt kvalitetsindex, 2019 

1.3 Framtidsspaningar 

För att hålla sin verksamhet uppdaterad så kan en organisation, förutom att använda sig 
av användarundersökningar liknande de som presenterats ovan, göra framtidsspaningar. 
Dessa kan grunda sig i trender eller teknik som företaget tror på och som därför kan 
vara intressant och relevanta för framtiden. Dessa framtidsspaningar kan sedan ligga till 
grund för potentiella förändringar av verksamhet som en organisation kan behöva göra i 
framtiden. Ett av de bolag som varje år tar fram en sådan spaning är 
telekomaktiebolaget Ericsson. I slutet av 2018 släppte företaget den åttonde årliga 
rapporten, vid namn 10 hot consumer Trends 2019, vilken behandlar tio områden som 
företaget spår kommer bli stora för konsumenterna i den kommande framtiden. 
Rapporten baserades på svaren från 5097 avancerade internetanvändare i åldrarna 15-69 
år och från städerna Johannesburg, London, San Francisco, New York, Moskva och 
Mexico City(Ericsson, 2018). Bland den tillfrågade gruppens användare var det 47 
procent som använde en virtuell assistent såsom Siri(Apple), Google Assistent(Google) 
eller Alexa(Amazon) minst en gång i veckan, och 31 procent av användarna använder 
sig av augumented eller virtual reality (AR/VR) minst en gång i veckan(Ericsson, 
2018). De utvalda användarna anses vara så kallade early adopters, det vill säga sådana 
användare som tidigt kan ta till sig en nya produkt då de ofta har relativt hög social 
status, relativt god ekonomi, är välutbildade och har en rimlig risksyn(Schilling, 2010). 
Detta kan i sin tur leda andra användare i att börja bruka nya tekniker eller 
produkter(The Interaction Design Foundation, 2019). Dessa trender är i mångt och 
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mycket applicerbara även på telekombranschen, då de visar på sätt som konsumenter i 
framtiden skulle kunna interagera med teknik och i förlängningen även olika företag.   

Ericssons rapport tar avstamp i att allt fler funktioner i samhället blir automatiserade 
och digitaliserade, och resonerar kring hur livet för människor därmed ändras. Flera av 
dessa trender återkommer till användandet av virtuella assistenter, som förutspås 
utvecklas på olika sätt för att bättre anpassas till sina användare. En av dessa trender rör 
något som Ericsson valt att benämna Awareables, där virtuella assistenter förutspås att 
inom ett par år kunna förstå mänskligt humör. Ytterligare en trend som förutspås är 
Internet of Skills, vilket skulle vara AR- eller VR-lösningar som med hjälp av 
applikationer, glasögon och handskar skulle erbjuda hjälp vid utförande av vardagliga 
sysslor. Interaktiva instruktionsvideor skulle exempelvis kunna hjälpa användare som 
inte har någon tidigare erfarenhet att utföra olika uppgifter. Trenden Zero-touch 
consumption innebär att virtuella assistenter förutspås kunna användas till att 
automatisera vardagliga sysslor såsom räkningar och prenumerationer och andra sysslor 
som användare finner tråkiga. Detta kan i sin tur möjliggöra att användare kan spendera 
mer tid med sådant de finner belönande och givande i livet och kan också leda in på att 
virtuella assistenter kan användas för att sköta reparationer och felsökningar av teknisk 
utrustning i hemmet(Ericsson, 2018). Dessa trender är alla intressanta att ta avstamp i 
när tankar om hur kunder kommer interagera med teknik, bolag och då i synnerhet 
telekombolag i framtiden tar form. 

1.4 Arbetets struktur 

Kapitel 2 kommer behandla det syfte och frågeställningar som utgör stommen för 
arbetet, samt de avgränsningar som gjorts för att göra arbetet möjligt. Därefter kommer 
ett teoriavsnitt som redogör för de böcker och artiklar som ligger till teoretisk grund i 
arbetet. Det efterföljande kapitlet utgörs av en metoddel, som kommer redogöra för de 
olika kvalitativa metoder som ligger till grund för rapporten: intervjuer och 
genomlyssning av samtal. Därefter följer en sammanställning av resultaten utan analys, 
som istället kommer i ett efterföljande analyskapitel. Därefter ges designförslag på hur 
en centraliserad telekomlösning skulle kunna komma att se ut i framtiden. Det 
avslutande kapitlet utgörs av diskussion och slutsatser, som diskuterar resultaten och 
knyter samman rapporten. 
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2. Syfte 

Syftet med denna rapport var att undersöka hur olika existerande lösningar inom 
telekombranschen såsom telefoni, email, sociala medier och chattar kan dra nytta av ny 
teknik och analysverktyg. Detta för att möta människors krav på tillgänglighet, enkelhet 
och tydlighet vid sökande av hjälp och information. Tekniska aspekter, såsom vilka 
lösningar som finns idag, har studerats. Mänskliga aspekter, till exempel vilka kanaler 
och vilken information olika kundgrupper söker har studerats även de. Till sist användes 
resultatet av detta arbete för att ta fram ett förslag på hur design av system som möjliggör 
sömlösa interaktioner mellan olika tekniker och kunder skulle kunna se ut i framtiden.  

2.1 Forskningsfrågor 

Utifrån syftet ska följande forskningsfrågor besvaras:  

1) Vilka tekniker för kundinteraktion finns idag inom telekomsektorn? 
2) Vilka möjligheter och begränsningar finns kopplade till de tekniker som 

används? 
a. Vilket värde skapar dessa tekniker för olika kundgrupper?  
b. Vad har olika kundgrupper för preferenser när det kommer till val av 

teknik?  
c. Vilka faktorer påverkar hur dessa tekniker kan samverka med varandra? 

3) Hur skulle kundinteraktioner inom telekombranschen kunna förändras för att i 
framtiden öka kunders upplevelse av nytta? 

2.2 Avgränsning 

För att avgränsa arbetet och göra arbetet genomförbart på utsatt tid så har ett företag valts 
ut att genomföra en fallstudie på. Företaget kommer hädanefter benämnas som 
Telekombolaget.  

I denna rapport har inte aspekten säkerhet behandlats. Detta är dock ett område av yttersta 
relevans och någonting som alltid bör tas i beaktning vid utformning av sömlösa 
kundinteraktioner. Området ligger dock utanför denna rapports omfattning. För detta 
arbete har inledningsvis en övergripande studie av telekombranschen genomförts, för att 
skapa en bild över de möjligheter och svårigheter som branschen står inför. Utifrån denna 
övergripande bild har arbetet sedan fokuserat på användarsidan, och inte behandlat 
telekombolagens tekniska utmaningar och lösningar mer än när det varit nödvändigt för 
att förstå de möjligheter och svårigheter som finns på konsumentsidan.  
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3. Teori 

Nedan kommer teori som används till grund för detta arbete att redogöras för. Därefter 
kommer en fördjupning göras kring vilka modeller som använts och vad dessa innebär.  

Den litteraturinsamling som genomfördes i anslutning till detta arbete använde sig av 
artiklar, hemsidor, statistik, böcker och trendrapporter för att skapa en övergripande 
förståelse för hur telekombranschen vuxit fram och utvecklats till där den är idag. Både 
populärvetenskapliga och akademiska texter användes som ett sätt att komplettera 
varandra i ett försök att skapa en helhetsbild över telekombranschens förändring. Det är 
därför intressant att studera telekombranschen både ur ett historiskt och nutida perspektiv, 
och även att studera texter som skriver om trendspaningar och potentiella framtida 
scenarios för vad telekombranschen skulle kunna komma att utvecklas till.  

Teoriavsnittet baseras främst på två böcker: Contextual design: Evolved skriven av 
Holtzblatt och Beyer utgiven år 2015 samt Service Design for Business skriven av Flu, 
Løvlie, och Reason, och utgiven år 2015. 

Från Contextual design: Evolved används främst två modeller: The Wheel of Joy in Life 
och The Triangle of Joy för att analysera kunders drivkrafter bakom användandet av 
teknik, och vad som krävs för att användare ska acceptera och uppskatta teknik. Från 
Service Design for Business har information kring hur tjänstedesign kan användas för att 
knyta ihop kunder och företag och nyckelbegrepp kopplade till detta används. 

Dessa två böcker användes sedan tillsammans med övriga texter för att analysera 
resultaten framkomna vid intervjuer och genomlyssning av samtal för att identifiera hur 
väl olika interaktionskanaler används idag och i förlängningen hur dessa kan förbättras 
för framtiden.  

Det innehåll som utgör teori och bakgrund baseras på information insamlad via Uppsala 
Universitets databaser. Via dessa inhämtades de vetenskapliga artiklar som använts i detta 
arbete. Genom att använda sökord såsom ”telecom”, ”telco”, ”telecom changes”, 
”Consumer preference telecom”, ”relations telecom customer”, ”user perspective 
telecom”, ”telekombranschen” och ”service design” hittades artiklar som på olika sätt 
beskriver hur telekommarknaden ändrats över tid. De artiklar som fanns relevanta 
användes sedan till bakgrunds- och teoriavsnittet till denna rapport.  

3.1 Contextual Design – Evolved 

Boken Contextual Design – Evolved, skriven av Karen Holtsblatt och Hugh Beyer år 2015 
är en bok som behandlar kontextuell design och hur den kontextuella designen behövts 
ändras i takt med att teknik ändras och utvecklas. Kontextuell design är en 
användarcentrerad designprocess som använder fördjupad forskning och analys ute hos 
användarna för att driva innovativ design. Kontextuell design utvecklades som, och 
fortsätter drivas av, insikten att en produkt alltid ingår i ett större sammanhang av andra 
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verktyg och manuella processer i användarens liv och arbete. Kontextuell design är en 
stegvis process för att samla fältdata, som i sin tur används för att utforma någon form av 
teknisk produkt. Exempel på när denna typ av designprocess använts är för att designa 
molnbaserade lösningar, affärssystem, webbplatser, mobila enheter och 
mobilapplikationer. 
 
Kontextuell design är en komplett front-end designprocess som tar avstamp i Contextual 
Inquiry, vilket är en utbredd och branschstandardiserad datainsamlingsteknik. 
Kontextuell design använder sig av tekniker för att analysera och presentera 
användardata, driva idéer från data, skapa designspecifika produktlösningar och iterera 
dessa lösningar med användare(Holtzblatt och Beyer, 2015). Användare studeras när de 
genomför olika uppgifter i den miljö där uppgifterna vanligen genomförs, och får 
samtidigt visa och berätta om de uppgifter de löser. Denna typ av arbete genomförs ofta 
i team komponerade av medlemmar med en bred bakgrund av kompetenser såsom 
produktledning, marknadsföring, UX-designers, utvecklare och produktarkitekter. Både 
teammedlemmarna och intressenter involveras i processen för att produkten som skapas 
både ska ha ekonomisk förankring, men också att så att den går att inkorporera i företagets 
existerande utvecklingsprocess. Ett kontextuell design-projekt innehåller tre olika faser: 
 

4) Teamet gör en djupgående studie i användarens liv genom studiebesök där 
användare får visa i sitt vardagliga liv hur de löser olika uppgifter. Resultaten från 
dessa besök tolkas genom att använda datamodeller som skapar en större bild av 
hela målgruppen. 

5) Teamet använder sig av användardata och den större bild som skapats för att driva 
tankeprocesser och uppfinna nya produktbegrepp. 

6) Teamet utvecklar dessa produktbegrepp och designar konkreta användargränssnitt 
och beteenden, vilka i sin tur testas och utvecklas tillsammans med användaren. 
(Holtzblatt och Beyer, 2015). 

Eftersom livet och tekniken är så tätt sammankopplade behöver användare utvärderas och 
studeras i den kontext där tekniken används. Användartester, fokusgrupper och olika 
typer av formulär där frågorna och uppgifterna är fördefinierade tenderar att ge 
fördefinierade svar och tar användaren ur kontexten av hans eller hennes liv. Kontextuell 
design kan därför alltså ses som en motpol till dessa arbetssätt, där författarna menar att 
användarna istället förstås i sin egen kontext och då ges möjligheten att få djup insikt i 
deras liv och därmed också kunna applicera denna kunskap på ett designproblem. 
Förutom djup insikt hindrar detta också att lösningar utvecklas som ”design from the I”, 
det vill säga lösningar som baseras i att teamet utvecklar en lösning utifrån sina egna 
erfarenheter och preferenser(Holtzblatt and Beyer, 2015).  

3.1.1 Kritik mot Contextual Inquiry 

Författarna framhäver många av fördelarna med att använda Contextual Inquiry för att 
förstå sina användare. Det finns dock flertalet svårigheter med att använda denna metod, 
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då den största är det faktum att många personer utanför UX-området aldrig har hört talas 
om metodiken, och att balansgången mellan intervju och observationsstudie därför blir 
svår att gå. Deltagarna behöver också ta en mer aktiv roll än i många andra 
datainsamlingsmetoder, där de åtar sig rollen som expert inom det område som undersöks, 
vilket kan kännas ovant för deltagarna(Ross, 2012). 

3.1.2 Designa lösningar för livet 

När smarta telefoner introducerades och blev standard på marknaden, där enheter som 
ständigt var påslagna, uppkopplade och som bars av användare varje dag, så ändrades 
marknaden. Behovet av att formulera en ny typ av kontextuell design uppstod då. Google 
lade grunden för att de flesta frågor alltid kan besvaras och sociala medier som Facebook 
och Twitter möjliggjorde att användare ständigt kunde vara i kontakt med varandra. 
Genom iPhone- och Androidmobiler har användare lärt sig att tillgängligheten till världen 
– vänner, affärer, böcker, nyheter och annat som är viktigt i livet är bara ett klick bort. 
Detta leder till att användaren hamnar i fokus: användarens liv på jobbet och på fritiden 
smälter ihop då denne ständigt är tillgänglig och ständigt är uppkopplad. När 
sammansmältning sker är det enligt Holtsblatt och Beyer därför viktigt att inse att design 
av teknologi också innebär att designa för livet, där detaljerna för hur en teknologi 
fungerar ska passa in i olika situationer i användarens vardagliga liv. Författarna ger som 
exempel hur en uppgift kan påbörjas på en surfplatta vid frukostbordet hemma, för att 
sedan fortsätta på en pekskärmstelefon under pendlingen på väg till jobbet, för att sedan 
avslutas på kontoret framför datorn. (Holtzblatt and Beyer, 2015) 

För att skapa framgångsrika tekniska lösningar skriver Holtzblatt och Beyer(2015, s.6): 

Transformative products now help us get our life done and celebrate  
accomplishments, connect to the people who matter to us, express the core 
elements of our identities, and create moments of surprise and sensory delight 
- all in a product that just works, like magic, with no hassle or learning 
required. 

För att vidareutveckla sitt begrepp har författarna utvecklat någonting som de kallar för 
The Cool Concept, som baseras på ett test på 60 konsumenter i åldrarna 15 till 60 år som 
fick visa produkter som innehöll någon teknisk komponent som de uppfattade som häftig. 
Därefter vände sig författarna till 30 företagsarbetare, och utifrån den data som togs fram 
utvecklades sju stycken Cool Concepts. Dessa bröts sedan ned i två delmodeller, där den 
första som visas i Figur 4 nedan. Delmodellen innehåller fyra olika delar som kan 
beskrivas som följer: 

§ Accomplishment: Användare ska kunna uppnå sina mål oavsett plats, tid och 
plattform. Teknik ska designas med utgångspunkten att användaren kommer dela 
sin uppmärksamhet vid användandet av produkten med en mängd andra 
aktiviteter.  
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§ Connection: Skapa forum för användare att känna sig som en del av produkten 
genom att skapa konversationer med andra användare och företaget, dela med sig 
av erfarenheter och därmed skapa en relation mellan användare och företaget. 

§ Identity: Identifiera kärnvärdena av en aktivitet kopplad till produkten, och 
leverera värde som gör att användaren känner att den kan vara sitt bästa jag när 
den använder produkten.  

§ Sensation: Förse användaren med en angenäm upplevelse genom att använda 
färger, ljud, rörelse och animationer på ett avvägt sätt, utan att skapa en rörig 
upplevelse genom att ha för många intryck och därmed störa användaren.  

 
I resterande delar av denna rapport kommer dessa uttryck att översättas till svenska. De 
kommer översättas enligt följande: 
 

§ The Wheel of Joy in Life – Livets lyckocirkel 
§ Accomplishment:  Fullbordande 
§ Connection: Sammanhang 
§ Identity: Identitet 
§ Sensation: Känsla 

 

 

Figur 4: Livets lyckocirkel beskriver hur en produkt skapar glädje genom att förbättra en 
användares liv (Holtzblatt och Beyer, 2015) 

Den andra komponenten av Holtzblatt och Beyers Cool Concepts samlas i någonting  
som de kallar The Triangle of Joy. De tre begrepp som innefattas i triangeln visar hur 
designen av en produkt kan förstärka glädjen vid användande av produkten genom att 
skapa ”magiska stunder” eller genom att utesluta krångel och problem som författarna 
menar att många användare förväntar sig när de använder teknik. 
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De olika delarna i bilden kan beskrivas som följer: 

§ Direct into Action: Produkten ska uppfylla enkla problem omedelbart. Resultatet 
ska produceras med lite eller ingen övervakning från användaren. Denna del av 
triangeln är den som har störst påverkan på användarglädjen vid användandet av 
en produkt, och kräver mer än bara en användarvänlig produkt: det krävs att 
omedelbar handling är möjlig. 

§ The Hassle Factor: En “tillräckligt bra” användarupplevelse räcker inte, utan 
användare förväntar sig att alla tekniska störningar är eliminerade. Detta kan ske 
genom att ta bort alla obekväma inloggningar, systeminställningar och andra typer 
av teknikkrångel. Genom att ta bort avbrott och hinder vid användandet av teknik 
så kan glädje istället skapas. 

§ The Learning Delta: Minimera tiden som det tar att lära sig en teknologi genom 
att bygga vidare på redan kända interaktionsparadigmer och använd naturliga 
interaktioner, som kräver att användaren behöver minimal hjälp för att förstå 
systemet. Rörutsätter minimalt med ansträngning och steg för att klara av att nå 
de mål som användaren har. 

 
I resterande delar av denna rapport kommer dessa uttryck att översättas till svenska, och 
visas i Figur 5 nedan. Uttrycken kommer översättas enligt följande: 
 

§ The Triangle of Joy in Use: Glädjetriangeln vid användning 
§ Direct into action: Smidighetsfaktorn 
§ The Hassle factor: Krångelfaktorn 
§ The Learning Delta: Lärandefaktorn 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Glädjetriangeln beskriver effekten av att använda en produkt (Holtzblatt och 
Beyer, 2015) 
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För att uppnå en sömlös och glädjefylld användarupplevelse menar Holtzblatt och Beyer 
att det är viktigt att ett företag förstår de användare som ska nyttja deras produkter. Det 
är inte så enkelt som att fråga om vad användarna har för krav på tekniska produkter, 
eftersom de ofta inte själva vet vad de vill ha, eller vilka uppgifter de vill att tekniken ska 
hjälpa dem att genomföra. Sådana uppgifter som människor genomför varje dag blir 
snabbt inrotade och löses undermedvetet, utan att användare kan uttrycka exakt hur de 
gör och vilka problem som uppstår vid användandet av produkter(Holtzblatt och Beyer, 
2015). Användare lär sig snabbt att hitta sina egna lösningar på problem som uppstår vid 
användandet av system, och glömmer lätt hur de kom på dessa lösningar. Genom att 
använda Contextual Inquiry går det att istället identifiera omedvetna lösningar och tyst 
kunskap som användaren innehar. Med tyst kunskap menas sådan kunskap som är svår 
att dela med en annan person i skrift eller genom att berätta om det. Vidare kan det 
definieras som färdigheter, idéer och erfarenheter som en person inte alltid är medveten 
att den innehar. För att kunna förstå denna typ av kunskap krävs därför regelbunden 
personlig kontakt och ömsesidigt tillit mellan användare och observatör. Vidare kan tyst 
kunskap delas enbart när den utövas i en specifik kontext(Polanyi, 1958). 
 

3.2 Service design 

För att förbättra kunders upplevelse av en tjänst kan service design användas för att med 
hjälp av förståelse av kunder kunna förbättra, utveckla och ta fram nya tjänster som utgår 
från kundernas behov och beteende. Service design möjliggör att de tjänster som skapas 
blir användarvänliga, relevanta och anpassade efter kundernas behov. Service design 
kommer hädanefter benämnas som tjänstedesign. 

För ett företag är det viktigt att utveckla tjänster som bidrar med ökad kundupplevelse, 
och service design kan därför användas som ett sätt att uppnå detta. Det finns olika sätt 
att förstå kunder, som Marvin Brand Flu, Lavrans Løvli och Ben Reason skriver om i sin 
bok Service Design for Business. Boken riktar sig till företag av varierande storlek och 
hur dessa kan jobba med tjänstedesign för att bättre förstå sina kunder. Författarna menar 
att begreppet tjänstedesign växt fram under 2000-talet som ett svar på de ekonomiska, 
sociala och tekniska trender som vuxit fram under denna period. Ekonomiska trender, där 
allt större vikt läggs vid värdeskapande med hjälp av tjänster. Sociala trender, där 
kundernas förväntningar ökat baserat på de tjänster som vissa företag erbjuder och som 
kunder därmed tänker att alla företag borde kunna erbjuda. Tekniska trender, där den 
digitala och tekniska utvecklingen lett till att tjänster gentemot kunder måste ändras. 
Företag behöver anpassa sig efter att vissa tjänster bör utvecklas med hjälp av teknik för 
att kunna utföras mer effektivt. Den tekniska utvecklingen kan dock ur ett kundperspektiv 
göra det svårare och mindre flexibelt för kunderna att navigera bland ett företags tjänster, 
och där kommer service design in som ett sätt att förmänskliga teknik och göra den mer 
begriplig(Flu, Løvli och Reason, 2016).  
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3.2.1 Sammankoppla kund och organisation 

När ett tjänstedesignperspektiv tillämpas så görs det alltid med ett utifrån och in-
perspektiv. Detta perspektiv innebär att kunders behov sätts i fokus och därefter 
undersöks den förmåga en organisations har att möta dessa behov(Flu, Løvli och Reason, 
2016). Huvudsyftet är att lösa kundrelaterade utmaningar, men också att balansera dessa 
med ekonomiska och organisatoriska förmågor. Detta perspektiv bidrar med, ur ett 
kundperspektiv, insikt i hur en organisation kan sänka kostnaderna för att hjälpa 
nuvarande och existerande kunder, öka andelen kunder som väljer att stanna hos 
företaget, skapa nya försäljningsmöjligheter och framgångsrikt kunna lansera nya 
produkter och tjänster. 

Att studera en organisation ur kundens perspektiv kan bidra med viktiga insikter i kunders 
förväntningar, erfarenheter och beteende. Vidare blottläggs olika smärtpunkter som 
kunder kan uppleva, och kan på så sätt bidra med en djupare förståelse för de känslor som 
uppstår när de interagerar med en organisation. Tjänstedesign erbjuder ett sätt att hantera 
både strategiska initiativ och operativa utmaningar genom att besvara tre fundamentala 
frågor: 

§ Vad gör detta för våra nuvarande och framtida kunder?  
§ Hur kommer vår verksamhet bli påverkad?  
§ Vilka förmågor krävs av organisationen för att svara på eller driva ett initiativ? 

(Flu, Løvli och Reason, 2016) 
 

När dessa frågor besvarats, och i kombination med förståelse för organisationens kunder, 
kan de delar av organisationen identifieras som kan förbättras för att öka värdet för 
kunderna och möta utmaningar. När dessa förändringar är genomförda kan kundnöjdhet 
och möjligheter för anpassning öka, samtidigt som kundirritation och risker för framtida 
kostsamma misslyckanden när det kommer till implementation av fallerande service kan 
minska. Detta leder i förlängningen till starkare kundrelationer, där hela service-
upplevelsen blir mycket viktig. 
 

 
   Kunder 

         
                     Ekonomi                    Organisation 
  

Bild 1: Bild över hur kunder, ekonomi och organisation samspelar inom tjänstedesign 
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3.2.2 Service design - nyckelbegrepp 

För att förstå hur tjänstedesign fungerar går det att identifiera ett antal nyckelbegrepp: 
Designapproach, Kvalitativ datainsamling, Kraften i visuellt historieberättande, Designa 
tillsammans med människor, inte åt dem och Använda serviceplan som ett ramverk. Dessa 
kommer redogöras för nedan. 

Att nyttja en designapproach för att hitta lösningar kan användas som ett alternativ till 
analytiska och deduktiva analysverktyg. Designapproachen utgår från att det finns en 
perfekt lösning på alla problem, en lösning som inte hittats ännu. Därför gäller det att hitta 
och utvärdera en mängd olika lösningar för att hitta den som passar bäst för en viss 
marknad. Utöver detta bör designen utgå från människor och deras erfarenheter, då det är 
de som ska använda det som designas. Denna approach är kreativ, vilket innebär att den 
framgångsrikt kan användas på en mängd olika områden, där optimering i olika processer 
inom organisationen eller framtagandet av innovativa lösningar för kundservice är två 
exempel(Flu, Løvli och Reason, 2016). 

Service design lägger stor vikt vid att komplettera kvantitativa datainsamlingsmetoder 
med kvalitativa metoder, för att på så sätt kombinera subjektiv förståelse av 
användarupplevelsen med förutsägbara användarmönster som går att applicera på de 
flesta användarna. Kvalitativa datainsamlingsmetoder kan därmed inte bidra med 
statistiskt säkerhetsställda sanningar på problem, utan istället ge en djupare insikt med 
hjälp av ett fåtal respondenter. Dessa kan hjälpa till att belysa mänskligt beteende på ett 
sådant sätt som inte är möjligt att utröna ur siffor eller frågor i ett standardiserat formulär. 
När kunders beteende observeras blir det en mycket värdefull källa för att förstå hur 
kunder faktiskt upplever service i deras vardagliga liv och på samma gång vilka deras 
behov och värderingar är. När kunderna förstås så kan interaktioner designas som skapar 
tillfredsställelse och glädje hos kunden, vilket ligger i linje med de tankar som Holtzblatt 
och Beyers Cool Concepts behandlar tidigare i detta teorikapitel(Holtzblatt och Beyer, 
2015). 

Visuellt historieberättande innebär att enkla ritningar kan hjälpa en organisation 
visualisera, förtydliga idéer och övertala alla delar av organisationen hur en förbättring 
kan ske, hela vägen från kundinsikt till färdigt resultat. Visualisering bidrar till en ökad 
förståelse för komplexa situationer, som då kan brytas ned och skapa en överblick över 
alla delar och relationer. Utöver detta bidrar visualisering till att idéer kan kommuniceras 
på ett enkelt och snabbt sätt. När visualisering sker så kan det vara alltifrån scenarion där 
mobiltelefoner eller hemsidor används, till kundspecifika situationer, till vilken miljö som 
servicen används i. Dessa bidrar till att kundupplevelsen kan specificeras på ett mycket 
precist sätt(Flu, Løvli och Reason, 2016). Visualiseringen leder även till förståelse för hur 
kunderna ska nås i praktiken, vilket leder in till nästa nyckelbegrepp: Designa 
tillsammans med kunderna, inte åt dem. Mer traditionella designprocesser i 
produktcentrerade bolag fokuserar på att starta igång ett projekt där produkten sedan 
utvecklas och därefter testas med kunder innan lansering. Detta arbete kan ske i olika 
långa cykler. För tjänster är dock detta arbetssätt inte effektivt att tillämpa, då tjänster 
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ständigt kan ändras och uppdateras. Därför lönar det sig att kontinuerligt involvera 
kunderna i processen att visualisera nya lösningar och göra dem redo för marknaden. 
Kunder har ofta har tydliga behov och idéer kring hur dessa behov skulle kunna mötas. 
Genom att öppna kanaler för kunder att mötas kring dessa idéer kan företag därför på ett 
effektivt sätt hitta nya lösningar på problem samtidigt som de kan bidra till att skapa bättre 
design på sina lösningar. Förutom kunderna i sig så finns det ytterligare en grupp som är 
expert på att leverera det kunderna vill ha: de medarbetare som arbetar med att hjälpa 
kunderna varje dag. Detta kan vara de medarbetare som arbetar i ett företags butik, sitter 
i kundtjänst och svarar på samtal, eller möter kunder i ett företags sociala medier-kanaler. 
Dessa medarbetare innehar värdefull information kring vad som skapar värde både för 
kunderna och för företaget. Om dessa medarbetare involveras i designprocessen kan det 
både bidra till design av relevanta lösningar, men också skapa engagerad personal som 
lättare kan ta till sig förbättringar som de själva varit med och skapat dem.  

Det sista nyckelbegreppet som Flu, Løvli och Reason lyfter i sin bok berör hur 
organisationer kan analysera den upplevelse de erbjuder sina kunder, skapa förståelse för 
när och hur de tillför värde och möjligheter att förbättra upplevelsen. Detta kan göras 
exempelvis genom att skapa en plan för de tjänster som företaget erbjuder, vilket ger en 
tydlig överblick över alla delar som tjänsten innefattar. Denna plan utgår från kundresan. 
Kundresan beskriver tjänsten utifrån kundens perspektiv, med hållpunkter före, under och 
efter det att kunden interagerat med företaget. Detta utifrån och in-perspektiv hjälper till 
att identifiera luckor och irritationsmoment mellan kund och företag, samt i helhetsbilden 
av när tjänsten levereras(Flu, Løvli och Reason, 2016). Serviceplanen belyser hur olika 
kundkanaler såsom telefoni, hemsida, mobiltelefoner och tredjepartstjänster passar in i 
kundresan. Genom att kartlägga vad varje kanal bidrar med i kundresan kan en överblick 
skapas för hur grupper inom organisationen behöver synkronisera sitt arbete för att kunna 
möta kundernas krav. Denna överblick hjälper också till att skapa en överblick över om 
det finns kundinteraktionskanaler som är överflödiga eller överlappar varandra. Planen 
över företagets tjänster hjälper alltså till att skapa en övergripande vy över hur olika delar 
av tjänsterna samarbetar för att skapa värde för kunderna. Detta hjälper organisationen att 
kunna fatta beslut för att skapa en bättre användarupplevelse för kunderna och en mer 
effektiv verksamhet för företaget. Dessa samspel illustreras i Bild 2 nedan. 
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Innan Efter Under  Början 

 

 

 

                   

 

                  

 

 

 

 

Bild 2: Bild som visar på samspelet mellan kundresan, interaktionskanalerna och de 
bakomliggande processerna i företaget.  

3.3 Trender inom telekombranschen 

När det kommer till användning av olika tekniker för att möta kundernas krav och behov 
finns det flertalet olika texter som behandlar detta. I texten Self-Services in Customer 
Relationships: Balancing High-Tech and High Touch Today and Tomorrow skriver 
författarna Harald Salomann, Lutz Kolbe och Walter Brenner om hur olika branscher 
arbetar med att få sina kunder att kunna verka självgående och på så sätt kunna lösa sina 
problem utan att ta kontakt med kundservice. De introducerar ”the self-service concept”, 
som de menar är att kunder själva utför sådana uppgifter som någon annan tidigare gjorde 
åt dem (Salomann, Kolbe och Brenner, 2006). Som ett exempel lyfter de hur det 
amerikanska tågföretaget Amtrak införde IVR (Interactive Voice Response) som en del 
av ett automatiserat själbetjäningssystem, vilket sparade dem 13 miljoner dollar i 
kundservicekostnader. Vidare skriver de om hur internets introduktion till de breda 
massorna explosionsartat drev utvecklingen av självbetjäningssystem. Exempel på detta 
är där företag kan ge kunder speciella erbjudanden till kunder som interagerar med 
företaget via internet, eller där de kan erbjuda kunder service dygnet runt utan att behöva 
fysiska butiker eller serviceställen. Å andra sidan finns det negativa aspekter med att 
ersätta personlig kontakt med självbetjäning. Enligt en studie genomförd av 

Kundresan 

Front-end-
funktioner

 Back-end-
funktioner
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marknadsundersökningsföretaget Forrester, där 110 stora företag undersöktes, visade det 
sig att IVR-system möter kundernas krav och behov endast 18 procent av 
gångerna(Salomann, Kolbe och Brenner, 2006). Inom telekombranschen visade det sig 
att kunderna ser på IVR-lösningar som tidsödande, förvirrande och opersonliga. Det 
verkar alltså som om det finns motsägelsefulla åsikter kring självbetjäningssystem, där 
det verkar som det finns stor potential för värdeskapande, men där genomförandet inte 
lever upp till kundernas förväntningar. (Salomann, Kolbe och Brenner, 2006) 

För att nå framgång genom att möta kunderna på bästa sätt är det av yttersta vikt att 
konsistent och enhetlig information kommuniceras över ett företags olika kanaler, och det 
är därför av yttersta vikt att de aktiviteter som sker online är i synk med det som sker 
offline(Salomann, Kolbe och Brenner, 2006). En kritisk faktor för att framgångsrikt 
kunna designa användbara självbetjäningssystem som är användbara även i framtiden är 
att systemet går att integrera med redan existerande kundkanaler. Ytterligare en kritisk 
faktor är att kundupplevelsen ofta glöms bort, och att självbetjäningssystem som 
utvecklas ofta har en dålig design och är svåra att använda. Ett exempel på detta är så 
kallade DTMF (Dual Tone Multi Frequency), där kunderna ombeds trycka på olika 
knappar enligt formen ”Tryck ’1’ för frågor om X och tryck ’2’ för frågor om Y”. Detta 
system har fler fördelar för företaget än vad det har för kunderna. Företaget kan bland 
annat kan undvika att personal behöver ställa banala frågor som IVR-systemet istället kan 
ställa och interna processer inom företaget kan effektiviseras eftersom samtal kan 
kategoriserar redan innan de nått fram till relevant personal. Ur ett kundperspektiv visar 
det sig dock att denna metod är ytterst ineffektiv, då kunderna enbart kommer till rätt 
slutdestination runt en femtedel av tillfällena, och där de upplever att de har svårt att backa 
och börja om(Salomann, Kolbe och Brenner, 2006). Detta leder till stor frustration då de 
antingen måste bli slussade vidare när de väl kommit fram, börja om från början eller ge 
upp. 
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4. Metod  

I följande avsnitt kommer en redogörelse för de olika metoder som använts för att 
uppfylla studiens syfte. För att exemplifiera och avgränsa detta arbetes syfte har en 
fallstudie på ett telekombolag genomförts, benämnt som Telekombolaget, där fokus har 
legat på att studera interaktionen mellan Telekombolaget och dess kunder. Bland dessa 
kunder har ytterligare en avgränsning mot privatanvändare gjorts.   

I nedanstående kapitel kommer en beskrivning av de metoder som använts i studien. 
Kvalitativa metoder användes dels vid intervjuer med intervjupersoner inom olika 
relevanta verksamhetsområden på Telekombolaget och dels vid analys av inkommande 
samtal till Telekombolagets kundtjänst. En genomgång av de intervjuer som genomförts, 
och en motivering till hur respondenterna till dessa intervjuer valts ut samt vilka roller 
dessa respondenter har på Telekombolaget redogörs också för. Avslutningsvis kommer 
metodernas och arbetets validitet och reliabilitet att redogöras för. För att tydligt se hur 
frågeställningarna och de olika metoderna samverkar har en tabell skapats där metoderna 
kopplas till de olika frågeställningarna, se Tabell 1 nedan. ”XX” står för stark betydelse, 
”X” för viss betydelse och tom ruta att de inte har någon betydelse. 

Tabell 1: Lista över de olika metoderna och hur de bidrar till att besvara 
forskningsfrågeställningarna. Siffrorna står för korresponderande frågeställning. 

 1 2.a 2.b 2.c 3 
Intervjuer  XX X X XX XX 
Genomlyssning och 
analys av samtal 

 XX X   

Skapa designförslag     XX 
 

4.1 Intervjuer 

Nedan kommer en redogörelse för de intervjuer som genomförts för att möjliggöra 
arbetet. Först kommer en redogörelse för strukturen på intervjuerna, därefter kommer en 
motivering till val av intervjupersoner och avslutningsvis kommer en redogörelse för 
vilka yrkesroller respondenterna har. 

4.1.1 Struktur på intervjuerna 

De intervjuer som ligger till grund för det empiriska underlaget i detta arbete genomfördes 
med personer som har stor professionell insikt i olika delar av Telekombolaget, och i 
förlängningen erfarenhet av telekombranschen. Intervjuer valdes för att de ger en djup 
insikt i de olika erfarenheter och tillvägagångssätt som används inom branschen. För att 
så lite som möjligt styra respondenterna, samt för att öppna upp för möjligheten att hitta 
nya teman och på så sätt intressanta resultat så valdes semistrukturerade intervjuer att 
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genomföras. Anledningen till att intervjuer genomfördes istället för exempelvis 
standardiserade frågeformulär är för att frågorna kan anpassas till de olika 
intervjupersonerna, och därmed skapa en bredare bild av problematiken. Fler nyanser av 
olika frågor kan därmed lyftas fram (Ahrne och Svensson, 2015). Liknande frågor har 
ställts i inledning av alla intervjuer, där frågorna kopplats till respondentens bakgrund och 
arbetsuppgifter. Därefter har frågor ställts mer specifikt till personens erfarenheter och 
arbetsuppgifter, där följdfrågor ställts vid behov. Därefter har frågor direkt kopplade till 
arbetets frågeställningar ställts. Svaren på dessa frågor har sedan gått att till viss del 
jämföra mellan olika respondenter, för att se om vissa mönster eller trender återkommer 
i svaren. Interjvjufrågorna går att hitta bifogade i Appendix A. 

Som en del av intervjuerna har respondenterna fått svara på frågor kring om de har idéer 
för vad det finns för utvecklingsmöjligheter med dagens kundinteraktionsforum, och hur 
dessa skulle kunna ändras för att bli bättre i framtiden. Förutom utveckling av befintliga 
kanaler har de även fått frågan om de har några tankar kring hur framtidens lösningar 
skulle kunna se ut. Dessa tankar kommer behandlas under en separat rubrik i resultatdelen 
av denna rapport. 

4.1.2 Val av intervjupersoner 

De intervjupersoner som valdes ut gjorde det för att de är avgörande att prata med för att 
kunna besvara arbetets forskningsfrågor(Ahrne och Svensson, 2015). Tillsammans ger 
respondenterna en övergripande bild över hur Telekombolaget arbetar med olika tekniker 
och lösningar inom telekombranschen, och vilka möjligheter och svårigheter dessa 
tekniker medför. Dessa respondenter hittades med hjälp av kontakter inom 
Telekombolaget och bidrog med en stor insyn i hur olika problem behandlas. Totalt 
besöktes respondenter på tre olika kontor. Nya kontakter hittades sedan genom så kallat 
snöbollsurval, det vill säga att respondenter i sin tur rekommenderade nya personer som 
skulle vara intressanta och tillföra information och synpunkter till studiens syfte och 
forskningsfrågor(Ahrne och Svensson, 2015). Respondenter har i denna rapport 
anonymiserats och identifieras istället med de roller som personen innehar(Ahrne och 
Svensson, 2015). En risk med att använda snöbollsurval vid val av respondenter är att 
respondenterna redan har kontakt med varandra och därmed kan dela erfarenheter, tankar 
och åsikter i de frågor som arbetet ämnar besvara. Risken är då att materialet som samlas 
in inte blir tillräckligt allsidigt(Ahrne och Svensson, 2015). Detta har dock försökt 
motverkas genom att välja ut ett större antal intervjupersoner, där sannolikheten minskar 
att det material som insamlat är färgat av en enskild persons väldigt personliga och 
individuella tankar kring de frågor som ställts. För att nå ett representativt antal kvalitativa 
intervjuer går det att studera mättnad. Mättnad har uppnåtts när svaren känns igen och 
liknande svarsmönster återkommer under intervjuerna(Ahrne och Svensson, 2015). En 
fördel med kvalitativa intervjuer är att antalet intervjuer inte behöver bestämmas på 
förhand, utan intervjuer och analys kan varvas på ett sätt som gör det tydligare när 
mättnad är uppnådd och vilka personer som bör intervjuas framöver för att tillföra till 
arbetet(Ahrne och Svensson, 2015). 
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Respondenterna möttes upp i den miljö som de vanligtvis arbetar i, som en möjlighet att 
göra dem avslappnade och bekväma i anslutning till intervjun. Vissa intervjuer utgick 
även från så kallad observationer, där respondenterna ombads visa och berättar hur de 
genomförde vissa arbetsuppgifter(Holtzblatt och Beyer, 2015). Detta för att skapa en 
större förståelse kring de olika arbetssätt som finns, och identifiera olika möjlighet och 
svårigheter som finns och som kan vara svåra att berätta om. Det går då också att 
identifiera om respondenterna använder systemet på ett icke optimalt sätt, där de i så fall 
kan ha skapat sig egna rutiner för att arbeta sig runt hinder eller problem. Under tiden för 
intervjun togs anteckningar för att kunna följas upp och återkoppla till vid senare tillfälle.  

De intervjuer som genomförts har antingen varit av sådan karaktär att de fokuserar på 
kunder och sätt som kunder kan få hjälp, eller tekniska där de fokuserat på hur olika 
tekniska lösningar används. 

4.1.3 Respondenternas yrkesroller 

Nedan kommer en redogörelse för intervjupersonernas olika yrkesroller. Intervjuerna 
redogörs även för i Tabell 2 nedan. 

En intervju genomfördes med en chef inom arbetsledning, för att ge en förståelse kring 
hur de aspekterna spelar in. Vidare intervjuades en person som är chef för 
Telekombolagets sociala medier-relationer, som gav en inblick i hur kontakt med 
användare ändrats över tid och vilka möjligheter och svårigheter som sociala medier 
innebär.  

Därefter genomfördes en observation med en kommunikatör som arbetar med att möta 
kunder i Telekombolagets sociala medier-kanaler. Samma typ av intervju genomfördes 
även med en säljare som arbetar med att möta kunder via bolagets telefonsupport. För 
bägge intervjuerna fick respondenterna visa hur de använder de olika systemen och hur 
de möter kunderna. Följdfrågor på sådant som upplevdes oklart ställdes också för att öka 
förståelsen kring användning och för att få med användarens perspektiv på ett tydligare 
sätt. Utöver dessa genomfördes en intervju med en tjänste-designer, för att öka förståelsen 
kring de olika arbetssätt som finns kopplade till detta område idag och vilka möjligheter 
och svårigheter som finns. Därefter genomfördes en intervju med en person som arbetar 
med UX, för att få en djupare inblick kring möjligheter och svårigheter att nå kunder via 
webbsida. En längre intervju genomfördes även med en specialist inom affärslösningar, 
som bidrog med insikt i hur hela kundresan kan analyseras för att bättre förstå kunder. 

För att förstå olika tekniska lösningar så genomfördes även ett antal intervjuer som 
fokuserade på att öka förståelsen kring hur dessa delar fungerar. En intervju genomfördes 
med en person som är expert inom talsvarslösningar och tekniken bakom det. En intervju 
genomfördes med en dataanalytiker, för att öka förståelsen kring vilken data som går att 
insamla från kunderna och hur denna data sedan kan användas och analyseras. Ytterligare 
en intervju genomfördes med en dataanalytiker, men med större fokus på hur data kan 
tolkas och vilken data som är relevant att använda sig av. En intervju genomfördes även 



     
 

24 

med två stycken systemintegratörer, som kunde delge möjligheter och svårigheter som 
finns kring integration och utveckling av system. 

Dessa intervjuer kunde sedan jämföras dels med de resultat som framgick av analysen av 
användardata insamlad från telefonsamtal, men också genom att jämföras med de studier 
som finns inom de ämnen som detta arbete berör. Detta möjliggör då att en analys som 
studerar möjligheter och svårigheter kring dessa områden möjliggjorts. I sin tur kan det 
också belysa olika områden som kan förbättras och användas för att ta fram förslag på 
lösningar för framtiden.  

Tabell 2: Redogörelse för de intervjuer som hållits under arbetets gång 

Vad: Vem: När: Längd: 

Semistrukturerad 
intervju 

Chef arbetsledning 120219 30 minuter 

Semistrukturerad 
intervju 

Chef relationer inom 
sociala medier 

120219 30 minuter 

Öppen intervju, 
genomgång av 
kundtjänstverktyg, 
bad att visa hur 
kundtjänstärenden 
tas emot. 

Kommunikatör (sociala 
medier) 

120219 1 timme 

Öppen intervju, 
genomgång av 
kundtjänst 

Säljare (telefonsupport) 120219 45 minuter 

Semistrukturerad 
intervju 

Konversationslösningar 
och analytiker 

120219 1 timme 

Semistrukturerad 
intervju 

Tjänstedesigner 150219 45 minuter 

Öppen intervju, 
genomgång av 
analysverktyg 

Analytiker 200219 1 timme 

Semistrukturerad 
intervju 

Specialist 
affärslösningar 

270219 4 timmar 
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Öppen intervju, 
demo av 
analysverktyg 

Analytiker 080319 45 minuter 

Semistrukturerad 
intervju 

Konversationslösningar 
och analytiker 

110319 45 minuter  

Semistrukturerad 
intervju 

UX-designer 030419 40 minuter 

Semistrukturerad 
intervju 

Systemintegratörer, 2 
personer 

250419 45 minuter 

 

4.2 Urval av telefonsamtal 

De telefonsamtal som använts i arbetet inkom till supporten på Telekombolaget mellan 
23:e februari och 4:e mars 2019. Under denna period inkom det totalt drygt 13000 samtal. 
Utifrån dessa samtal valdes 200 stycken ut för manuell genomlyssning. Inga uppgifter 
som gör att enskilda inringare kan identifieras har sparats. 

Både samtal från helger och vardagar avlyssnades. De personer som ringde in på helger 
var dock främst antingen personer som arbetade på någon av Telekombolagets butiker, 
eller någon av de tekniker som hjälpte kunder. Dessa svar valdes därför bort vid 
redovisning av resultaten i denna rapport, då de inte ger en direkt förståelse av användarna 
och deras problem. De resultat som redogörs nedan är alltså de samtal som inkommit 
under vardagar och direkt från privatkunder. Av dessa samtal var det 133 kunder som 
identifierade sig på så sätt att det gick att utröna åldern på den person som ärendet gällde. 
Detta möjliggjorde att kunderna kunde delas in i olika åldersgrupper. Samtalen var 
utspridda på tre tidpunkter på dygnet på ett sådant sätt att lika stor andel av samtalen från 
varje tidsperiod blev del av resultatet.  

4.2.1 Tidpunkt och ålder 

Utifrån de tidigare angivna parametrarna så blev fördelningen av inringare som följer: 

Tidpunkt på dygnet där samtal inkom: 0: Innan 9, 1: 9-16, 2: efter 16: 

0: 45st 1: 44 st 2: 44 st 
   

 

Födelseår för inringare: 0: 01-89, 1: 88-74, 2: 73-58, 3: 57-01: 

0: 12 st 1: 16 st 2: 41 st 3: 64 st 
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Samtalen fördes vid avlyssning in i ett excelark, där kodning användes för att kunna 
sortera användardata(Ahrne och Svensson, 2015). Den information som kodades gav svar 
på om samtalet skedde på en vardag eller helg, tidpunkt på dygnet som samtalet skedde 
samt åldern på den personen som ärendet gällde hade. Se nedan den kodning som 
användes. 

Kolumn 1, veckodag: 0: helg, 1: vardag 

Kolumn 2, tidpunkt på dygnet: 0: Innan 9, 1: 9-16, 2: efter 16 

Kolumn 3, ålder: 0: 01-89, 1: 88-74, 2: 73-58, 3: 57-120 

Kolumn 4, ärende: Nyckelord 

Kolumn 5, kategori 

Kodningen skedde i syfte att hitta mönster och trender i de problem och frågor som de 
kunder som kontaktade Telekombolaget via telefonsupport hade. Dessutom kodades olika 
aktiviteter i materialet, för att få en förståelse kring vad som faktiskt händer och för att 
kunna sortera materialet på olika nivåer för att på så sätt kunna få en djupare förståelse 
för materialet(Ahrne och Svensson, 2015). Dessa aktiviteter konstrueras av den person 
som utför studien efter det att samtliga samtal var genomlyssnade. Det är då viktigt att 
vara medveten om att de teorier som konstruktören läst in sig på därmed kan styra 
sorteringen. Detta behöver nödvändigtvis inte vara någonting dåligt, så länge som 
aktiviteterna noggrant kan motiveras i materialet(Ahrne och Svensson, 2015). 

Den data som använts är från Telekombolagets egen databas, där inkommande samtal 
lagras. Dessa går att sortera på en mängd olika parametrar, där data under den utvalda 
perioden analyserats. Samtalen sorterades på så sätt att det enbart var de samtal kopplade 
till privatkunder valdes ut. Då gick det direkt i databasen att se vilken tid och datum som 
telefonsamtalet inkom. Därefter skedde en manuell genomlyssning av samtalen, där ålder 
på inringaren och ärende skulle identifieras. Utfallet från dessa samtal sammanställdes 
sedan i ett excelark. Anteckningar togs under samtalets gång för att, utan analys, 
sammanfatta samtalet.  

Därefter analyserades samtalen för att identifiera vilka ärenden som användare kontaktar 
Telekombolaget för, och i sin tur för att kunna identifiera underkategorier till dessa 
ärenden. Indelningen av samtal i olika kategorier gjordes efter det att samtalen 
genomlyssnats. Anledningen till att denna indelning inte skedde i förväg var för att skapa 
möjligheten att vara uppmärksam på sådana kategorier som var svåra att på förhand 
identifiera. 

Anledningen till att en manuell genomlyssning av samtalen valdes framför att använda 
ett analysverktyg som kan lyssna igenom ett större antal samtal är för att det möjliggör 
att fånga upp mönster och trender som ett analysverktyg kan missa. Ett analysverktyg kan 
också ha svårt att höra och tolka samtalen på rätt sätt, och kan därmed ge en missvisande 
bild kring vad som faktiskt sägs. 
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4.3 Designförslag  

Baserat på de analyserade resultat som utgörs av intervjuer och genomlyssning av samtal 
så kommer designförslag tas fram. Dessa designförslag kommer utgå från teori om 
tjänstedesign samt Holtzblatt och Beyers Glädjetriangel. Förslagen utgår därmed från 
kundresan, där smidighet, låg andel krångel och enkel lärandeprocess blir centrala delar. 
De förslag som tas fram är koncept som skulle kunna visa ett sätt att göra interaktioner 
lättare. För att möjliggöra system som är användarvänliga går det att använda sig av 
designprinciper (Benyon, 2019). Dessa principer kan vara både generella och specifika, 
beroende på hur de används. När designprinciper appliceras så har de lätt till etablerade 
riktlinjer och interaktionsmönster. Alla designprinciper interagerar och påverkar varandra 
på ett komplext sätt, så till den grad att de ibland motsätter varandra. Målet med dem är 
dock att förse systemdesignern med verktyg för att förstå nyckelegenskaper för design 
med en hög nivå av användbarhet, vilket i sin tur resulterar i en god användarupplevelse. 

Nedan kommer en lista över en uppsättning designprinciper. Värt att notera är att det finns 
flera olika typer av designprinciper, och att dessa bara är ett sätt att gruppera dem på och 
baserar på de designprinciper som David Benyon presenterar i boken Designing user 
experience – A guide to HCI, UX and interaction design (Benyon, 2019). 
Designprinciperna har delats in i tre huvudområden: Lärbarhet, som rör principer som 
hjälper användare lära sig, få tillträde till och komma ihåg hur systemet används. 
Effektivitet som rör principer som hjälper användare att veta vad de ska göra, hur de ska 
göra det och bidrar med en känsla av kontroll. Anpassning som rör principer som tar 
hänsyn till olikheter mellan användare och tillåter dem att använda systemet på ett sätt 
som passar dem(Benyon, 2019). 

Lärbarhet: 

§ Synlighet: Försök se till att användare kan se vilka funktioner som är tillgängliga 
och vad systemet gör. Detta är en viktigt psykologisk princip då det är lättare att 
känna igen saker än vad det är att försöka minnas dem. 

§ Konsekvent: Var konsekvent vid användande av språk, design och liknande 
system och arbetssätt. Både psykologiska och begreppsmässig konsekvens är 
viktigt. 

§ Förtrogenhet: Använd språk och symboler som de tilltänkta användarna är 
förtrogna med. Om detta inte är möjligt för att de koncept som ska designas är 
annorlunda mot de som användarna känner till erbjud lämplig metafor för att 
hjälpa till att överföra liknande kunskap från ett mer bekant system. 

§ Tillhandahållande: Designa system så att det är tydligt vad varje enskild del gör. 
Designa exempelvis knappar så att de ser ut som knappar som går att trycka på så 
att användare vill trycka på dem. Tillhandahållande refererar till de egenskaper 
som olika saker tillhandahåller, och hur dessa refererar till hur olika saker kan 
användas. Dessa tillhandahållanden avgörs i de kulturella sammanhang som de 
används. 
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Effektivitet: 
 
§ Navigation: Tillgodose tillräcklig support för att användare ska kunna röra sig 

över olika delar av systemet. 
§ Kontroll: Tydliggör vem eller vad som har kontroll och tillåt användare att ta 

kontroll. Kontroll förstärks av att det finns en tydlig logisk kartläggning av 
effekten av användarens interaktion med olika delar av systemet samt vad det får 
för konsekvenser utanför systemet.  

§ Återkoppling: Återkoppla snabbt information från systemet så att användare vet 
vad deras handlingar får för effekt. Konstant och konsekvent återkoppling ökar 
även känslan av kontroll.  

 
Anpassning: 

 
§ Flexibilitet: Tillåt flera olika sätt att göra saker på, för att anpassa till användare 

med olika nivåer av erfarenhet och intresse av systemet. Erbjud användare att ha 
möjlighet att anpassa hur systemet ser ut eller beter sig. 

§ Utformning: Design av systemet ska vara utformat på ett attraktivt och elegant 
sätt. 

 

Som en del av en systemutveckling så går det att ställa upp så kallade 
användningsfall(Benyon, 2019). Dessa användningsfall innehåller scenarios som 
specifikt beskriver hur användare behöver interagera med system för att uppnå ett visst 
mål. Dessa användningsfall och scenarion används för att identifiera de behov och krav 
som användare ställer på ett system. Ett användningsfall kan vara allt ifrån ett par 
meningar långt till flera sidor, beroende på hur stor detaljrikedom som behövs. I en 
scenario-baserad designmetod kan olika användare, användningsfall, identifierade krav 
och problem sammanställas för att skapa en bild över vilka användarna är. Därefter kan 
konceptuella scenarion baserade på återkommande aktiviteter i användningsfallen 
skapas. När scenariona är utformade kan listor med krav och modeller för systemet 
skapas. Därefter kan det designspråk och de färger och ikoner som systemet ska nyttja 
bestämmas och beskrivas(Benyon, 2019). Detta kan sedan ligga till grunden för en 
prototyp av systemet. 
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5. Resultat 

Kopplat till de frågeställningar som denna rapport ämnar besvara, samt baserat på de data 
som samlats in inleds följande resultatdel med en kort genomgång kring de olika tekniker 
för kundinteraktioner som finns på Telekombolaget idag, baserat på de intervjuer som 
genomförts. Först redovisas den data som insamlats från intervjuerna och där kommer 
även en redogörelse för vilka möjligheter och begränsningar dessa tekniker har samt en 
redovisning av de idéer de olika respondenterna har för tankar för framtidens telekom och 
kundinteraktionslösningar. Därefter redovisas de resultat som framkommit från de 
genomlyssnade telefonsamtalen.  

5.1 Resultat från intervjuer:  

Traditionellt sett har telefoni varit den primära kanal som kunder vänt sig till för att 
kontakta telekombolag(Chef arbetsledning, 2019).  Detta är dock någonting som är på 
väg att förändras, då dagens kunder väljer andra interaktionsforum såsom hemsida eller 
sociala medier som sin primära kontaktväg. Via de olika interaktionsforum som 
Telekombolag använder sig av kan de också använda sig av analysverktyg, som har en 
mängd olika applikationsområden, där interaktion med kunder via flertalet olika 
interaktionskanaler kan analyseras för att hitta de mest vanligt förekommande orden och 
frågorna(Analytiker, 2019). Telekombolag använder sig av ärendehanteringsverktyg som 
fördelar kunder till tillgängliga operatörer via kösystem. Inom sociala medier använder 
sig Telekombolaget främst av Facebook och Twitter, där både publika och privata 
meddelanden besvaras. Till viss del används även Instagram, men då är det främst för att 
svara på kommentarer. Innan dess att Telekombolaget började använda sig av det 
ärendehanteringssystem som används i dag behövde ärenden manuellt styras mellan olika 
operatörer, någonting som var mycket tids- och organisationskrävande. 
Ärendehanteringssystemet kan i dagsläget inte sortera ärenden som inte i förväg blivit 
sorterade, så de ärenden som kommer in via sociala medier och chattar behöver manuellt 
sorteras för att hamna hos en operatör med rätt typ av kompetens.  

När det kommer till ärendehistorik så sparas i dagsläget loggar kopplade till kunders 
interaktioner, men vad ärendet handlade om sparas inte. Detta kan dock sparas om en 
operatör väljer att manuellt lägga in information om en persons ärende(Chef 
arbetsledning, 2019). För de olika tekniker som presenteras nedan skiljer sig de 
möjligheterna och begränsningar de innefattar åt. Dessa kommer därför att presenteras 
kort i resultatdelen och sedan tillsammans med koppling till teorin i analysdelen som 
presenteras efter resultatet. 

5.1.1 Telefoni 

När det kommer till kundtjänst och kundinteraktion är telefonsupport den ingång som 
traditionellt sett har varit störst. Här handlar det både om att prata med en fysisk person, 
som kan hjälpa kunden med olika problem. Telefonsupport innefattar även flertalet olika 
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talsvars- och flervalsalternativ, med syfte att sortera och guida kunderna till rätt ställe i 
ett företags organisation. (Konversationslösningar och analytiker, 2019). 

Telekombolaget använder sig av telefoni som en av deras kundinteraktionsforum, där de 
tar mot alla typer av frågor. De kunder som hör av sig via telefon är oftast en av följande 
två kategorier: 1.) De har försökt få svar på sina frågor via Telekombolagets hemsida, 
men inte lyckats hitta den information de söker, och 2.) Äldre personer som inte har 
tillgång till eller känner sig bekväma med att kontakta Telekombolaget via andra forum 
än telefon(Säljare, 2019). Kunden ges vid inringning möjlighet att beskriva sitt ärende, 
där en fritt tal-algoritm läser av kundens svar. Denna algoritm är designad för att tolka 
kundens problem och returnera det tolkade svaret till kunden. Kunden ges då möjlighet 
att bekräfta om det returnerade svaret är rätt problem. Därefter leds kunden vidare in i en 
styrd tal-algoritm, som ger kunden möjlighet att välja på förutbestämda kategorier 
kopplade till det ärende som kunden beskrev i första steget. Steg 2 kan upprepas flertalet 
gånger för att sedan hamna i telefonkö tills dessa att en handläggare blir. Kunden kan 
även i första steget välja att knappa sig fram till rätt kompetens istället för att beskriva 
ärendet(Konversationslösningar och analytiker, 2019). Telekombolaget går att analysera 
på parametrar såsom exempelvis ärendetyp, samtalstid, nyckelord och på så sätt se vilka 
kunder det är som ringer in(Analytiker, 2019). 

När en kund blir kopplad till operatör får den presentera sig och sitt problem. Kunden 
ombeds därefter att identifiera sig. Denna identifikation kan ske antingen med hjälp av 
person-, telefon-, eller kundnummer, varpå de tjänster som kunden har dyker upp. 
Därefter är det handläggarens uppdrag att bemöta kundens frågor. Detta kan ske genom 
att operatören själv kan svara eller leta reda på svaret i någon av Telebolaget 
internsökningssystem. Om operatören inte kan hitta svaret där så kan operatören istället 
välja att kontakta andra medarbetare, med expertkunskap inom det område som kundens 
fråga berör. Då placeras kunden i vänteläge, och operatören ringer upp och förklarar läget 
för sin kollega. Operatören kan då antingen få svar på kundens fråga, eller välja att styra 
om kunden till kollegan. När kunden väl blivit överlämnad avslutas samtalet hos 
operatören, utan möjlighet att direkt få tillbaka kunden igen(Säljare, 2019). Det kan också 
vara så att kunden hamnat fel från början, och därmed slussas vidare direkt när den 
uppgett sitt ärende. 

Ur ett kundperspektiv innebär detta att kunden ofta blir slussad mellan olika operatörer, 
vilket kan bero antingen på att kunden inte hamnar rätt från början eller att operatören 
inte kan besvara kundens fråga. Den information som kunden angett sparas inte per 
automatik, utan kunden kan därför behöva uppge bakgrund, ärende och personnummer 
till varje ny handläggare den når. Detta innebär att kunden kan behöva uppge sitt ärende 
ett flertal gånger, vilket ibland leder till stor frustration(Säljare, 2019). Detta är alltså en 
begränsning kopplat till telefoniingången, där väntetid i kombination med bristande 
kommunikation kring vad kunden sagt innan kan skapa missnöje. En möjlighet som 
telefoni erbjuder är det personliga möte som skapas när en kund kommer rätt och får prata 
med en operatör som har koll på det som kundens fråga gäller. De kunder som ringer in 
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har ofta dålig koll på de telekomtjänster de nyttjar, och möjligheten att då få prata med en 
person som kan översätta det kunden menar och göra det begripligt och därmed kunna 
hjälpa kunden blir då till stor hjälp.  

5.1.2 Hemsida 

Det finns flera syften för ett telekombolag att tillhandahålla en hemsida. Försäljning, 
support, felsökningar, aktuella felstörningar, och möjlighet för kund att se över sina 
nuvarande tjänster är exempel på sådant som kan finnas tillgängligt. Via ett 
telekombolags hemsida går det att hitta information kring vilka olika tjänster och 
produkter företaget använder, olika erbjudanden och kontaktuppgifter till olika delar av 
företaget. Detta är också för många kunder det första forum de vänder sig till vid kontakt 
med ett företag(Chef arbetsledning, 2019). När kunderna går in på ett telekombolags 
hemsida är det därför viktigt att de enkelt kan hitta den information de letar efter, där 
flödet mellan olika sidor på hemsidan behöver ske på ett logiskt sätt. När det kommer till 
vilken typ av information som visas på hemsidan så är det viktigt att ha en balans mellan 
att innehållet ska vara intressant för såväl befintliga som potentiella kunder, där 
förstasidan traditionellt sett domineras av försäljning för att locka nya kunder(UX-
designer, 2019). Det är viktigt att ständigt analysera hur användare navigerar på hemsidan 
för att på så sätt kunna identifiera förbättringsområden. Ett ytterligare sätt att förbättra 
användarupplevelsen på hemsidan är att låta användare ha möjlighet att ge feedback via 
poängsättnings- eller frisvarsalternativ direkt via hemsidan.  När sådan möjlighet ges kan 
information insamlas som annars hade varit svår att ta del av. Detta eftersom det rör 
sådana problem som användaren inte anser vara av sådan essentiell karaktär att det är värt 
att kontakta telekombolaget för(UX-designer, 2019). Det skapar också ett forum för 
användare och företag att komma i kontakt med varandra. Användarupplevelsen 
analyseras även med hjälp av användarintervjuer, där djupanalyser med utvalda 
målgrupper sker återkommande. Detta är särskilt viktigt när nytt innehåll tas fram till 
hemsidan, där djupintervjuer följs av prototypbygge. 

När en hemsida nyttjas finns det stora möjligheter att samla all den information som en 
kund behöver för att kunna använda, felsöka och jämföra sina tjänster på ett och samma 
ställe. Om hemsidan är uppbyggd på ett logiskt och lättöverskådligt sätt inbjuder det till 
en snabb överblick över hela företaget. När det kommer till begränsningar så handlar det 
snarare om att bolaget inte förstår vad kunderna letar efter, och därmed kanske inte har 
alla funktioner tillgängliga på hemsidan(UX-designer, 2019). Detta kan exempelvis ske 
om bolaget byggt hemsidan utifrån de olika funktioner som finns inom företaget snarare 
än utifrån de behov som kunderna har. Byggs hemsidan så kan funktioner som för kund 
logiskt sett borde hamna tillsammans istället ligga på olika sidor. Detta kan skapa 
frustration för de kunder som vill kunna sköta all sin kontakt med bolaget via hemsidan 
då de behöver kontakta bolaget via någon övrig kanal för att kunna utföra sitt uppdrag. 
Exempelvis kan det vara så att all nödvändig information som kopplas till en viss tjänst 
inte finns på samma sida, och att kunderna därför kan ”uppleva att de måste leta efter 
infon, vilket folk kan vara väldigt arga kring”(Säljare, 2019). Om en kund exempelvis 
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vill teckna en tjänst så måste all info och alla villkor om den tjänsten finnas på samma 
sida, annars upplever kunder att de blir lurade eller förda bakom ljuset(Säljare, 2019). 

För att öka användarupplevelsen på hemsidan är det viktigt att den framför samma 
budskap som övriga kanaler som ett telekombolag verkar i. Butik, sociala medier, 
hemsida, chattbotar, email och andra plattformar skapar tillsammans en helhetsbild av 
företaget(Specialist affärslösningar, 2019).  

5.1.3 E-post 

Genom att gå in på kontakt-fliken på hemsidan går det att få riktad hjälp till de olika 
telekomtjänster som bolaget erhåller. Därefter så går det att klicka sig in på specifika 
problem som användare kan ha kopplat till de olika tjänsterna. Till vissa av dessa 
specifika problem finns det möjlighet att kontakta Telekombolaget via e-post. Detta sker 
via formulär finns tillgängligt direkt på sidan. Om kunden inte hittar till denna 
emailadress går det även att kontakta Telekombolaget via en allmän 
informationsepostadress som är den enda e-postadress som går att hitta utan att klicka sig 
vidare in på specifika problem.(Kommunikatör, 2019) 

Epost har fördelen att vara en kanal där kunden kan se den historik denne haft i med 
Telekombolaget. En begränsning är dock att användaren inte får någon feedback när den 
använt e-post som kontaktkanal, och kan därmed ha svårt att veta status på sitt ärende, 
och därmed ha svårt att veta om ärendet mottagits och behandlats. Kommunikation via e-
post är också tidsödande, då kommunikationen lätt kan spridas över en lång tidsperiod 
om inte svar återkommer snabbt.   

5.1.4 Sociala medier  

Telekombolag använder sig av sociala medier som ett sätt att nå ut till användare. Inom 
dessa forum kan bolag jobbat aktivt med tonation, där de kan välja att ha en mer 
avslappnad ton jämfört med den ton som används av via telefoni och e-post(Chef 
relationer inom sociala medier, 2019). Detta innebär att de interaktioner som sker på 
sociala medier till en högre grad kan anpassas till hur kunden uttrycker sig vid val av ord 
och smileys i kommunikationen. Handläggarna har frihet att själva anpassa 
kommunikationen så att tonationen passar kunden. Telekombolaget kommunicerar med 
sina kunder via Twitter och Facebook, där de dels publicerar egna inlägg men framförallt 
arbetar med att svara på publika och privata meddelanden från användare. De ärenden 
som inkommer via privata kanaler kan lösas direkt, men om det är ett större ärende som 
kräver mer resurser så hamnar det i en kö för ärenden som behöver följas upp 
(Kommunikatör (sociala medier), 2019). Kunder meddelas då om att deras ärende 
behöver undersökas vidare för att kunna besvaras. För normala ärenden ligger den 
maximala för återkoppling till kund på 15 minuter, där de flesta ärenden dock återkopplas 
betydlig snabbare än så förutsatt att det är under de tider som dessa kanaler är 
bemannade(Kommunikatör (sociala medier), 2019).    
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Via privat meddelande på Facebook kan användaren få samma typ av hjälp som den kan 
få via övriga supportkanaler, någonting som Telekombolaget i dagsläget inte aktivt 
arbetar med att marknadsföra(Chef relationer inom sociala medier, Kommunikatör, 
2019). Om en kund tagit kontakt via privat meddelande så går det att se om de tidigare 
publicerat ett publikt inlägg på Telekombolagets hemsida, vilket dock behöver 
undersökas manuellt då dessa två typer av interaktioner i dagsläget ligger i olika flöden.  

På Twitter går det utöver att svara på meddelanden även att bevaka hashtaggar för att 
kunna följa olika intressanta trender och samtalstrådar(Kommunikatör, 2019). Detta 
arbete möjliggör att telekombolag kan arbeta proaktivt om problem, oroligheter och 
frågor kopplade till telekombolaget uppstår. Dessa kan identifieras och ageras på innan 
kunder själva kontaktar telekombolag via andra supportkanaler. Den proaktiva kontakten 
går att se som en stor fördel med att arbeta i sociala medier: sociala medier är snabba och 
enkla att kommunicera med till sin natur, och de människor som kommunicerar med 
telekombolag via dessa kanaler är ofta vana med att använda dessa medier sedan innan. 
Telekombolag kan utnyttja detta för att kommunicera med användarna på deras egna 
villkor(Chef relationer inom sociala medier, 2019). När användarna då blir mötta på ett 
avslappnat och snabbt sätt så kan de effektivt få hjälp med sina frågor. På liknande sätt 
som email så ligger privata konversationer på exempelvis Facebook även kvar som en 
tråd för användaren, vilket gör att denne lätt kan se tidigare integrationer. Det blir också 
lätt att kontakta telekombolag igen, då det går att söka upp konversationen lätt i en redan 
existerande kommunikationsapplikation.  

En utmaning som sociala medier-plattformen har är att nå ut till användarna, vilket 
därmed blir en fråga om att marknadsföring. En ytterligare utmaning är att få kanalen att 
framhävas som en seriös och fullvärdig kommunikationskanal, där de allra flesta problem 
som en användare hör av sig för kan lösas.  

5.1.5 Chattbot 

Chattbot är ett verktyg som går att nå via Telekombolagets hemsida, och är ett sätt för 
kunder att få snabba svar på sina frågor utan att behöva leta efter dem. Chattbotar kan 
utformas på flertalet olika sätt, där grunden är att användaren chattar med ett program 
som är designat för att kunna analysera och besvara kundernas frågor.  

För att hitta inom vilka områden chattbot kan göra störst kundnytta så kan en 
behovsanalys göras innan dess att konstruktionen boten inleds(Konversationslösningar 
och analytiker, 2019). Analysen kan utgå från en mängd olika system som tidigare 
använts för att fånga upp kunders frågor. Utifrån analysen kan sedan användarhistorier 
tas fram, som används vid utveckling och driftsättning av chattbotten. Användarhistorier 
är korta meningar som beskriver en viss användartyp, dennes mål och 
syfte(Konversationslösningar och analytiker, 2019). Chattbotar används som ett sätt att 
fånga upp användares vanligaste frågor, och baseras hos Telekombolaget på övervakade 
maskininlärningsalgoritmer(Konversationslösningar och analytiker, 2019). Dessa 
algoritmer utgår från den data som chattbotten initialt försetts med, och förfinas sedan allt 
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eftersom den tränas med den nya datamängd som den förses med när användare ställer 
den frågor(Konversationslösningar och analytiker, 2019). Chattboten är därför tänkt 
fungera som ett slags filter, dit användare kan vända sig för att få sina vanligaste frågor 
besvarade. De kunder som har mer komplexa problem kan då bli hänvisade vidare till 
andra kanaler där de kan få hjälp. I dagsläget finns det på Telekombolaget inte möjlighet 
för en användare att exempelvis använda sig av telefoni-kanalen direkt från chattboten. 
Chattboten samverkar inte med de andra kundkanalerna, och därmed går det inte att 
överföra information från de frågor som användaren ställt till de andra kanaler som 
kunden kan vända sig till. Chattboten på Telekombolaget har idag ingen AI-komponent, 
även om det finns andra lösningar på marknaden som utnyttjar AI till sina chattbotar. 

De fördelar som chattbotar erbjuder är att interaktionen är oberoende av hur många 
användare som kontaktar telekombolag via boten: eftersom att svarsfrekvensen inte är 
beroende av mänskliga operatörer så kan kontakten ske snabbt, effektivt och dygnet 
runt(Konversationslösningar och analytiker, 2019). Enkla frågor kan då få ett snabbt svar, 
såsom hänvisning till var information går att hitta. 

Chattbotar är dock begränsade till den användardata som den försetts att använda som 
träningsdata. Om inte algoritmen tränas på rätt data så kan den ha svårt att ge kunderna 
de svar som de vill ha, eller kan helt missuppfatta frågorna. Detta kan leda till stor 
irritation när användarna då ändå behöver vända sig till någon av de övriga 
kommunikationskanaler som tillhandahålls. Språk är också mycket komplext, och en 
chattbot kan därför ha svårt att uppfatta en fråga som exempelvis stavas fel, använder fel 
ord eller på annat sätt uttrycks otydligt(Konversationslösningar och analytiker, 2019). 
Chatbotten kan därmed bli vinklad av de ord och fraser som utvecklarna tänker att den 
ska kunna, och därmed missa sådant som för dem är mindre viktigt. När en chattbot då 
fungerar som ett grafiskt gränssnitt av en FAQ så kan den snarare skapa mer irritation än 
vad den ger tillbaka till kunderna, och då speciellt om det inte är tydligt vilken typ av 
frågor som den kan hjälpa till med.  

5.1.6 Butik 

För att exempelvis köpa mobiltelefon och tillhörande abonnemang så kan kunder besöka 
någon av Telekombolagets butiker. Butikerna erbjuder vissa tjänster och produkter, och 
Telekombolagets hemsida och kundtjänst erbjuder vissa tjänster och produkter. Om en 
produkt inköpts i en butik behöver den returneras där, och det går inte för kund att 
kontakta någon av de andra interaktionsforum som finns för att få hjälp där(Säljare, 2019).  

För kunder innebär detta att vissa ärenden kan lösas i butik, och vissa ärenden kan lösas 
via någon av Telekombolagets supportkanaler. Det finns dock inte någon tydligt 
presenterad bild av exakt vilka ärenden som kan lösas var, då kommunikation mellan 
butik och övriga supportkanaler är bristfällig. Det finns inga tydliga och enhetliga 
kommunikationskanaler mellan butik och övriga kommunikationskanaler.  I en butik 
finns det också möjlighet att känna på exempelvis telefoner som kan köpas i samband 
med att abonnemang tecknas. För att få hjälp med en sådan telefon måste kunden vända 
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sig till butik, då system mellan butik och de övriga kundservicekanalerna inte är 
sammankopplade(Säljare, 2019). 

De fördelar som en fysisk butik ger är att den erbjuder en kanal för användare att träffa 
personer som kan instruera, demonstrera och göra tekniken mer lättförståelig. Om några 
problem uppstår kan de alltså bidra med sitt expertkunnande direkt. Detta kan fungera 
som en trygghet både för personer som har en grundläggande kunskap om de tjänster och 
produkter de använder, men framförallt för de användare som behöver mer 
grundläggande hjälp(Tjänstedesigner, 2019). 

En butik begränsas dock av de resurser den har att tillgå där öppettider, antal anställda, 
och de anställdas kunskap är exempel på dessa. Det finns också en bakomliggande risk 
att en butik utformas på ett sätt utifrån vad företaget tycker passar sin verksamhet bäst, 
men där kunderna har en annan bild av vad butiken ska kunna hjälpa dem 
med(Tjänstedesigner, 2019).  

5.1.7 Idéer om hur kundinteraktioner skulle kunna ändras för att öka 
kunders upplevelse av nytta 

Som nämnt under metoddelen ovan så tillfrågades intervjupersonerna om de hade några 
idéer eller tankar kring hur olika delar av kundinteraktionskanalerna skulle kunna 
förändras eller förbättras för att öka kunders upplevelse av nytta vid interaktion med 
Telekombolaget. Dessa åsikter har sammanställts och redovisas i Tabell 3 nedan. 

Tabell 3: Redovisning av de idéer för framtidens telekom som framkommit under 
intervjuer 

Vem: Idé: 

Chef arbetsledning § Det är väldigt viktigt att till fullo utnyttja analysverktyg 
§ Minska öppettider på telefon och lägg allt större fokus på 

web. Där ska all info finnas och dit bör kunder alltid 
hänvisas 

Chef relationer inom 
sociala medier 

§ Sociala medier är framtiden. Företag måste röra sig i de 
forum där kunderna rör sig.  

§ Stärk kommunikationen mellan olika forum så att 
information blir synkad. 

Kommunikatör (sociala 
medier) 

§ Gör uppföljning av ärenden smidigare genom att 
exempelvis automatisera olika processer som idag sker 
manuellt, vilket skulle göra det enklare att följa kund och 
veta historik 

§ Styr kunder mot sociala medier när andra 
interaktionskanaler är stängda 

§ Kan idag dagsläget inte behandla alla typer av ärenden 
via sociala medier, hade kunnat vara bra om det gick 
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Säljare (telefonsupport) § Kunder kan välja att inte identifiera sig när de ringer in, 
vilket gör det krångligt. Hade vart smidigt om det fanns 
ett enda sätt för kunden att identifiera sig så att man 
slipper fråga om det flera gånger.  

§ Kan söka på visa frågor i en kunskapsportal, men ger 
inte så bra svar så måste ofta kontakta kollega för hjälp. 
Hade vart bra om det fanns ett bättre system för att få 
hjälp med vanliga frågor även om en själv inte har koll 
på det som frågan gäller.  

§ När en kund blivit kopplad till en kollega går det inte för 
kollegan att enkelt skicka tillbaka kunden, vilket skapar 
irritation. Borde kunna göras.  

§ Upplever att kunder ganska ofta får mejl om 
erbjudanden som de inte kan ta del av, exempelvis för att 
de redan utnyttjar ett erbjudande, vilket skapar osämja. 
Detta borde förbättras, kanske genom att ha riktade 
kampanjer mot specifika kunder.  

§ Finns idag ingen bra kanal mellan produkter som kund 
köpt i butik och telefonsupporten. Borde bli bättre 
kommunikation däremellan för att kunna ha en mer enad 
kundupplevelse. 

Konversationslösningar 
och analytiker 

§ Viktigt att använda data för att se vilka delar av 
verksamheten som fungerar bra och vilka som inte gör 
det 

§ Analysverktyg kan användas ännu mer för att förstå 
vilka kanaler som fungerar för vilka typer av ärenden, 
och därmed bättre styra kunder till olika kanaler. Olika 
användarmönster kan då bättre följas upp än vad de gör 
idag. 

§ Trender för vilken data och vilka parametrar som är 
intressant att studera ändras över tiden, så det är därför 
viktigt att system som designas kan svara för sådana 
ändringar. 

§ Om kundservice går ifrån mänsklig kontakt så måste en 
strategi tas fram för hur kunder ändå kan känna sig 
omhändertagna och sedda. En bra säljare kan sätta sig in 
i kundens situation på ett sätt som en robot eller ett 
program inte kan. 

§ Idag jobbas det inte aktivt med att identifiera olika 
kundgrupper i analysverktygen. Det skulle kunna vara 
intressant att titta på framåt hur och vilka 
interaktionsforum de använder, vilka frågor och problem 
de har, om det går att hitta mönster för olika 
kundgrupper och då också kanske kunna identifiera vad 
för värde olika interaktionskanaler skapar för olika 
kundgrupper. 

Tjänstedesigner § Jobbar en del med service design-studier, men skulle 
vara bra om resultatet från detta kunde genomsyra hela 
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organisationen mer. Blir i dagsläget begränsat till de som 
direkt jobbar med detta.  

Analytiker § Kunder använder mobiltelefon och är uppkopplade 
dygnet runt i allt större utsträckning, och därför behöver 
företaget finnas där också. 

§ För att kunna bygga system krävs det en stor 
kunskapsbas, som tar lång tid att bygga. Det måste bli 
sömlöst och enkelt med plattformsbyte. 

§ Behöver jobba från att organisationen har ett flertal olika 
mindre system som inte kan kommunicera med varandra 
men som i grunden gör samma sak. Istället: gör om och 
samla på ett ställe. 

§ Måste jobba ifrån de tekniska hinder som finns och våga 
skapa nya och bättre system.  

§ I framtiden skulle virtuell IVR kunna användas: 
Exempelvis ringa in, få SMS om att få hjälp via virtuellt 
gränssnitt. Där med hjälp av ljud, video osv. öppna upp 
för möjlighet för felsökningar, integrationer och öka 
sannolikhet att kund får rätt hjälp. Finns massa 
möjligheter för att öka kunders upplevelse av nytta för 
detta men också en del tekniska begränsningar. 

§ Kan idag inte enkelt och tydligt följa kunds interaktion 
med telekombolaget via olika medier. Om det hade vart 
möjligt hade en kunnat jobba mer proaktivt. Detta 
förutsätter att kunden kan identifiera sig på ett smidigt 
sätt. Idag finns det en mängd olika sätt för kund att 
identifiera sig vilket skapar integrationsproblem.  

§ Om en enkel initial verifiering blir möjlig kan kunder få 
en mer personlig upplevelse, vilket också skulle göra det 
enklare att byta mellan olika kanaler då det skulle bli 
enklare att återuppta samtal och historik. 

§ En större kvalitativ undersökning för att förstå kunderna 
skulle behöva genomföras. Den informationen skulle 
sedan kunna användas för att förbättra verksamheten. 

§ Behöver bli bättre på att proaktivt kontakta kunder, 
skapa en relation och interagera med dem vid andra 
tillfällen än när någonting negativt såsom en prishöjning 
eller obetald faktura. 

§ Tror att Smarta Hem-lösningar är framtiden, där virtuella 
assistenter skulle kunna användas för att hjälpa kunder. 

Specialist 
affärslösningar 

§ För att förbättra verksamheten framåt vore det bra om 
verksamheten var uppdelad så att kundens perspektiv 
och kundresa vägs in mer.  

§ Använd data som samlas in på ett mer effektivt sätt. 
§ Digitalisera och automatisera delar av organisationen, 
§ Kundens perspektiv och hur kunden upplever vissa saker 

måste komma in mer i framtiden än vad det gör nu.  
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§ Finns andra företag som löser olika problem väldigt 
smidigt, och kunderna förväntar sig därför att alla bolag 
för det. Exempelvis måste bli bättre på att kontakta kund 
om exempelvis kampanj gått ut eller att kund haft 
problem för att kunna skapa och bibehålla relationer med 
kunderna. 

§ För att kunna förbättras måste en helhetsbild av 
kundresan skapas, något som inte finns idag. Om man 
inte gör det skapas ineffektiva lösningar. 

§ Medarbetares tankar och idéer om hur verksamheten 
skulle kunna bli bättre behöver få mandat att 
genomföras. 

§ För att skapa nöjdare kunder kan transparens vara en väg 
framåt. Exempelvis genom att informera om när internet 
ligger nere istället för att kund ska behöva ringa in och 
fråga.  

§ För att skapa en bättre kundresa går det inte bara att 
attackera de vanligaste problemen, utan helhetsbilden 
måste ses. 

§ Om förändringar görs måste hela organisationen hänga 
med, om bara vissa gör så kommer inte slutresultatet bli 
bra. 

§ Måste bli bättre på att attrahera nya kunder genom att 
exempelvis göra det enkelt att byta till bolagets tjänster.  

§ Oavsett vilket forum som används i framtiden så ska det 
vara enkelt, utan köer och hjälp ska ske snabbt. Kund 
ska kunna hjälpa sig själv, men möjlighet att få hjälp av 
en medarbetare måste finnas. 

UX-designer § Våga ta inspiration från andra framgångsrika företag för 
att kunna erbjuda kunderna bättre service. 

§ Måste bli ännu bättre på att erbjuda tydlighet och 
enkelhet via exempelvis hemsida. Vi måste identifiera 
vad som är viktigt för kunden. 

Systemintegratörer § Att ha ett sätt för kunder att identifiera sig skulle 
underlätta systemintegrationer framöver. Exempelvis 
skulle bankID kunna användas för att identifiera kunder 
som ringer in.  

§ Måste bli bättre på att kommunicera mellan olika delar i 
organisationen. Tekniskt är det mesta möjligt även om 
det såklart finns begränsningar, men som utvecklare och 
systemintegratör behöver en få krav och specifikationer 
på det som ska utvecklas.  

§ Ett CRM(Customer relationship management)-system 
skulle kunna underlätta detta, då all info skulle vara 
samlad på samma ställe. 
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5.2 Resultat från telefonsamtal 

För att undersöka behov ur kunders perspektiv valdes telefonsamtal till Telekombolagets 
telefonsupportkanal att lyssnas igenom. Resultatet från de samtalen kommer redogöras för 
nedan.  

5.2.1 Kategorier av telefonsamtal 

För att enklare kunna identifiera mönster i inkommen data kategoriserades den baserat på 
de inkomna telefonsamtalen. Baserat på analys av inkommande samtal valdes nedanstående 
kategorier och underkategorier att användas. Notera att det finns andra sätt att kategorisera 
data på, och att det därmed går att få andra resultat än de nedanstående som visas i Tabell 
4. 

Tabell 4: Kategorier och underkategorier för telefonsamtal 

Kategori Underkategori 

Faktura 

• Obetald 
• Oklar 
• Ej kommit 
• Fakturavgift 
• Autogiro  
• Får faktura för uppsagda abonnemang  

Bredband 

• Mobilt 
• Fast 
• Konfigurera 
• Långsam hastighet 
• Ingen uppkoppling 
• Höja hastighet 
• Ojämn hastighet 
• Minska hastighet 
• Fiber 
• Tillfällig omkoppling mobilt bredband 
• Aktivering 
• Får ej wifi att fungera 
• Ej aktiverat 
• Status på bredbandsinkoppling 
• Status på bredbandsavbrott 
• Pris 
• Skillnad ADSL/Fiber 
• Flytta bredband 
• Följesedel vid uppsägning 
• SIM-kort för mobilt bredband 

TV 
• Kanaler fungerar ej 
• TV-box fungerar ej 
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• Digital-TV  
• Bilden fryser, byta paket, oklara paket, oklart avtal,  

Uppsägning 

• Behålla mailadress om uppsägning av övriga tjänster 
• Bredband 
• Mobilabonnemang 
• TV 
• Fast Telefoni 
• Kringliggande tjänster 

Kringliggande 
tjänst 

• Fungerar inte 
• Föräldraspärr 
• Tjänsten försvunnit 
• Oklar layout 
• Lyckas inte installera 
• Går inte att aktivera 

Telefoni 

• Fast telefoni 
• Bredbandstelefoni 
• Mobiltelefoni 
• Fungerar inte 
• Flytt 
• E-sim 
• Byta namn på abonnemang, 
• Koppla in 
• Få bort utrustning vid uppsägning av fast telefoni 
• Avsluta försäkring av mobiltelefon 

Övrigt 

• Frågar om andra tjänster än de som kund redan har 
• Kombination av tjänster som inte fungerar eller som kund 

frågor om 
 

5.2.2 Ärenden utifrån ålder på användare 

För att se om det fanns några skillnader på vilka ärenden som användare kontaktar telekombolag 

för så gjordes en åldersuppdelning på inringarna. Utifrån denna identifierades vilka ärenden de 

hade. Denna uppdelning redogörs för nedan i Tabell 5-8. Observera att kunder kan ha flera 

ärenden när de ringer in, och att totalsumman när alla kunders ärenden adderas ihop därför kan 

överstiga det antal kunder som ringde in från en viss ålderskategori. En sammanställning av 
resultaten går även att se i Figur 6 nedan. De ålderskategorier som användes var: kategori 
0: födda 01-89, kategori 1: födda 88-74, kategori 2: födda 73-58, kategori 3: födda 57-01. 

 

Tabell 5: Ärenden för vardagskunder, ålderskategori 0 

Vardagskunder, ålderskategori 0: 12 st 
8 kunder har frågor om bredband 
2 kunder har frågor om fast telefoni 
1 kund har frågor om kringliggande tjänst 
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1 kund har frågor om mobilabonnemang 
1 kund har frågor om TV 
1 kund har fakturafrågor 
4 kunder vill säga upp någon av sina tjänster 

 

Tabell 6: Ärenden för vardagskunder, ålderskategori 1 

Vardagskunder, ålderskategori 1: 16 st 
8 kunder har frågor om bredband 
2 kunder har frågor om fast telefoni 
0 kunder har frågor om kringliggande tjänster 
1 kund har fråga om mobilabonnemang 
2 kunder har frågor om TV 
1 kund har fakturafrågor 
6 kunder vill säga upp någon av sina tjänster när de ringer in 
1 kund har fråga om E-Simkort 

 

Tabell 7: Ärenden för vardagskunder, ålderskategori 2 

Vardagskunder, ålderskategori 2: 41 st 
22 kunder har på olika sätt frågor om bredband 
10 kunder har frågor om fast telefoni 
5 kund har fråga om kringliggande tjänst 
1 kund har fråga om mobilabonnemang 
5 kunder har frågor om TV 
3 kunder har fakturafrågor,  
11 kunder vill säga upp någon av sina tjänster  
1 kund har fråga om lösenord till wifi 
1 kund vill säga upp abonnemang men får erbjudande och stannar  

 

Tabell 8: Ärenden för vardagskunder, ålderskategori 3 

Vardagskunder, ålderskategori 3: 64 st 
25 kunder har på olika sätt frågor om bredband 
17 kunder har frågor om fast telefoni 
3 kunder har frågor om kringliggande tjänster 
2 kunder har frågor om mobilabonnemang 
16 kunder har frågor om TV 
10 har fakturafrågor, oftast i kombination med andra frågor 
10 kunder vill säga upp någon av sina tjänster  
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Figur 6: Sammanställning av samtliga inringande ärenden, uppdelade i ålderskategorier 
och ärendetyp 

 

 

5.3 Design för framtida lösningar 

Denna resultatdel ses som en separat del av uppsatsen, och kommer behandlas i det 
avsnitt som följer på analysen. Anledningen till detta är för att designidéerna baseras på 
analysen av de resultat som redovisats ovan.  
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6. Analys 

Under denna rubrik kommer en analys av de olika kundinteraktionskanaler som beskrivit 
i stycket ovan, med utgångspunkt i att besvara frågeställningen kring vilka möjligheter 
och begränsningar dessa har. Dessa kanaler kommer analyseras med utgångspunkt i 
Tjänstedesign samt de två modeller som presenterats från Holtzblatt och Beyers bok 
Contextual design: Evolved. Den första modellen, Livets lyckocirkel, beskriver hur en 
produkt skapar glädje genom att förbättra en användares liv och utgår från fyra 
huvudpunkter: Fullbordande, Sammanhang, Identitet och Känsla. Den andra modellen, 
Glädjetriangeln vid användning, beskriver effekten av att använda själva produkten och 
utgår från tre huvudpunkter: Direkt till handling, Krångelfaktorn och Lärandefaktorn. 
Utöver detta kommer teori om service design vävas in för att ta fram två förslag på hur 
telekombolag skulle kunna arbeta för att på ett effektivt och hållbart sätt möta sina kunder 
i framtiden. 

6.1 Analys av resultatet 

Analysen av resultatet kommer nedan redovisas i två avsnitt. Det första avsnittet redovisar 
de resultat som framkom från de olika intervjuerna som redogjorts för i tidigare kapitel, 
och det andra avsnittet kommer analysera de resultat som framkom vid genomlyssning 
av telefonsamtal. 

6.1.1 Analys av resultat från intervjuer 

Ur ett kundperspektiv är telefoningången ett av de sätt som möjliggör att kunder kan 
komma i kontakt med en handläggare, som i sin tur kan hjälpa till att guida kunder i 
komplexa frågor kring sådant som annars är svårt att förstå. Detta är framförallt en 
möjlighet för sådana användare som inte är förtroliga med att använda andra kanaler, 
vilket exempelvis kan vara äldre människor och andra som av trygghetskäl och bristande 
teknikvana. I denna kanal är det möjligt för telekombolagets medarbetare att guida 
användarna rätt, trots att de kan ha svårt att beskriva sitt problem. När det kommer till 
begränsningar vid telefonanvändande går det ur ett kundperspektiv att identifiera ett 
flertal. Det faktum att kunden blir låst att sitta i telefonkö och därmed inte kan genomföra 
andra uppgifter i sitt liv skapar en krångelfaktor hos kunden. Detta förstärks ytterligare 
av det faktum att kunder med liten sannolikhet de facto kommer fram till rätt destination 
som kan besvara deras frågor när de hör av sig via telefoningången. Ytterligare en 
begränsning är de tillfällen där det ärende som kunder kontaktar telekombolag för inte 
kan besvaras direkt av den person som tar emot samtalet, och därmed måste hänvisas till 
en annan person. Även detta skapar en krångelfaktor.  

För att få en användare att känna fullbordande av att använda telekombolags olika 
interaktionskanaler finns det i dagsläget en bristande översyn. Flertalet intervjupersoner 
trycker på att det finns bristande koll på vilka användare som använder vilka 
interaktionskanaler, hur väl de blir hjälpta av dessa interaktionskanaler och hur stor andel 
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som faktiskt får hjälp eller som ger upp innan de kommit fram. Användares möjlighet till 
direkt handling begränsas av det faktum att vissa tjänster, såsom exempelvis uppsägning, 
måste ske genom att användaren ringer in till Telekombolaget och därmed måste stå i 
telefonkö. Ytterligare ett exempel på detta är att både direkt handling och krångelfaktorn 
påverkas av att det inte finns något entydigt sätt att identifiera kunderna på mellan olika 
kommunikationskanaler. Detta innebär att en kund som exempelvis varit i chattkontakt 
med telekombolaget inte nödvändigtvis kan utnyttja det faktumet när kunden sedan 
kontaktar via exempelvis telefon. Detta medför även att lärandefaktorn för att använda 
telekombolagets olika ingångar blir hög, eftersom det inte följer någon entydig och tydlig 
väg för kunden. 

Rent organisatoriskt så visar det även på brister när de olika kommunikationskanalerna 
inte är ihopkopplade på ett effektivt sätt, eftersom det medför en hög krångelfaktor för 
både kunder och medarbetare. Ett exempel från resultatdelen är då att telekombolagets 
butiker och övriga kommunikationskanaler såsom telefoni inte är ihopkopplade, vilket 
skapar en bristande identitet för kunder att identifiera sig med bolaget, eftersom bolaget 
till synes är ett gemensamt företag, men där problem inte kan lösas gemensamt. Detta 
skapar en splittring bland både kunder och organisation.  

När det kommer till att skapa rätt känsla för kunderna så arbetar telekombolaget i 
dagsläget inte med proaktiv kontakt till kunder för att erbjuda kunder bättre erbjudanden, 
kampanjer och liknande. Det är kunderna själva som behöver kontakta bolaget, och då i 
majoriteten av gångerna för att de har en fundering. När det kommer till känsla så är 
sociala medier ett sådant forum som kan överträffa kundernas förväntningar. Kunderna 
kan exempelvis via privat meddelande på Facebook få hjälp med det mesta som de kan 
få via mer traditionella medier. Enligt Holtzblatt och Beyer kan då också glädje skapas, 
eftersom kundernas förväntningar kan överträffas. När sociala medier används som 
kommunikationskanal blir också lärandefaktorn låg, eftersom kommunikationen via 
exempelvis privat meddelande på Facebook använder sig av ett gränssnitt som kunden 
interagerar med i sitt vardagliga liv. Det ökar också känslan av fullbordande, eftersom det 
är enkelt för kunden att via telekombolagets hemsida skriva direkt till bolaget. Historiken 
mellan kund och bolag sparas i historiken för meddelandet, vilket gör att kunden lätt kan 
spåra sina tidigare interaktioner med bolaget. Detsamma gäller för de interaktioner som 
sker med telekombolaget via email, med den skillnaden att svarstiden ofta är längre. Det 
är alltså enkelt för en kund att använda sig av email, då det är ett forum som många 
användare är vana vid. Om mejlet inte hanteras på en gång eller om kunden inte 
informeras om statusen på sitt ärenden kan kunden inte uppnå fullbordande därmed känna 
sig bortprioriterad. 

Sociala medier kan även bidra till att skapa en identitet hos kunderna som via publika 
forum kan delge information och diskutera telekombolaget sinsemellan, och där 
telekombolaget genom sin kontakt i dessa forum kan vara med och styra dessa kunder.  

När telekombolaget väljer att skapa en chattrobot som en interaktiv FAQ så är det bra om 
det är så att denna FAQ innehåller svar på de frågor som kunder faktiskt har. Om antalet 
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frågor är begränsade, eller systemet är designat på ett sådant sätt att algoritmen inte 
uppfattar olika nyanser i frågor så blir denna typ av hjälp därmed någonting som skapar 
mer krångel än innan. Om kunder därmed använder chattbot för att exempelvis fråga hur 
ett abonnemang kan sägas upp, inte kan få svar där utan istället letar runt på hemsidan 
men inte heller där får svar så kan det leda till stor krångelfaktor och därmed ingen känsla 
av fullbordande.  

Övergripande så saknas i dagsläget en tydlig plan, utifrån det som framkommit via 
intervjuerna, för att förstå vilka kunder som använder vilka kommunikationskanaler, och 
hur dessa i sin tur skapar värde för dessa kunder.  Utifrån ett tjänstedesignperspektiv pekar 
resultaten på att en enad vision kring kundresa, interaktionskanaler och bakomliggande 
faktorer inom företaget är bristfällig.  

6.1.2 Analys av resultat från genomlyssning av samtal 

Genom att analysera telefonsamtalen går det att se att det verkar som om majoriteten av 
de som väljer att ringa in till telekombolaget är äldre än 45 år gamla, se Figur 7 nedan. 
De ålderskategorier som användes var:  kategori 0: födda 01-89, kategori 1: födda 88-74, 
kategori 2: födda 73-58, kategori 3: födda 57-01.En förklaring till att majoriteten som 
ringer in är äldre än 45 skulle kunna vara att det är den kontaktkanal som dessa 
ålderskategorier känner sig mest bekväma med, eller som en inringare uttrycker det: 

"Det där tekniska, jag är så jävla dålig på det att det liknar ingenting"’ 

- Kundkategori 3, 60+ år 

 

Figur 7: Uppdelning av ålder på personer som ringer in 

De ärenden som inringarna kontaktar telekombolaget för varierar också mellan de olika 
ålderskategorierna.  Intressant att notera är dock att majoriteten av de som ringer in i alla 
de olika ålderskategorierna har frågor som berör bredband. Detta kanske ter sig naturligt, 

Inringare 18-30 år Inringare 31-45 år Inringare 46-59 år Inringare 60+ år
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eftersom bristande internetuppkoppling kan förhindra telekombolaget att kontaktas via 
internet. Totala mängden frågor per kategori går att se i Figur 8 nedan.  

 

Figur 8: Fördelning av samtal över samtliga inringande kunder 

Utöver detta är det en högre andel inringande samtal kopplat till fast telefoni i 
ålderskategori 2 och 3. Detta ter sig också naturligt, då de personer som tillhör kategori 0 
och 1 ofta är personer med mobiltelefon och som i många fall inte innehar en fast telefon. 
Hur stor andel av samtal som rör Fast telefoni per ålderskategori går att se i Figur 9 nedan. 

 

Figur 9: Andel samtal som rör Fast telefoni per ålderskategori 
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Det är också intressant, men inte förvånande, att se att uppsägningsärenden har en stark 
representation bland de inringande samtalen i samtliga ålderskategorier. Detta ter sig 
också naturligt då det i telekombolagets fall telefonkanaler som behöver användas för att 
en uppsägning av en tjänst ska kunna ske.  

För att förtydliga och förenkla resultatet gjordes en indelning av ärenden i de kategorier 
av samtal som visas i resultatdelen. Detta visar då inte på den stora bredd av frågor som 
ryms under de olika kategorierna, och vilken stor kompetens det krävs av en 
telefonmedarbetare att kunna svara på kunders frågor. Det är från den synvinkeln 
förståeligt att kunder har svårt att komma fram till rätt medarbetare från början, eftersom 
komplexiteten i telekombolagets verksamhet är så stor. 

Ett återkommande tema i samtalen är att kunder blir vidarekopplade mellan olika personer 
inom kundtjänst för att få hjälp. När den information som kunder angett inte automatiskt 
sparas mellan dessa vidarekopplingar så skapas här en stor krångelfaktor. Nedan visas ett 
urval citat från samtalen som visar detta:  

"Jag har ringt in tidigare, så visst behöver jag inte berätta igen vad mitt problem är?" 

- Kundkategori 1, bredband 
 

"Jag vill säga upp bredband, telefon och TV. Blev skickad till dig så du kan väl se vad 
jag angett för uppgifter tidigare? […] Nehej okej det kan du inte, nej men då vill jag i 
alla fall säga upp dem." 

- Kundkategori 3 
 

"Jag behöver support, har fiber och har problem med TV och bredband och pratade 
precis med din kollega. Kan du se vad jag uppgav för info?" 

- Kundkategori 3, 
 

”Eftersom att du ringer upp till mig nu så kan väl du se vilket mitt ärende är?” 

- Kundkategori 2 
 

Det kan också vara så att kunder ringt in tidigare, eller till och med fått hjälp, men att de 
ändå inte har fungerande tjänster. När de sedan ringer in igen och blir runtskickade kan 
ingen känsla av fullbordande skapas, där krångelfaktorn blir stor. En inringare uttrycker 
det som följer:  

”Nu har jag vart på, detta är tredje stället jag är på nu på morgonen när jag kommit till 
dig. Detta är säkert 50:e gången jag ringt Telekombolaget de senaste årena om mitt 
bredband som inte fungerar här hemma. Jag vet inte hur många timmar jag suttit i 
telefonkö, alltså vi pratar om dagar. Nu har det var en tekniker här för att hjälpa oss här 
med sista hjälpen, och då får jag en räkning [...] det står att felet ska vara avhjälpt men 
det funkar ju fortfarande inte! Det är precis som det var innan! [...] Jag har lämnat mitt 
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personnummer 50 gånger den här morgonen, är det ingen som antecknar det nån gång 
eller? Varför ska jag behöva uppge det hela tiden?" 

- Kundkategori 3 
 

Det verkar också som om det dels finns en osäkerhet bland kunderna i den talsvarslösning 
som leder fram till att de hamnar hos en medarbetare, där de inte vet hur de ska uttrycka 
sig för att hamna rätt. Det verkar också som om det finns en klyfta mellan det som 
kunderna säger och så som telekombolaget byggt upp sin kompetens internt, då det 
exempelvis är olika avdelningar för fiber – och ADSL-bredband, vilket flertalet kunder 
blir vidarekopplade mellan när de hamnat fel. Det kan också vara så att systemet är 
uppbyggt på ett sådant sätt att kunder skickas fel, men det är någonting som är svårt att 
svara på genom att lyssna på telefonsamtalen. Utöver detta är det vanligt att kunderna har 
flera frågor när de ringer in. Det kan då vara så att de hamnar rätt för att få hjälp med sin 
första fråga men sedan inte kommer vidare då personen de pratar med inte har kunskap 
inom det område som kunden behöver hjälp. Kunden blir då antingen skickad vidare eller 
ger upp då den redan stått i kö och inte vill göra det ytterligare en gång. Återigen blir 
krångelfaktorn hög, och lämnar kunden med en känsla av misslyckat fullbordande av det 
som denne kontaktade telekombolaget för. 

Ytterligare en intressant iakttagelse är att de samtal som rör TV till största del inkommer 
från ålderskategori 3, där 25% av samtalen från kategori 3 berör TV. Detta går att se i 
Figur 10 nedan. Även där kan det vara en mängd olika anledningar till att de ringer in, 
där många samtal berör att kanaler inte syns eller att de inte förstår hur de ska få igång 
sin TV-box. En förklaring till detta, förutom att de övriga kategorierna inte skulle använda 
TV, skulle kunna vara det faktum att kategori 0 och 1 innehar mer vana att använda teknik. 
Detta innebär att de kan ha strategier för att använda och felsöka tekniken när problem 
uppstår, eller använda sig av andra hjälpmedel om det inte hjälper.  
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Figur 10: Andel samtal som rör TV per ålderskategori 

En central och vital del av Holtzblatt och Beyers Cool Concepts innefattar att de menar 
att kunder i dagens läge är så vana med att använda tekniska produkter och tjänster att de 
förutsätter att allting som rör dessa tjänster ska fungera smärtfritt. I dagens läge ringer 
kunder in för att det finns fundamentala saker de inte förstår. Se följande exempel: 

"Jag har sagt upp min telefon […] nu har jag fått både plusfaktura och minusfaktura 
efter det, där totalbeloppet inte blir noll. Jag förstår inte riktigt... ska den första betalas 
och sen får jag tillbaka pengar eller hur funkar det?" 

- Kundkategori 2 
 

"Min fasta telefon ska kopplas bort [… ] det är väldigt rörigt med fakturorna, jag förstår 
dem inte alls så tänkte att det var bäst att ringa hit" 

- Kundkategori 3 

 

"Jag har egentligen sagt upp mitt abonnemang, men har nu fått en ny räkning som jag 
ska betala och som gäller från första till sista mars. Varför har jag fått den? [… ] står 
340 och minus 342 kronor på fakturan. Ska jag betala någonting eller ska jag få tillbaka 
pengar?" 

- Kundkategori 3 
 

Kategori 3-kunderna ringer in för att de inte förstår sin faktura i högre andel än övriga 
kategorier, vilket skulle kunna förklaras av att dessa personer inte har använt liknande 
tjänster tillräckligt mycket för att de ska förstå dessa. Fördelningen över andel samtal som 
rör fakturafrågor per åldersgrupp går att se i Figur 11 nedan. Det kan vara så att 
telekombolaget utformar fakturor på ett sådant sätt att de är svåra att förstå. Ytterligare 
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en vanlig orsak till att kunderna ringer in är att de får fakturor om tjänster som de sagt 
upp tidigare, och som de därför inte förstår varför de ska betala. Här kan det ligga flera 
bakomliggande orsaker till varför det blir så, där både bristande information vid 
uppsägning, tekniska och organisatoriska aspekter kan bidra. 

 

Figur 11: Andel samtal som rör Fakturafrågor per ålderskategori 

Det är också intressant att det är flera inringare som uttrycker att de försökt lösa olika 
uppgifter själv, men att de inte lyckas och därför behöver hjälp. Detta är i sig 
problematiskt, då det både skapar krångel för kund och tar upp företagets resurser. En 
kund uttryckte detta som: 

”Jag vill avsluta mitt mobilabonnemang […] jag har varit inne på hemsidan flera gånger 
och försökt avsluta, men det går inte!" 

- Kundkategori 1 
I enlighet med artiklar och teori som tidigare presenteras är det flera inringare som 
uttrycker missnöje av att be 
 

6.1.3 Sammanfattande analys av dagens telekom 

Idag är inte de olika kundinteraktionskanalerna sammankopplade på ett sådant sätt att de 
följer kundresan, där kundresan i dagsläget inte är tydlig. De enskilda 
kommunikationskanalerna kan lösa vissa frågor och bidra med visst värde, men därefter 
blir det viktigt att kunna se helhetsupplevelsen, vilket inte görs i tillräckligt hög 
utsträckning idag. Som kund vill du inte behöva ta ett aktivt val vilket 
kommunikationsmedel du använder, företaget ska fortfarande ha koll på dig, dina tjänster 
och dina tidigare interaktioner. Olika kundingångar i skapar i dagsläget inte en helhetsbild 
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Innan Efter Under  Början 

över kundresan, vilket skapar en rörig upplevelse för kunden. Däremot kan olika 
kundingångar skapa värde för olika kunder, beroende på hur bekväm kunderna är att 
interagera med de olika kanalerna. Oavsett vilken kanal som används så förväntar sig 
användare att företaget har koll på dem och deras tjänster och historik, och att det är 
möjligt att interagera med företaget via olika plattformar där kunden kan följa sitt ärende 
och ha koll på vad som händer. Olika bakomliggande processer inom företaget är inte 
sammankopplade, vilket gör att information över de olika delarna av kundresan inte kan 
flöda enkelt mellan olika delar. Detta illustreras i Bild 3 nedan, som utgår från Bild 2 i 
teorin, som visar på samspelet mellan kundresa, interaktionskanaler och bakomliggande 
processer utifrån ett tjänstedesignperspektiv. Det som illustreras är att kundresan inte kan 
följa ett tydligt flöde eftersom att kundinteraktionsforumen och de bakomliggande 
processerna i företaget inte är sammankopplade. För kundresan illustreras detta som om 
det inte finns en tydlig väg för kunderna, representerade av de streckade linjerna. Detta 
lämnar kunder förvirrade, med en känsla av att de inte kan få stöd och svar på frågor på 
ett enhetligt sett, vilket illustreras med tankemolnet under ”Efter”-delen av Bild 3. Under 
Front-end-funktioner så illustreras att det inte finns en enhetlig och smidig 
kommunikation mellan de olika kommunikationskanalerna med streckade linjer. Då det 
framkommit att kommunikation mellan butik och övriga kommunikationskanaler 
fungerar dåligt så visas det genom att helt ta bort den vägen. Samma sak gäller för de 
olika Back-end-funktionerna, som även de inte är sammankopplade på ett sätt som 
möjliggör informationsdelning över organisationen. Dessa representeras också av 
streckade linjer. 
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Bild 3: Illustration för att belysa att processerna för de olika lagren inte är tydligt 
sammankopplade.   
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7. Implikationer för framtidens telekom  

Utifrån de resultat som analyserats ovan kommer följande kapitel beröra hur framtidens 
telekom skulle kunna se ut. Kapitlet delas in i två delar, där den första delen berör behovet 
av att skaffa ytterligare information, och hur detta skulle kunna gå till. Den andra delen 
ämnar ge konkreta förslag på hur olika delar av organisation, produkt och tjänst kan se ut 
för att möta kunder och förstå deras behov. Dessa förslag baseras dels på teorin och dels 
på resultatet som framkommit från avlyssning av samtal och de idéer som 
intervjurespondenterna bidrog med under sina intervjuer. Utifrån detta har två konkreta 
förslag på system som skulle kunna appliceras i verksamheten för att bidra till att skapa 
en bättre kundupplevelse.  

7.1 Behov av att skaffa mer information 

Följande delkapitel behandlar olika sätt på vilka information skulle kunna insamlas på ett 
sådant sätt att verksamheten blir bättre. Delkapitlet utgår från de tre lager som inom 
service design utgör samspelet mellan kundresa, interaktionskanaler och bakomliggande 
processer inom företag. 

7.1.1 Kundresa: Hur användare av telekombolagets tjänster skulle kunna 
bemötas för en bättre förståelse av deras behov 

För att skapa relevanta produkter och tjänster och för att hålla sig aktuella på marknaden 
är det av yttersta vikt att telekombolagen förstår sina kunder. Detta kan ske på flera olika 
sätt, där det är viktigt att förstå kunderna i den kontext de rör sig i. Detta skulle kunna ske 
genom att åka ut och träffa kunder, följa med dem i deras vardag och se hur de lever sina 
liv. Det går då också att hitta vad de värdesätter hos sina telekomtjänster och produkter 
och vad som krävs för att skapa glädje och sömlösa användarupplevelser. Här är det också 
av vikt att träffa olika slags kunder, från olika kundkategorier och åldrar. Det går då att 
förhoppningsvis hitta beteenden hos dessa kundgrupper, och på så sätt kunna urskilja 
olika behov som dessa grupper har. Om det då visar sig att en stor del av kunderna 
exempelvis pendlar via en stor centralstation skulle det därför kunna vara en idé att möta 
upp dem där för att be dem visa vad de har för krav på sina telekombolag. Dessa träffar 
med kunder skulle sedan kunna kompletteras med olika undersökningar när en stor mängd 
data vävs in. När detta sedan sammanställts så skulle det kunna bli tydligt vilka produkter, 
tjänster och kommunikationskanaler som är värdeskapande för vissa målgrupper. Detta 
kan då förhoppningsvis leda till att ett tydligare arbete framåt kan ske för att koordinera 
och förbättra de kanaler som finns. Här går det också att ta inspiration av andra aktörer 
och se hur de har gjort för att hitta sina kunder. 

När kunder kontaktas skulle följande frågor kunna ligga till grund för att exempelvis 
kartlägga de kunder som kontaktar via telefon: 

§ Vad vill jag som kund ha för återkoppling från telekomoperatör? 
§ Varför väljer jag som kund att ringa in istället för kontakta via webben? 
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§ Vad förväntar mig jag som kund kunna göra om jag ringer in via telefon? 
§ Vad får ni ut av att ringa in som jag inte får ut via andra ingångar? 
§ Vad vill jag kunna göra när ni ringer in?  
§ Vad för slags mottagande förväntar jag mig?  

För att kunna förstå kunderna blir det därför av yttersta vikt att kartlägga hela kundresan. 
Detta kan inte ske baserat på ett ”inifrån och ut- perspektiv”, där företaget gissar sig till 
hur kunderna beter sig, utan detta behöver grunda sig i de möten med kunder som nämns 
ovan. Återkoppling med kunderna igenom alla typer av utvecklingsprocesser blir här även 
av yttersta vikt, då det är så relevanta produkter skapas. Ur ett kundperspektiv skapar 
detta produkter som förstår kundernas behov. 

7.1.2 Informationskanaler: Hur olika interaktionskanaler skulle kunna 
kopplas ihop och vilket värde det skulle skapa 

När kunder delats in i kundgrupper utifrån den förståelse som skapats om dem, så blir det 
möjligt att skapa de lösningar som kunderna vill ha. Som nämnt tidigare är samspel 
mellan olika interaktionskanaler en nyckel för framtidens kundresa. Att byta mellan olika 
plattformar ska vara självklart, och det är därför av yttersta vikt att användarna kan 
identifiera sig på ett enhetligt och tydligt sätt. Ur ett kundperspektiv ska kunder egentligen 
inte ens behöva höra av sig om det uppstår frågetecken, utan information som rör 
driftstörningar, fakturor och andra rutinmässiga frågor ska automatiseras så långt det är 
möjligt. I alla fall för de kunder som väljer det.  

För att interaktionskanaler ska kunna kopplas ihop på bästa sätt krävs det att data som 
finns lagrad om kunderna på enkelt sätt kan delas inom företaget. Exempelvis skulle en 
kund kunna prata direkt med sin virtuella assistent och på så sätt kunna komma i kontakt 
med telekombolaget. Via den virtuella assistenten kan kunden ställa frågor som rör 
fakturor, tjänster, störningar, fel och avbrott. Den virtuella assistenten skulle då även 
kunna analysera kundens frågor och vid behov skicka kunden vidare till kundservice via 
exempelvis SMS-tjänst i kundens mobil, via email eller genom att kunden blir uppringd 
från kundtjänst. Den virtuella assistenten skulle också kunna ha automatiska 
felsökningsfunktioner, och om dessa ger utslag då även kunna kalla på och boka in 
servicetekniker. 

För att ett plattformsbyte ska kunna ske på ett naturligt sätt är det viktigt att data är lagrat 
på ett sätt som innebär att kundens data går att dela mellan olika delar av organisationen. 
Detta möjliggör en mängd olika vägar framåt som kan bidra till en kunds 
användarupplevelse ökar. Dels möjliggör detta att proaktiva erbjudanden blir möjligt. 
Förutom att den virtuella assistenten kan hjälpa kunden så kan kunden enkelt få 
erbjudanden som bäst passar det som speglar kundens intressen. Är det exempelvis så att 
kunden ofta frågar sin virtuella assistent hur snabbt internet är så kanske kunden skulle 
kunna erbjudas prova på högre hastighet under en period. Om kunden ofta frågar sin 
assistent när olika fotbollsmatcher spelas skulle hen kunna få ett erbjudande per mejl att 
få prova det fotbollskanalpaket som kundens telekombolag erbjuder. Att hitta dessa sätt 
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att premiera och belysa lojala kunder är någonting som i dagsläget inte fungerar, och där 
det finns en stor utvecklingspotential och mycket att arbeta med.  

Det är viktigt att förstå kunderna och förstå att de har olika behov och olika frågor. Men, 
det är också viktigt förstå var de olika kunderna och kundgrupperna är lika. Exempel på 
detta är att förstå vanliga frågor som uppkommer, och automatisera processen kring hur 
dessa hanteras. Där är det också viktigt att förstå att dessa frågor kan ändras väldigt snabbt 
i takt med att tjänster och produkter uppdateras. 

7.1.3 Bakomliggande funktioner inom företaget: Hur organisationen 
skulle kunna samverka för nöjda kunder 

För att skapa en effektiv verksamhet som möter kunders krav, arbetar kundcentrerat och 
där olika interaktionskanaler kopplats ihop krävs det en företagsorganisation där de 
olika delarna samspelar med varandra. För att möjliggöra detta i praktiken går det att på 
flera sätt skapa forum där personer med olika kompetenser från företagets olika delar 
kan mötas. Ett sätt att göra detta på vore att skapa krossfunktionella team inom 
organisationer, där personer med en mängd olika infallsvinklar och erfarenheter sitter 
med. Produktägare, projektledare, UX- och front-end-designers, back-end-ansvariga, 
arkitekter och även personer som jobbar direkt med verksamheten skulle i dessa grupper 
kunna mötas för att diskutera när nya tjänster och produkter ska tas fram. Om det är en 
stor organisation kan denna grupp fungera som ett slags nav i verksamheten, där de 
personer som är med i gruppen sedan tar med sig de lärdomar som framkommit ut i sina 
grupper i övriga organisationen. Detta skulle också kunna motverka känslan av att olika 
grupperingar inom en organisation inte har koll på vad andra delar håller på med, och 
även att minska risken för att olika lösningar på samma problem utvecklas på olika 
ställen i organisationen. Inom organisationen behöver det också finnas tekniska 
lösningar som möjliggör att information om kunder på ett enkelt sätt kan delas mellan 
olika delar av organisationen. Ett sätt att göra detta på skulle kunna vara att istället för 
att lagra data i traditionella databaser (SQL-databaser) så skulle de istället kunna lagras i 
så kallade Data Lakes. I en Data Lake lagras data icke transformerad, vilket möjliggör 
att den enkelt kan användas i olika datamodeller och där förändringar blir enkla. Detta 
möjliggör att data kan användas på olika sätt och på sätt som kan ändras över tiden 
(Azure, 2019).  

Utöver detta är det viktigt att skapa en organisation där initiativ från medarbetare 
uppmuntras, och där expertkunskap från de personer som jobbar direkt med kunderna tas 
tillvara på. Detta skulle kunna ske genom att skapa forum via exempelvis organisationens 
medarbetarnätverk, där de medarbetare som jobbar med kunder kan föra in förslag på 
verksamhets- tjänste- och produktutveckling. Detta forum skulle då kunna få en central 
roll när tjänste- och produktutveckling sker. Ett annat sätt att bemöta kunderna på och få 
sig att känna sig mer sammankopplade med ett företag är att skapa sammanhang mellan 
organisation och kund. Ett exempel på att skapa sammanhang inom telekombranschen 
skulle kunna vara att säkerställa att samma information och kommunikation ska finnas 
tillgänglig både via en operatörs hemsida som via dess butiker. Detta ställer stora krav på 
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kommunikation och kunskapsdelning mellan olika delar av ett företag. Ett sätt att göra 
detta på är att integrera online och offline-tjänster i exempelvis en butik, och på så sätt 
överbygga glappet mellan de olika kanalerna. Personal kan då även finnas på plats för att 
stötta kunder som sedan kan använda självbetjänings-verktyg från annan plats.  

7.2 Design för framtida lösningar 

Nedan kommer två förslag ges på hur framtida lösningar skulle kunna se ut som är mer 
effektiva, användarvänliga och effektiva än dagens lösningar. Dessa utgår från ovan 
analyserade resultat samt de principer som Holtzblatt och Beyer lyfter i Glädjetriangeln 
vid användning.  

7.3 Systemförslag 

Utifrån hittills insamlad information har nedanstående systemförslag tagits fram. Dessa 
representerar en sammanfattning av den information som framkommit, och är ett förslag 
på hur denna information skulle kunna användas. 

För att tydliggöra systemförslag ett kommer användarfall med användarhistorier skapas. 
Dessa baseras på den information som framkommit från intervjuer, avlyssnade samtal 
samt den bakgrundsinformation som ligger till grund för uppsatsen. Utifrån detta kommer 
personas tas fram, och därefter kommer de krav och problem som dessa kunder upplever 
att listas. Dessa personas har utgått från behov och kunder som framkommit under 
fallstudien på Telekombolaget. Därefter kommer systemförslag för att möta dessa krav. 
Det systemförslag som tagits fram har baserats på idéer som framkommit från 
intervjuerna. Följande citat sammanfattar de krav som Persona 1 och Persona 2 har på 
sina telekomtjänster.  

”Som användare vill jag enkelt kunna hitta information om de olika tjänster som ett 
telekombolag erbjuder. Dessa tjänster ska passa mig och mina behov, där pris och kvalité 
är viktiga faktorer. Viktigast är dock att jag känner mig sedd som kund, och att jag 
upplever att företaget premierar mig som kund.” 

Persona 1:  

Namn: Ann 

Ålder: 25 år gammal 

Arbete: Arbetar med ekonomi på ett litet företag 

Plats: Bor i en medelstor stad i norra Sverige 

Civilstatus: Singel 

Tekniska färdigheter: 
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Ann är intresserad av teknik och använder en bärbar dator, en virtuell assistent och en 
smart telefon som hon bär dygnet runt. På sin telefon har Ann en mängd olika 
applikationer installerade, och hon använder sociala medier dagligen. Ann pratar med sin 
virtuella assistent dagligen för att kolla väder, sätta timer och fråga om sådant som hon 
undrar. Ann äger en TV men använder den främst för att spela innehåll från datorn och 
telefonen. Hon arbetar mycket med datorer och andra tekniska hjälpmedel. 

Mål och krav: 

Anns mål med sina telekomtjänster är att de ska vara anpassade för att passa henne på rätt 
sätt. Hon vill lätt kunna få överblick över sina tjänster, se sin förbrukning, vilka tjänster 
hon använder mest osv. Ann tycker inte alls om att behöva hålla på och betala räkningar, 
utan vill ha alla räkningar för sina telekomtjänster sparade på ett ställe och att de dras via 
autogiro. Ann vill också kunna prata med sin virtuella assistent för att kunna interagera 
med sitt telekombolag. 

Persona 2:  

Namn: Anton    

Ålder: 45 år gammal 

Arbete: Mellanchef på ett logistikföretag 

Plats: Bor på en mindre i mellersta Sverige 

Civilstatus: Gift, två barn som är 12 och 7 

Tekniska färdigheter:  

Anton äger både en smart telefon, surfplatta, TV och dator. Han vet hur 
grundfunktionerna på dessa fungerar, men då han har fullt upp med jobb och barn så har 
han inte tid att fördjupa sig i dem. Anton arbetar med olika datorprogram på arbetet för 
att hjälpa honom i sitt arbete.  

Mål och krav: 

Anton vill att hans telekomtjänster ska fungera dygnet runt året om, för han har 
verkligen inte tid att felsöka och kontakta sitt telekombolag om någonting strular. Han 
vill kunna ha överblick över sina tjänster, och också kunna ha överblick över barnens 
tjänster. Allting som underlättar för Anton att få ihop vardagspusslet är uppskattat.  

7.3.1 Systemförslag 1: För kunderna 

För att kunna skapa en bättre kundupplevelse krävs det att telekombolag gör det enkelt 
och effektivt för kunderna att interagera med dem. Det förslag som tas fram för kunder är 
därför en applikation för smarta telefoner, som i förlängningen kan kopplas till en virtuell 
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assistent. Då syftet med applikationen är att automatisera och förenkla kundernas vardag 
så är det av yttersta vikt att applikationen fungerar dygnet runt. Det är här också viktigt 
att ta med i beaktningen att inte alla kunder kommer vilja eller kunna använda sig av 
denna applikation, och att det därmed också behöver finnas andra forum via vilka 
kunderna kan komma i kontakt med telekombolaget. Bild 4 nedan visar ett exempel på 
hur första sidan på en centraliserad användarapplikation skulle kunna se ut. Notera att 
nedanstående designförslag är tänkta som en möjlighet att konkretisera de krav på 
funktioner som finns, och därmed inte är tänkta som färdiga designförslag.  

 

Bild 4: Förslag på hur förstasidan på applikationen skulle kunna se ut 

I denna applikation kan kunden lätt skapa sig en överblick över sina abonnemang, se sina 
fakturor, ändra sina abonnemang, felsöka sina tjänster, kopplas till forum där användare 
delar med sig av sina frågor, koppla till en virtuell assistent, få information och riktade 
erbjudanden, bestämma applikationens inställningar samt kontakta supporten. De 
grundläggande funktionerna applikationen skulle kunna ha, baserat på en analys av de 
krav som kunder ställer samt de analyserade resultaten redogörs för nedan i Tabell 10-17. 

Tabell 10: Aktivitet- och handlingsanalys vid installation av applikation: 

Aktivitet Del-aktivitet Handling Kommentar 
utifrån 
Glädjetriangel 

Installering av app Identifiering Kund identifierar sig 
med Mobilt BankID för 
att få tillgång till sina 
abonnemang. 
 
 

Identifiering 
bygger på allmänt 
vedertaget 
identifikationssätt, 
låg lärandeprocess, 
hög smidighet, lite 
krångel  
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 Spara 
uppgifter  

Kundens uppgifter 
sparas i applikationen, 
och kund behöver 
enbart identifiera sig 
med Mobilt BankID när 
denne ska göra 
betalning eller ändra 
abonnemang 
 
 

 

Hög smidighet, 
kund behöver inte 
logga in annat vid 
tillfällen det 
behövs. Minimerar 
krångel 

 

Tabell 11: Aktivitet- och handlingsanalys vid uppstartande av applikation, samt de 
funktioner som startsidan bör inneha: 

Aktivitet Del-aktivitet Handling Kommentar 
utifrån 
Glädjetriangel 

Öppnar upp 
applikation 

Överblick över 
tjänster 

Överblick över 
samtliga tjänster 
kund innehar och 
den nuvarande 
kostnaden för dem 

Smidighet och 
enkelhet med snabb 
överblick över alla 
tjänster. Behöver 
inte krångla för att 
söka efter denna 
information. 
Representera med 
ikoner för enkel 
förståelse. 

Hitta info om 
nuvarande 
kostnader för 
tjänster 

Detaljinformation 
om kostnad för 
tjänster 

Genom att klicka 
på de olika 
tjänsterna få 
överblick på 
realtidskostnaden 
för dem denna 
månad, och då 
kunna se vilka 
olika delar av 
tjänsten som 
kostar. 

Enkel överblick 
över även mer 
detaljerade 
kostnader. Då detta 
ligger på 
förstasidan minskar 
krånglet att hitta. 
Inutitiv information 
som gör att 
kunderna inte 
behöver lära sig 
utantill hur de 
tolkas. 

 Se sammanslagna 
kostnaden för 
tjänsterna 

Överblick över vad 
nästkommande 
faktura kommer 

Enkel överblick så 
att kunden inte 
behöver leta. Vid 
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kosta för samtliga 
tjänster, och när 
den ska vara betald. 

klick på faktura-
ikon kommer kund 
direkt till fakura-
flik, där mer 
detaljerad 
information går att 
få. 

 

Tabell 12: Aktivitet- och handlingsanalys på faktura-flik av applikationen, samt de 
funktioner som denna bör inneha 

Aktivitet Del-aktivitet Handling Kommentar 
utifrån 
Glädjetriangel 

Överblick fakturor Se nuvarande 
faktura 

Kund kan här se sin 
nästkommande 
faktura för samtliga 
sina tjänster. 
Genom att klicka 
på detaljer kan 
kund bli 
vidarekopplad till 
extern sida, där 
hela fakturan i 
detalj kommer upp. 

Smidighet och 
enkelhet med snabb 
överblick över 
nuvarande faktura 
och enkelt att se 
mer detaljer.  

 Se tidigare fakturor Under rubrik 
”Tidigare 
månader” kan 
kunden enkelt se 
sina tidigare 
betalningar och då 
se hur kostnaden 
ändrats över tid. 
Genom att klicka 
på månaderna kan 
kund bli 
vidarekopplad till 
extern sida, där 
hela den gamla 
fakturan i detalj 
kommer upp. 

Smidighet och 
enkelhet med snabb 
överblick över 
tidigare fakturor 
och enkelt att 
klicka för att se 
mer detaljer 

 Ändra 
betalningssätt av 
faktura 

Kan via denna sida 
ändra betalmetod, 
till tillexempel 
Autogiro. Vill kund 

Kund kan enkelt 
ändra, men behöver 
identifiera sig med 
Mobilt BankID och 
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göra det kopplas 
denne till ett 
externt system som 
sköter betalning. 

blir därför smidigt 
och enkelt kopplad 
till annan sida. 

 

Tabell 13: Aktivitet- och handlingsanalys på Ändra tjänster-flik av applikationen, samt 
de funktioner som denna bör inneha 

Aktivitet Del-aktivitet Handling Kommentar 
utifrån 
Glädjetriangel 

Ändra tjänster Överblick över 
kundens nuvarande 
tjänster 

De tjänster som 
kunden har just nu 
markeras på ett 
sådant sätt att det 
blir tydligt 

Kund ska inte 
kunna missförstå 
vilka tjänster denne 
innehar nu, då det 
kan skapa krångel.  

 Överblick över 
samtliga tjänster 
som går att tillgå 

Samtliga möjliga 
abonnemang finns 
att välja på här, 
med tydliga 
specifikationer 
kring 
abonnemangen 

Överblick och 
tydlighet skapar 
gör att det blir 
enkelt och smidigt 
att se vilka tjänster 
kund innehar 

 Överblick över 
tillfälliga tjänster 

Överblick och 
möjlighet att lägga 
till tillfälliga 
tjänster, 
exempelvis köpa 
till extra data till 
sitt 
mobilabonnemang. 

Om kund tillfälligt 
behöver ändra sina 
tjänster kan denne 
här enkelt och 
smidigt göra det 
själv.  

 Ändra tjänster Baserat på kundens 
användande av sina 
tjänster kan de 
abonnemang som 
mest matchar 
kundens 
användarmönster 
presenteras först. 

Kund kan här 
enkelt ändra 
tjänster så att de 
passar med kunds 
användarmönster.  

 Lägga till nya 
tjänster 

Föreslå nya tjänster 
och när kund valt 
skicka till extern 

Identifiering 
bygger på allmänt 
vedertaget 
identifikationssätt, 
låg lärandeprocess, 
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sida för signering 
med BankID 

hög smidighet, lite 
krångel 

 

Tabell 14: Aktivitet- och handlingsanalys på Felsöka tjänster-flik av applikationen, 
samt de funktioner som denna bör inneha 

Aktivitet Del-aktivitet Handling Kommentar 
utifrån 
Glädjetriangel 

Felsökning av 
tjänst 

Automatisk 
felsökning 

Applikationen 
genomför, på 
tillåtelse av 
kunden, 
regelbundna 
felsökningar av de 
tjänster som 
kunden har. Om 
någonting inte 
fungerar som det 
ska kan kunden få 
notiser från 
applikationer med 
information om 
felet, när de 
beräknas vara klart 
osv. 
 

När detta sker 
automatiskt 
behöver inte kund 
lära sig felsöka 
själv, och 
felsökning kan 
därmed ske på 
smidigt sätt.  

 Manuell felsökning Kunden kan även 
manuellt felsöka 
sina tjänster, och 
om någonting inte 
fungerar antingen 
få hjälp direkt av 
systemet eller 
kopplas vidare till 
kundtjänst. 

Det ska inte kräva 
någon inlärning för 
att förstå hur kund 
själv kan felsöka. 
Kontakt med 
support direkt från 
denna smidighet 
bidrar till att öka 
känslan av 
smidighet och 
minimera risk för 
krångel. 

 

Tabell 15: Aktivitet- och handlingsanalys på Support-flik av applikationen, samt de 
funktioner som denna bör inneha 
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Aktivitet Del-aktivitet Handling Kommentar utifrån 
Glädjetriangel 

Hitta alla 
kontaktkanaler för 
att nå företaget och 
andra användare 

Kontakta 
bolaget via 
chattbot  

Svara på enkla 
frågor och kan 
guida kund vidare 
 

Genom att smidigt 
hjälpa kund med enkla 
problem minskar känsla 
av krångel då. Viktigt 
att tydliggöra vilka 
typer av frågor chattbot 
kan svara på, då 
krångelfaktorn annars 
kan bli hög. 

 Chatta med 
anställd 

Öppen vissa tider 
på dygnet och kan 
lösa de flesta 
problem. Kan 
också boka in 
telefonsamtal för 
att ringa upp 
kunden, och 
eftersom problem 
då redan är känt 
kan kunden 
därmed få hjälp 
av rätt person. 

Hög smidighetsfaktor, 
låg lärandefaktor då 
chatt är någonting som 
många kunder använder 
i sin vardag.  

 Telefonkontakt 
med anställd 

Om kund väljer 
att ringa så 
skickas all info 
kring dess 
tjänster, status 
och historik. 
Kund hamnar då 
hos rätt 
kompetens direkt.  

Telefoningång bygger 
på tidigare kända 
principer, därmed låg 
lärandefaktor. 
Krångelfaktor sänks om 
denna utformas på ett 
sådant sätt att kund får 
rätt hjälp och inte 
behöver vänta. 

 Se tidigare 
interaktioner 

Tidigare 
interaktioner 
mellan kund och 
bolag är sparade. 

Smidigt och krångelfritt 
kan kund följa sin egen 
kontakthistorik.  

 Interagera med 
andra användare 
via 
användarforum 

När kund klickar 
sig in på Forum 
så hamnar den på 
telekombolagets 
hemsida. Där kan 
den klicka sig in 
på olika trådar 
som rör de olika 
tjänster som 
telekombolaget 
erhåller, och 
diskutera dessa 

Enkelt och smidigt då 
kund kan hitta svar på 
problem från andra 
användare, och därmed 
inte behöver lära sig 
själv. Detta bidrar 
också till att skapa en 
identitet tillsammans 
med andra användare, 
och därmed minska 
känsla av krångel vid 
kontakt.  
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med andra 
användare. 

 

Tabell 16: Aktivitet -och handlingsanalys på Inställningar-flik av applikationen, samt de 
funktioner som denna bör inneha 

Aktivitet Del-aktivitet Handling Kommentar 
utifrån 
Glädjetriangel 

Ställa in 
inställningar för 
applikationen 

Notiser och 
utskick 

Här kan inställningar 
göras för 
applikationen rörande 
vilka notiser som får 
skickas, vilka mejl 
med erbjudanden och 
info som ska skickas 
osv. 
 

Smidigt och utan 
krångel kan kund 
anpassa applikation 
så den passar kunds 
önskemål. 

 Insamling av 
data 

Här kan kunden välja 
att ge sitt 
godkännande att 
applikationen insamlar 
data om användarens 
beteende och därmed 
ha möjlighet att få 
anpassade 
erbjudanden. 
 

Smidigt och utan 
krångel kan kund 
anpassa 
applikationens 
utskick så de passar 
kunds önskemål.  

 Koppling till 
virtuell assistent 

Om kunden har en 
virtuell assistent i 
hemmet (Såsom 
Google Home, Alexa 
eller dylikt) kan denne 
kopplas in via denna 
funktion. Kunden får 
då vid första 
användning koppla 
den virtuella 
assistenten här. När 
den virtuella 
assistenten väl är 
inkopplad kan den 
användas till en 
mängd olika 
funktioner som 
underlättar för 
kunden, se exempel 
nedan. 

För de användare 
som har en virtuell 
assistent möjliggör 
detta att den 
virtuella assistenten 
kan användas till 
många funktioner. 
Detta förutsätter 
dock att 
programvaran är 
utvecklad på så sätt 
att kund kan 
interagera på ett 
naturligt sätt, byggt 
på sin tidigare 
erfarenhet av 
interaktion med 
virtuell assistent. 
Annars blir den 
bara krånglig att 
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använda. Detta 
minimerar 
lärandetid och ökar 
känsla av 
smidighet. 

 

Hjälp kund skulle kunna få av virtuell assistent: 
§ Felsök tjänster direkt genom att fråga den virtuella assistenten 
§ Fråga om kunden har det bästa abonnemanget kopplat till sin användning 
§ Fråga om det finns några erbjudanden som kund kan ta del av  
§ Fråga hur de olika tjänsterna utnyttjas: hur snabbt bredbandet är, hur mycket 

data som utnyttjas i mobilabonnemanget osv. 

Tabell 17: Aktivitet- och handlingsanalys på Erbjudande-flik av applikationen, samt de 
funktioner som denna bör inneha 

 
Aktivitet Del-aktivitet Handling Kommentar 

utifrån 
Glädjetriangel 

Erbjudanden för 
kund 

Överblick över 
generella 
erbjudanden 

Här samlas info 
rörande 
erbjudanden som 
kunden kan ta del 
av 
 

Smidigt och utan 
krångel kan kund 
överblicka 
erbjudanden.  

 Erbjudanden för att 
premiera lojala 
kunder 

Här går det att hitta 
information de 
kunder som 
premieras på olika 
sätt. Exempelvis 
genom att kund har 
flera tjänster. 
 

Smidigt och utan 
krångel kan kund 
överblicka 
erbjudanden. 

 Kundspecifika 
erbjudanden 

Utifrån kundens 
användande av 
sina tjänster 
anpassas 
erbjudandena. 
Dessa kan finnas 
både i applikation 
och info via mejl 
och notiser.  

Smidigt och utan 
krångel kan kund 
överblicka 
erbjudanden.  

 
För att möjliggöra de funktioner som beskrivs ovan så ställer det även vissa krav på Back 
-end och systemintegration. För att smidigt och sömlöst kunna byta plattform behöver 
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kundens ID vara samma, oavsett vilket forum som kund identifierar sig i. Utöver detta 
måste integration mellan olika system och funktioner vara möjliga, och back end behöver 
därför vara designat på ett sådant sätt att tillägg och ändring av funktioner är möjliga. Det 
är också av yttersta vikt att systemen designas på så sätt att kundens information följer 
med oavsett plattform.  
 

7.3.2 Systemförslag 2: För organisationen 

För att skapa en effektiv organisation som kan förstå sina kunder och skapa relevanta 
tjänster och produkter så har ett antal möjliga tillvägagångssätt och egenskaper 
identifierats: 

§ Skapa krossfunktionella team 
§ Skapa en överblick över organisationen och dess tjänster för att undvika dubbel- 

och ineffektivt arbete 
§ Arbeta utifrån kundernas behov 
§ Uppmuntra kunskapsdelning inom organisationen 
§ Skapa effektiva kommunikationskanaler mellan olika delar av organisationen 
§ Uppmuntra medarbetare att bidra till att utveckla verksamheten och tillsätt 

resurser att dessa idéer kan bli verklighet.  
 
För att omsätta ovanstående punkter till verksamhet skulle en plattform kunna skapas där 
frågorna ovan utgör navet i utformningen. Detta kan då utifrån Holtzblatt och Beyers 
Glädjetriangel skapa en plattform som är enkel och intuitiv att lära sig samt skapar 
smidighet i verksamheten. En bild över hur ett projekt för att utveckla applikationen som 
nämns ovan skulle kunna se ut går att se i Bild 5 nedan.  

 

Bild 5: Förslag på hur en del av organiseringen inom företaget skulle kunna se ut 
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Innan Efter Under  Början 

7.3.3 Sammanfattning systemförslag 

När kunder interagerar med sitt telekombolag är det viktigt att förstå att dessa har olika 
krav och mål. Det finns däremot vissa grundläggande krav och mål som behöver 
tillgodoses för att kundresan ska bli lyckad. Genom de två ovanstående systemförslagen 
kan en mer enad kundupplevelse skapas, där både de informationskanaler som kund kan 
använda sig av och organisationsperspektivet vävs in. Bild 6 visas nedan för att tydliggöra 
dessa förändringar. Genom att kartlägga kunderna och först deras krav och behov så kan 
även kundresan förstås på ett bättre sätt. Då kan även behovet för de olika Front-end-
funktionerna kartläggas, för att sedan kopplas ihop på ett sätt där kunder enkelt och 
sömlöst kan få hjälp. För att möjliggöra både sammankopplingen mellan 
informationskanalerna och kundresan hjälper systemförslag 2 till att samla 
kommunikation och informationsspridning. För att möjliggöra ett effektivt 
informationsutbyte är det här av yttersta vikt att information kan flöda mellan olika delar 
av organisationen på ett sömlöst sätt.  

 

 

                           

 

                        

 

                     

 

Bild 6: Utifrån tjänstedesign-processen skapa en enhetlig resa för hur kundresa, 
interaktionskanaler och bakomliggande processer i företaget hänger ihop 

 

Kundresan 

Front-end-
funktioner: 

Informations-
kanaler 

Back-end-
funktioner: 

Bakomliggande 
faktorer inom 

företaget
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7.4 Framtida arbeten 

För att ta vidare de resultat och slutsatser som framkommit i detta arbete skulle ett nästa 
steg kunna vara att konkretisera dessa genom att närmare studera användarna. Detta skulle 
kunna göras med utgångspunkt i teori om contextual inquiry och design thinking. Ett antal 
användare skulle då kunna väljas ut och studeras, och därefter skulle deras beteende 
kunna kartläggas. Ytterligare framtida arbete skulle kunna vara att djupare dyka ner i de 
tekniska bitar som rör datalagring och analys av användardata och hur de verktyg som 
finns idag skulle kunna optimeras för att förstå användare bättre.  
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8. Diskussion och slutsats 

I följande diskussionskapitel kommer de styrkor och svagheter som resultat och analys 
innehar att behandlas. Därefter kommer de slutsatser som går att dra av arbetet att 
redogöras för. 

Vid insamling av data till detta arbete har både litteratur, intervjuer och inspelade samtal 
använts. Detta bidrar till att en bred bild har kunnat målas upp för att skapa förståelse 
kring hur telekombranschen ser ut idag. Däremot har inga användare kontaktats, vilket 
skulle kunna ses som en svaghet i arbetet. För att verkligen förstå användarnas behov 
skulle de kunna bidragit med en intressant vinkel, men då detta är ett begränsat arbete så 
låg det utanför ramen av arbetets omfattning. Det faktum att enbart ett fallföretag valdes 
ut kan även det ha komma att påverka resultatet. Då en stor del av resultatet bygger på 
intervjuer speglas resultatet av åsikter och tankar som intervjupersonerna har. Dessa kan 
i sin tur ha påverkats av det bolag de arbetar på, och därmed kunnat bidra med insikter 
som främst är applicerbart på det utvalda fallföretagets verksamhet. De intervjupersoner 
som använts i arbetet är dock från olika delar av organisationen, och kan därför bidra till 
att ge en bred bild av nuvarande kundinteraktionskanaler och vilka möjligheter och 
begränsningar som dessa innehar. De slutsatser som går att dra av arbetet visar dock på 
att det finns en grad av generaliserbarhet i resultaten som därmed torde vara intressant för 
fler telekombolag och andra som arbetar med att nå kunder via olika kanaler. Detta 
eftersom kundmönster och krav går att generalisera, och är därmed inte bundna till krav 
som kunder har på enskilda företag. Även om en annan teori än Tjänstedesign och The 
Cool Concepts hade valts så hade resultatet, och därmed analysen, kunnat bli annorlunda. 
Denna approach utgår ur kundens perspektiv. 

En intressant diskussion som går att koppla till detta arbete är också tanken om teknik, 
och hur vana användare är vid att använda teknik av olika slag. När teknikvana och 
möjlighet att interagera med olika kanaler nämns i olika sammanhang så handlar det ofta 
om att följa de konventioner och gränssnitt som ett fåtal stora aktörer skapat, och som 
blivit någon slags standard för alla aktörer att följa. Det handlar alltså om att skapa 
gränssnitt och miljöer som användarna känner sig trygga att använda, vilket är interaktion 
och design baserat på ett fåtal aktörers utformning. Det kan bli mycket problematiskt för 
sådana användare som inte till vardags använder sig av dessa tjänster, och som därmed 
lämnas utanför möjligheten att på ett enkelt och smärtfritt sätt använda olika typer av 
interaktionskanaler som tar avstamp i dessa typer av lösningar.  

Detta arbete har ämnat besvara följande frågeställningar: 

1) Vilka tekniker för kundinteraktion finns idag inom telekomsektorn? 
2) Vilka möjligheter och begränsningar finns kopplade till de tekniker som 

används? 
a. Vilket värde skapar dessa tekniker för olika kundgrupper?  
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b. Vad har olika kundgrupper för preferenser när det kommer till val av 
teknik?  

c. Vilka faktorer påverkar hur dessa tekniker kan samverka med varandra? 
3) Hur skulle kundinteraktioner inom telekombranschen kunna förändras för att i 

framtiden öka kunders upplevelse av nytta? 

Syftet med denna studie var att undersöka hur olika existerande lösningar inom 
telekombranschen såsom telefoni, email, sociala medier och chattar kunde kombineras 
med ny teknik och analysverktyg för att möta människors krav på tillgänglighet, enkelhet 
och tydlighet vid sökande av hjälp och information inom telekomsektorn. Vidare 
studerades både de tekniska aspekterna såsom vilka lösningar som finns idag, samt de 
mänskliga aspekterna såsom hur kundgrupper ser ut och vilka frågor dessa har. 
Informationen från detta användes sedan för att kunna ta fram ett förslag på hur design av 
system som möjliggör sömlösa interaktioner mellan dessa olika tekniker och kunder 
skulle kunna se ut i framtiden. Rapporten har undersökt vilken information som kunder 
letar efter vid kontakt med telekombolag och har vidare undersökt hur olika tekniker och 
kundforum kan komma att samverka för att tillgängliggöra den information som behövs 
för att skapa sömlösa interaktioner och, hur denna information kan komma att delas 
mellan olika tekniker i framtida kundinteraktionsforum. 
 
För att besvara frågeställningar 1.) har olika tekniker som används inom 
telekombranschen idag identifierats och undersökts. För att besvara frågeställning 2.) har 
intervjuerna använts som ett sätt att identifiera vilka möjligheter och begränsningar som 
finns med dagens tekniker. För frågeställning 2.a) och 2.b) har intervjuerna i kombination 
med avlyssning av telefonsamtal visat att olika kategorier av användare kan hitta olika 
värde i de tekniker som finns, men att hur användare interagerar med dessa tekniker inte 
analyseras tillräckligt idag. Det gör att det är otydligt vilka värden som skapas. 
Intervjuerna behandlade frågeställning 2.c), där det visar sig att det finn både tekniska, 
organisatoriska och kommunikatoriska faktorer som påverkar hur tekniker kan samverka 
med varandra. Slutligen sammanvävdes resultaten och analysen till designförslag för att 
kunna besvara frågeställning 3.). 
 
Slutsatserna som går att dra från detta arbete är att det finns vissa grundläggande 
funktioner som behöver fungera för att möjliggöra nöjda kunder och en god organisation, 
där kundens perspektiv aldrig får glömmas bort. När kundens perspektiv glöms skapas 
ineffektiva och icke användarvänliga lösningar. I analysdelen av detta arbete gavs två 
olika förslag för hur de aspekter som identifierats skulle kunna tas i beaktning. Dessa är 
dock enbart förslag, och för framtidens telekom gäller det att hålla ögon och öron öppna 
för vad som kan tänkas skapa mest nytta för framtidens kunder.  
Dessa centrerar de tjänster som telekombolag erbjuder kring 3 huvudpunkter: Glöm 
aldrig bort kundens perspektiv vid utvecklande och underhållande av tjänster, koppla 
ihop olika plattformar för att möjliggöra en smidig kontaktupplevelse och skapa en 
företagsorganisation som tillåter informationsflöde, effektiv kommunikation och delad 
kunskap.  
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Intervjuer 

Intervju Vad: Vem: När: Längd: 

1 Semistrukturerad 
intervju 

Chef arbetsledning 120219 30 minuter 

2 Semistrukturerad 
intervju 

Chef relationer inom 
sociala medier 

120219 30 minuter 

3 Öppen intervju, 
genomgång av 
kundtjänstverktyg, 
bad att visa hur 
kundtjänstärenden 
tas emot. 

Kommunikatör (sociala 
medier) 

120219 1 timme 

4 Öppen intervju, 
genomgång av 
kundtjänst 

Säljare (telefonsupport) 120219 45 minuter 

5 Semistrukturerad 
intervju 

Konversationslösningar 
och analytiker 

120219 1 timme 

6 Semistrukturerad 
intervju 

Tjänstedesigner 150219 45 minuter 

7 Öppen intervju, 
genomgång av 
analysverktyg 

Analytiker 200219 1 timme 

8 Semistrukturerad 
intervju 

Specialist 
affärslösningar 

270219 4 timmar 

9 Öppen intervju, 
demo av 
analysverktyg 

Analytiker 080319 45 minuter 

10 Semistrukturerad 
intervju 

Konversationslösningar 
och analytiker 

110319 45 minuter  
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11 Semistrukturerad 
intervju 

UX-designer 030419 40 minuter 

12 Semistrukturerad 
intervju 

Systemintegratörer 250419 45 minuter 

 

Bilder 

Bilder för Personas och designförslag är hämtade från www.pexels.com 

  



     
 

75 

Appendix A - Intervjufrågor 

Allmänna intervjufrågor 

Dessa omformades något för att passa intervjupersonen, men huvudfrågorna var: 

1.) Vad heter du och vad är dina arbetsuppgifter?  
2.) Hur jobbar du och ditt team idag? 
3.) Vilka möjligheter skapar de verktyg och arbetssätt ni använder er av idag? 
4.) Finns det några begränsningar kring de verktyg och arbetssätt ni har idag? 
5.) Hur kommer kundperspektivet in i ert arbete? 
6.) Hur ser samarbetet ut med andra delar av organisationen kring utveckling och 

arbete med era tjänster? 
7.) Vad tror du är vägen framåt för att utveckla era tjänster/produkter/arbetssätt/ 

möta kunderna? 
a. Vad tror du om framtidens kundresa?  
b. Vilka vägar framåt ser du?  

 
 
Specifika intervjufrågor 
 
Intervju 2: 
 

1.) Vilka kundgrupper/användare är det som använder facebook? Hur ser de ut 
jämfört med andra interaktionskanaler? 

2.) Har ni någon strategi för att nå olika kundgrupper via sociala medier? 
 

Intervju 3 och 4:  
 

1.) Kan du visa mig hur du gör när du tar emot kunder via sociala medier?  
a. Vilka system du använder, hur du manövrerar, vilka typer av frågor du 

tar emot etc. 
2.) Efter demo: Uppföljningsfrågor kring olika moment av demonstrationen.  

 
Intervju 6: 
 

1.) Hur arbetar ni vid för att få in kundens perspektiv?  
a. Hur tar ni vidare kundinsikter för att skapa relevanta tjänster? 

2.) Hur jobbar ni med strategiska målgrupper? Finns sådana, och om ja, hur ser det 
arbetet ut? 

3.) Hur jobbar ni med att styra kunder mellan olika kanaler?  
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Intervju 8: 
1.) Hur arbetar ni för att förstå kundresan? 

a. Hur kopplas det arbetet ihop med de olika tjänster och 
interaktionskanaler som Telekombolaget erbjuder?  

b. Hur ser de olika processer som ni arbetar med ut? 
Intervju 9: 
 

1.) Hur används analysverktyg på Telekombolaget? 
a. Hur länge har de används? 
b. Vilka typer av frågor kan de hjälpa till att besvara? 
c. Vad finns det för möjligheter och begränsningar med analysverktyg?  
d. Finns det några risker med att använda analysverktyg? Om ja, på vilket 

sätt? 
e. Går det att hitta vanligaste frågor/problem? 

i. Hur hanterar verktyget böjningar, olika frågor för samma 
problem? 

2.) Genom att använda analysverktyg, går det att hitta användarmönster mellan 
olika användargrupper?  

3.) Vilka interaktionsforum (telefoni, chatt, chattbot, hemsida, email, sociala 
medier) analyseras? 

4.) Hur används de resultat som analysverktyg genererar? 
a. Samarbete mellan olika avdelningar? 
b. Uppföljning? 

 
Verktygsgenomgång:  

1.) Kan du visa mig hur du gör när du använder verktyget?  
a. Vilka system du använder, hur du manövrerar, vilka typer av frågor du 

kan behandla etc. 
 

2.) Efter demo: Uppföljningsfrågor kring olika moment av demonstrationen.  
 
Intervju 10: 

1.) Hur skapas kundnytta vid design av nya system? 
2.) Hur samverkar talsvarslösning och chattbot med andra system inom 

verksamheten? 
3.) Vilka tekniska begränsningar finns det i dagsläget? 

 
Intervju 11: 

1.) Hur jobbar ni med uppbyggnad/struktur/flöde på hemsidan? 
2.) Hur jobbar ni med kundens perspektiv? 

a. Var kommer användarupplevelse in? Hur tas den i beaktning? 
 
Intervju 12: 
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1.) Hur lagras kunddata? 
a. Vad ger detta för möjligheter och begränsningar kring delning av data 

mellan olika delar av organisationen? 
 

2.) Hur är datalagringen uppbyggd? 
 
 

 
 


