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Abstract 

The purpose of this study is to form an understanding for communication managers acceptance 

of the chatbot. This understanding could be useful if the usage of the chatbot at various 

companies increases. This study also aims to study the relevance of Davis (1989) Technology 

Acceptance Model, which is one of the most frequent used theories in acceptance 

studies.  Hence, this study is based on the following questions: 

• How can communication managers' perception of the chatbot be understood? 

• Is the Technology Acceptance Model (TAM) a useful model for understanding the 

acceptance level of the chatbot? If not; how can it be developed to achieve this 

purpose?  

The study is based on qualitative interviews of four communication managers from different 

companies in the Stockholm area. The empirical data collected from the interviews has been 

analyzed according to thematic analysis, and further understood with support of the TAM-

model. Due to the qualitative approach, but also according to the purpose of possibly developing 

the TAM-model, the study has been characterized by openness and ambition to explore the 

empirical material and theory.  

The study showed a unified understanding of the chatbot as helpful in simple types of customer 

communication areas. The technology was also considered to have a future usefulness in this 

area. The study also came to clarify that the respondents have shared understandings of the 

chatbot. The views consisted of both advantages and disadvantages of implementing a chatbot 

to the workplace. The opinions are based on three emerging themes that were considered 

relevant to the respondents; the efficient business, future vision for the chatbot and secondary 

view of the chatbot. The TAM-model proved helpful in understanding the empirical evidence 

and understanding the grounds to acceptance. The study found that the model would be made 

even more relevant if it would include social influence, in order to understand how the 

respondent is expected to understand the users experience of the chatbot. Therefore, this study 

has proposed an extension of the TAM-model that includes the expected user experience. By 

developing this parameter to the TAM-model the theory is expected to be more rewarding for 

further similar studies. 

Keywords: Chatbot, acceptance, Technology acceptance model, development, expected user 

experience 
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1. Inledning  

Till följd av tekniska framsteg har Sverige och Europa tidigare genomgått två 

strukturomvälvande revolutioner; den industriella- och den tekniska revolutionen. På samma 

vis genomgår vår samtid en digital strukturrationalisering, kallad digitaliseringen (Svenskt 

Näringsliv 2016). De senaste 20 åren har digitaliseringen bidragit till stora förändringar för 

likväl samhälle som människa (Statens offentliga utredningar 2016). Bland annat har sociala 

medier förändrat vårt sätt att kommunicera och upprätthålla våra relationer. Delningsekonomin, 

som tillåter individer dela på tjänster och varor, har bidragit till andra förutsättningar för 

handeln. Möjligheten till att spara och bearbeta stora mängder information genom kraftfulla 

datorer har gett nya möjligheter för likväl företag och forskare att bedriva sina verksamheter. 

På så vis har denna utveckling även kommit att påverka flertalet branscher samt arbetsplatsen i 

sig självt och många menar att större förändringar för arbetsmarknaden väntar (Svenskt 

näringsliv 2016; Forskning 2016).  

Ur ett medie-och kommunikationsvetenskapligt perspektiv blir det därmed intressant att studera 

hur kommunikationsbranschen kan komma att påverkas till följd av digitaliseringen. Ett system 

som potentiellt kan tänkas bidra till kommunikationsbranschens automatisering är chatboten. 

Inte minst blir denna teknologi intressant eftersom det inom forskningsvärlden återfinns en 

tilltro för att botar eller datorer inom en snar framtid kan komma att ersätta hälften av dagens 

jobb (Frey och Osborne 2013).  Chatboten kan, genom kommandobaserad inlärning, hantera 

simulering av ett mänskligt samtal i likväl lingvistisk som talande form (Broch Elgaaen 2018). 

De meddelanden och frågor som chatboten nås av analyseras antingen via inlärda kunskaper 

eller artificiell intelligens, varpå dess svar sedan utformas (Maruti Techlabs 2019). Dagens 

chatbotar är väl konstruerade för en meningsfull interaktion med människan och redan idag 

interagerar 1,4 miljarder människor med företagsorienterade chatbotar (Basun 2018). Med hjälp 

av maskininlärning och artificiell intelligens förutspås chatboten dessutom bli än mer intelligent 

inom en snar framtid (CM 2017).  

Idag återfinns chatboten främst inom kundservice där den möjliggör hjälp till företagskunder 

eller användare (Dahiya 2017). Här kan chatboten bidra till en funktion som agerar rationellt, 

inte känslomässigt, innehar större precision och noggrannhet än den mänskliga motsvarigheten. 

Chatboten kan även bidra med en ökad tillgänglighet, närvaro och förkortade svarstider till 

användaren. Dessa egenskaper har bidragit till att chatboten har blivit en 

https://squareup.com/townsquare/how-5-innovative-businesses-are-using-chatbots


2 
 

effektiviseringsmöjlighet för många verksamheters kundservicebetingade kommunikation 

(Annergård och Zetterber 2017; Radziwill och Benton, 2017).  

Däremot finns en viss skepsis till chatbotens etablering på arbetsmarknaden. I en artikel för 

tidningen The Conversation debatterar Polani, (2018), professor i Artificiell Intelligens,  att det 

främst är företagens förväntade kostnadsbesparingar som utgör chatbotens framväxt, inte 

nödvändigtvis viljan att ge god service. Han menar att den användare som önskar komma i 

kontakt med ett företags kundtjänstavdelning inte enbart söker en lösning på sitt problem utan 

även medkänsla och empati. Går kunden eller användaren miste om denna mänskliga kontakt 

kan det skada företagets rykte eftersom goodwill och en mänsklig förståelse ej kan efterliknas 

genom en chatbot. Vidare menar han att chatboten vid dessa kommunikationsärenden bidrar till 

en icke-flexibel dialog mellan företag och kund präglad av en ogenomskinlig beslutsprocess.  

Inom populärkulturella artiklar återfinns spekulationer kring huruvida chatbotens verkligen har 

någon framtid eller om chatboten bara är en så kallad ”hype”. Inte minst har dessa spekulationer 

väckts till liv efter att Google under hösten 2018 valde att avveckla sitt utvecklingsprojekt med 

sin chattbot Allo, eftersom de ansåg chattboten vara för platt och enformig. Istället lät företaget 

kommunicera att deras investeringar skulle riktas mot Google Assistant, vilken istället är en 

främst muntligt kommandobaserad virtuell assistent som kan utföra mer än chatt-relaterade 

ärenden. Denna kan bland annat hjälpa till att göra sökningar på Internet och schemalägga 

evenemang (Newman 2018).  

Inom ramen för likväl forskning, populärkulturella artiklar och företagsverksamhet finns det 

således tudelade meningar om chatboten. Det kan därför vara intressant att genom intervjuer 

försöka förstå vad den yrkesverksamme inom kommunikationsbranschen har för inställning till 

och acceptansnivå för chatboten. Inom forskningsvärlden återfinns ett intresse av att studera 

yrkesverksammas acceptansnivån inför nya teknologier på arbetsplatsen. Den mest använda 

teorin för att mäta acceptans och inställning inför en viss teknologi är Technology Acceptance 

Model. Denna modell kan även användas för att kunna förutsäga och ge en förklaring till vilka 

beståndsdelar som präglar acceptansnivån (Davis, Bagozzi och Warshaw 1989).   

 

1.2 Problemformulering 

Trots ett påtagligt forskningsintresse har ingen studie återfunnits för yrkesverksammas 

acceptansnivå av chatboten efter Technology Acceptance Model. Detta är en intressant 
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företeelse, inte minst eftersom chatboten till stor del kan förstås som ett någorlunda utbrett 

kommunikationssystem, vilket dessutom förväntas växa sig större i framtiden. Ur ett 

företagsorienterat perspektiv kan företeelsen även förstås som problematisk eftersom 

omställningar, så som tekniska, på organisationsnivå många gånger bidrar till ombildningar 

som ofta behöver förutses. De förändringar som kan behöva förebådas kan till exempel vara 

implementeringskostnader, en förskjutning av beslutsfattande och förändrade 

kommunikationsprocesser (Davis, Bagozzi och Warshaw 1989). Att höra den yrkesverksamme 

kan i sådana fall som en kunskapskälla, vilken en kan dra nytta av inför en förändring på 

arbetsplatsen (Dawson 2003). Angelöw (2010) menar att om den anställdes erfarenheter och 

kunskaper ej ges möjlighet för vida förståelse inför en organisationsförändring så kan motstånd, 

ineffektivitet och bristande förståelse för den kommande förändringen genereras. På så vis 

riskerar en teknisk implementering att förvandlas till en teknisk barriär, vilket kan innebära 

diverse risker. En möjlig risk kan utgöras av att de anställda motsätter sig den nya teknologin, 

varpå teknologin nekas och stora investeringskostnader gått till spillo. Att inför en omställning 

istället höra de anställda och således uppmärksamma de områden som förväntas utsättas för 

förändring kan risker förutspås, vilket i sin tur kan leda till en lyckad implementering som de 

anställda är villiga att delta i och eller använda (Davis, Bagozzi och Warshaw 1989). Att lyssna 

till den yrkesverksamme kan således leda till bättre förutsättningar för företaget i fråga, och i 

mer omfattande skala kan de även tänkas bidra till en förståelse för de branschrelaterade 

attityderna till användandet av en ny teknologi, såsom en chatbot. På så vis kan sådana studier 

av acceptansnivå även agera vägvisare för hur digitaliseringen fortsatt kan tänkas påverka 

brancher såsom kommunikationsbranschen. 

Även ur ett större forskningsperspektiv kan den bristande forskningen kring chatboten ses som 

problematiskt. Peter och Kühne (2018), professor samt assisterande professor inom Medie -och 

kommunikationsvetenskap, publicerade under hösten 2018 en promemoria där de belyser den 

hitintills bristfälliga kommunikationsvetenskapliga forskningen kring chatboten. De menar att 

kommunikationsforskningen om sociala botar har släpat, speciellt i jämförelse med 

ingenjörsvetenskapliga- och tekniskt inriktade studier. Detta fenomen anser Peter och Kühne 

(2018) är föga häpnadsväckande, inte minst eftersom kärnan inom social robotisering till stor 

del är koncentrerad kring social kommunikation. Eftersom chatboten utmanar likväl vårt 

mänskligt betingade sätt att kommunicera som vår förståelse av vår kommunikationspartner 

anser de att chatboten behöver få en större intresse inom kommunikations-forskningen. Därav 

manar de till mer kommunikationsvetenskaplig forskning på området.  
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1.3 Syfte  

Studiens syfte ämnar bilda en förståelse för hur acceptansnivån av chatboten ter sig bland 

yrkesverksamma. Syftet ämnar även skapa en uppfattning om de parametrar som 

acceptansnivån påverkas av. En sådan förståelse skulle kunna bidra till en insikt för hur en 

implementering av chatboten skulle kunna uppfattas och accepteras bland yrkesverksamma 

inom kommunikationssektorn. Urvalsgruppen har utgått från fem kommunikationsansvariga på 

olika företag, vilka har studerats med hjälp av kvalitativa intervjuer.  

Studiens syfte ämnar även undersöka till vilken grad Technology Acceptance Model (TAM) är 

användbar vid studier av acceptansnivån för chatboten. För att möjliggöra framtida studier på 

ämnet behövs relevanta och fruktbara teorier, varpå denna förståelse motiveras vara 

vetenskapligt betydelsefull.  

 

1.4 Frågeställning 

▪ Hur kan kommunikationsansvarigas acceptans och uppfattning av chatboten förstås?  

▪ Är Technology Acceptance Model en användbar modell för att mäta acceptansnivån av 

chatboten? Om inte; hur hade den kunnat utvecklas för att nå detta syfte? 

 

 

1.5 Avgränsning och förtydligande 

Respondenternas antal är av praktiska skäl avgränsat i sitt omfång. Likväl är även 

respondenternas geografiska urval enligt Stockholmsområdet avgränsat till följd av praktiska 

skäl. Således, men även till följd av studiens kvalitativa tillvägagångssätt, kan denna studie ej 

ge upphov till generaliserande slutsatser, utan snarare bidra med en förståelse av orsakssamband 

och hypoteser.  

Då denna studie intresserar sig för tankar, känslor och uppfattningen av chatboten kommer ej 

funktionalitet eller tekniska egenskaper hos chatboten att behandlas.  

Eftersom det i dagsläget ej återfunnits några studier över yrkesverksammas acceptansnivå av 

chatboten kan detta arbete med fördel verka som en uppöppnande pilotstudie för framtida 

studier på området.  
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1.6 Disposition 

I avsnitt 2 ges en presentation av tidigare forskning och studiens övergripande teoretiska 

ramverk. Här i presenteras även chatbotens akademiska hemvist och en kortare beskrivning för 

vad tidigare studier av chatboten har intresserat sig för. I detta avsnitt återfinns även teoretiska 

förståelser av organisationsförändring, vilka med fördel kan användas vid förståelse av 

respondenter som kan tänkas stå inför en digital förändring. Sedermera följer en utförlig 

presentation av studiens teoretiska ramverk, Technology Acceptance Model (TAM). Avsnitt 3 

inleds med en presentation av studiens vetenskapliga angreppssätt, följt av motivering och 

förklaring av den metod och det material som studien utgår från. Här i presenteras även hur 

empirin genom textnära kodning och tematisk analys har analyserats och strukturerats upp, samt 

det urval som studien utgår från.  Därefter följer avsnitt 4 om analys och resultatredovisning. 

Här i presenteras svar på studiens frågeställningar. Med hjälp av öppenhet och ett explorativt 

förhållningssätt till likväl det empiriska- som teoretiska materialet förstås den insamlade 

empirin med hjälp av TAM-modellens teoretiska ramverk. I avsnitt 5 knyts studien samman 

genom en diskussion om bland annat utfall och tillvägagångssätt. Studien avslutas med slutsats 

och ett åtgärdsförslag för framtida studier på området.    

 

 

 

2. Tidigare forskning och teori 

Eftersom chatboten som föremål för acceptansstudier ej är vanligt förekommande inom 

forskningsvärlden inleds detta avsnitt med ett kortare stycke om chatbotens akademiska 

hemvist och vad forskningen kring chatboten främst har intresserat sig för.  

 

2.1 Chatbotens akademiska hemvist 

Efter att ha undersökt hur chatboten behandlas inom forskningsvärlden ges en tydlig bild av att 

chatbotens akademiska hemvist främst vilar i två forskningsperspektiv; det tekniskt praktiska 

och det användarorienterade. Inom det förstnämnda perspektivet står chatbotens utveckling i 

centrum. Här ämnar flertalet studier att undersöka chatbotens brister och utvecklingspotential 

och ge exempel på hur denna problematik kan överbyggas med hjälp av maskininlärda 

kunskaper eller algoritmer (Murtaza, Lak, Bener och Pischdotchian, 2016). Andra studier inom 
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detta område intresserar sig främst för chatbotens kvaliteter och hur dessa kan användas för att 

vara behjälpliga för människan. Här har bland annat chatbotens egenskaper visat sig vara 

användbar för att förbättra undervisningen inom skolväsendet, eller hur chatboten kan bidra till 

en mer effektivis vårdsituation för likväl patient som personal (Kerley, Hall och Bull 2006; 

Shaked 2017). Det användarorienterade forskningsperspektivet intresserar sig främst för 

användarens uppfattning av chatboten och engagerar sig främst för hur denna upplever 

interaktionen med en chatbot (Lebeuf, Storey och Zagalsky 2018). Studier inom detta område 

visar att människan interagerar och bygger en relation med chatboten som om den vore en 

människa (Ly, Ly och Anderssons 2017). Studier inom detta perspektiv visar även att 

användaren upplever en större tilltro och öppenhet till chatboten än i kommunikationen med en 

annan människa eftersom rädslan för att bli dömd eller utvärderad efter sina ställda frågor inte 

existerar i kommunikationen till en chatbot (Ho, Hancock och Miner 2018). 

 

2.2 Förändring på arbetsplatsen som föremål för forskningen  

Eftersom ett införande av chatboten till arbetsplatsen kan förstås som en bidragande faktor till 

förändring, inte minst för företagets kommunikationsavdelning, blir forskningsintresset för 

organisationsförändring ett intressant forskningsperspektiv för denna studie.  Inom detta 

vetenskapsområde har acceptans främst tillämpats för att förklara varför, och till följd av vilka 

erfarenheter, som den anställde är för eller emot en förändring på arbetsplatsen. Inom detta 

område är således acceptansen ofta sammanvuxen med termer av attityd, inställning och 

agerande vid en organisationsförändring. Som anställd finns det i huvudsak tre sätt att reagera 

på en förändring; en kan förhålla sig positiv, likgiltig eller negativ. Här har forskningen främst 

intresserat sig för de negativa reaktionerna, eftersom dessa är de som blir mest 

uppmärksammade vid en organisationsförändring (Forslund 2009). En negativ reaktion kan 

grunda sig i faktorer som utgår från en rädsla om det okända, teknikrädsla, förändrade 

arbetsuppgifter, minskad inkomst, splittring av grupp eller reducerad status (Darwish 2000; 

Dent och Goldberg 1999). Även rädslan att förlora jobbet är något som bidrar till en negativ 

inställning till organisationsförändringen (Oreg 2006). De teknologier som, likt chatboten, 

ämnar effektivisera verksamheten antas bland de anställda ofta vara ett medel att skära ner på 

lönekostnader, genom en uppsägning av lönetagare. Av denna anledning har många förslag till 

implementering av informations- eller kommunikationsteknologier mötts av ett stort motstånd 

från de anställda (Jacobsen 2013). Ett annat exempel som kan bidra till negativa reaktioner kan 

förstås efter hur den anställde förväntar sig de nya arbetsuppgifterna. Upplevs dessa vara mindre 
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engagerande eller mindre sporrande kan även detta bidra till en negativ inställning till 

förändringen. Om förändringen däremot antas bidra till en ökad stabilitet eller utveckling för 

medarbetaren kan förändringen däremot mottas tillfredsställande (Oreg 2006). Även kan 

bristande delaktighet kan leda till negativa reaktioner bland de anställda. Detta kan bidra till ett 

genomförande av förändringar som medarbetarna ej upplever meningsfullhet av, vilket i sig är 

en bidragande faktor till låg acceptans inför förändringen i fråga.  Om denna förståelse uteblir 

finns risken att förändringen snarast uppfattas som onödig och att förändringen mottas med 

negativitet (Armenakis och Harris 2009). Vid förändring på arbetsplatsen är även sociala 

relationer, såsom medarbetare eller utomståendes åsikter, bidragande faktorer till den 

individuella inställningen och agerandet inför fenomenet (Ford, Ford och McNamara, 2001). 

På så vis kan positiva emotioner från medarbetare bidra till en positiv acceptans inför 

förändringen, medan ett mer avvisande eller skeptiskt förhållningssätt bland de samma kan 

bidra till den enskildes negativa förståelse av förändringen (Avey, Wernsing och Luthans 2008).  

  

2.3 Technology Acceptance Model 

Technology Acceptance Model (TAM) utvecklades år 1989 som en vidareutveckling av Ajzen 

och Fichbeins (1980) socialpsykologiskt orienterade Theory of Reasoned Action (TRA). TRA 

syftar till att förklara förhållandet mellan attityder och beteenden inom mänsklig handling och 

grundar sig i en uppfattning om att människans attityder till beteende definieras av dennes 

uppfattning (Davis 1989). Utifrån denna utvecklades TAM-modellen för att mäta anställdas 

acceptansnivå och avsikt till att använda nya teknologier på arbetsplatsen eller ej. Mer specifikt 

kom TAM-modellen att användas för att mäta acceptansnivån vid införandet datorn som ett 

verktyg, vilken var en aktuell teknologi för företagare under denna period. TAM-modellen 

intresserar sig inte bara för själva acceptansen, utan även för att kunna förutsäga och ge en 

förklaring till vilka beståndsdelar som präglar dess nivå (Bagozzi, Davis och Warshaw 1992). 

Genom att definiera dessa beståndsdelar ämnar modellen även kunna bidra till ett 

genomförande av lämpliga åtgärder för att korrigera den specifika teknologin. På så vis kan 

TAM-modellen bidra till nyttiga parametrar, varpå systemutvecklare kan driva en fruktbar 

utveckling av systemet. Därav ges företaget i fråga större möjligheter att direkt implementera 

ett fruktbart och accepterat system till sina medarbetare, något som genererar en 

konstadseffektiv och mindre riskfylld systemimplementering för densamme (Marangunic och 

Granic 2014; Davis 1989). Därav anser Davis (1989) att kunskapen om den yrkesverksammes 
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upplevelse och acceptans inför ett nytt system bör värderas högt vid likväl utveckling av en 

teknologi som implementering av detsamma till arbetsplatsen. 

TAM-modellen föreslår att när användarna presenteras med en ny teknik är det användarens 

beteendemässiga inställning till enheten som påverkar huruvida teknologin kommer användas 

eller inte (fig. 1). Den beteendemässiga inställningen grundar sig i två faktorer; uppfattad 

användbarhet och uppfattad användarvänlighet.  

 

 

Figur 1. Technological Acceptance Model. Översatt efter Davis, Bagozzi och Warshaw (1989, s. 985) 

 

2.3.1 Uppfattad användbarhet 

Uppfattad användbarhet (U) är en variabel som har stor inverkan för TAM-modellen eftersom 

den har en direkt inverkan över den beteendemässiga inställningen (BI). Denna variabel (U) 

har även i senare studier visat sig vara en faktor med hög inverkan för teknologisk adoption 

(Yeha och Teng 2012). Den uppfattade användbarheten definieras som huruvida den anställda 

tror att användandet av ett nytt system skulle förbättra hans eller hennes prestanda och utförande 

av arbetsuppgifter, eller huruvida den anställda anser sig kunna bli mer behövd och lämplig på 

sin arbetsplats (Davis, 1989). Denna variabel är alltså inte enbart knuten till teknikens 

prestanda, utan att denna även kan påverkas av mer personligt relaterade faktorer, så som 

huruvida den anställdas position stärks med hjälp av den nya teknologin eller ej. Hit hör även 

huruvida användandet av den nya tekniken skulle kunna bidra till att denna får en högre lön, 

bonus, position eller annan typ av belöning eller ej. Förväntas en implementering negativt 

påverka den anställdes yrkesrelaterade maktposition skulle detta bidra till att medarbetaren 

motsätter sig förändringen (Oreg 2006). Huruvida den anställda reagerar negativt eller ej till 

förändringar och utveckling på arbetsplatsen utgörs alltså till stor del ur en psykologisk grund 
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om vad denna omställning kommer innebära för dennes arbetsrelaterade position (Rubenowitz, 

2004). Den uppfattade användbarheten kan också urskiljas i hur användbar den nya tekniken 

kommer att vara till nytta för företaget i stort (Phillips, Calantone och Lee 1994).  

 

2.3.2 Uppfattad användarvänlighet 

Den uppfattade användarvänligheten (E) är den parameter som påverkar likväl den uppfattade 

användbarheten (U) som attityd gentemot användande (A). Denna parameter anger den grad 

som den anställde anser att en viss teknik skulle vara enkel att använda, och ämnar även 

kartlägga huruvida det finns en ansträngning inför teknologin eller inte. Uppfattas tekniken som 

svår att förstå, komma igång med eller använda kan motivationen att vilja använda systemet 

minska, vilket bidrar till att teknologin tas emot på ett icke-tillfredsställande vis. Likaså gäller 

om teknologin innebär en större ansträngning för individen i jämförelse med hur det tidigare 

arbetet bedrevs (Zhu, Linb och Hsu 2012; Davis 1989). Om det nya systemet antas bidra till ett 

ökat arbetstryck, ansträngning eller övertidsarbete är detta något som bidrar till oro hos den 

anställde, varpå systemet förväntas mottas negativt (Jacobsen 2013).  Om den anställde däremot 

får en uppfattning om att systemet är effektivt och lätt att använda, tas tekniken emot på ett mer 

tillfredställande och accepterande sätt (Davis 1989).  

Den uppfattade användbarheten kan även förstås enligt faktorer såsom; teknikrädsla, uppfattad 

njutning inför användande, eller teknisk utrustning och möjlighet till support eller ej (Davis 

1989; Zhu, Linb och Hsu 2012).  

 

Inom TAM-modellen återfinns en väsentlig relation mellan uppfattad användarvänlighet (E) 

och uppfattad användbarhet (U) där det förstnämnda har en direkt påverkan på den uppfattade 

användbarheten (U). Den uppfattad användbarheten (U) har även ett starkt samband till den 

beteendemässiga inställningen (BI). Detta grundas i idén om att det som förväntas bidra till en 

bättre prestation eller andra gynnsamma förhållanden för den anställda väger tyngre än den 

positiva eller negativa övergripande attityden till teknologin, vilket innebär att den anställda 

med sannolikhet kan komma att använda den teknologi som har hög användbarhet även fast 

den har en negativ inställning till teknologin i fråga (Davis, Bagozzi och Warshaw 1989). Detta 

innebär likaväl att om den anställde inte upplever att teknologin tillför någon direkt 

användbarhet så spelar det ingen roll hur användarvänligheten (E) upplevs. Om systemet är 

komplicerat eller kväver ansträngning, och således ej är användarvänligt (E), så kan detta 
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däremot bidra till en något svagare vilja att använda systemet (Davis, Bagozzi och Warshaw 

1989). Detta eftersom både uppfattad användarvänlighet (E) och uppfattad användbarhet (U) 

är direkt relaterade till parametern attityd gentemot användande (A), vilken i sin tur har en 

direkt inverkan över den beteendemässiga inställningen (BI) för tekniken. Den 

beteendemässiga inställningen (BI) är ett mått för att mäta hur stark den anställdes vilja är att 

använda ett visst system är. Om den anställda har en överhängande positiv inställning till att 

använda systemet och känner att det kan hjälpa dem att utföra sina arbetsuppgifter bidrar denna 

parameter till ett faktiskt användande av tekniken i fråga (Davis, Bagozzi och Warshaw 1989). 

 

2.4 Kritik mot Technology Acceptance Model 

Även fast Technology Acceptance Model är en vanligt förekommande teori inom forskningen 

har denna vid flertalet tillfällen utsatts för kritik. Kritiken har främst kretsat kring begränsningar 

gällande modellens påverkandefaktorer och att människans uppfattning grundar sig i fler 

parametrar än enbart uppfattad användbarhet och uppfattad användarvänlighet. Bagozzi 

(2007) menar att TAM-modellen grundar sig i föråldrade uppfattningar om människan och 

hennes bakomliggande motiv för teknikacceptans. Han menar att människan inte alltid är så 

rationell som TAM-modellen hävdar och att hon, trots upplevda fördelar vid en viss 

teknikacceptans, ändå kan välja att inte acceptera teknologin.  Lunceford (2009) lyfter ett annat 

perspektiv och menar att uppfattad användbarhet och användarvänlighet indirekt påverkar 

andra frågor, såsom exempelvis kostnader och strukturella krav som också borde vara en del av 

modellen. Teoretiker har även hävdat att socialt inflytande även bör vara en betydande av TAM-

modellen eftersom en individs övertygelser kan förstås som socialt konstruerade genom 

interaktion och påverkan av andra människor och deras åsikter (Yang och Choi 2001). Legrisa, 

Inghamb och Collerettec (2003) menar att varje acceptansprocess är unik eftersom denna är 

beroende av arbetsplatsens organisatoriska sammanhang och den förändringsmodell som 

existerar på arbetsplatsen. Genom åren har det därför framkommit flera varianter på TAM-

modellen. Dessa modeller har utvecklats med flertalet parametrar efter de behov som studierna 

har påvisat. Legrisa, Inghamb och Collerettec (2003) menar att även dessa nya versioner av 

TAM-modellen behöver ses över och utvecklas efter vad dess syfte är. Eftersom denna studie 

ämnar utvärdera och eventuellt utveckla TAM-modellen kommer denna studie enbart utgå från 

den ursprungliga TAM-modellen. 
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2.5 Technology Acceptance Model i en kvalitativ studie  

Vanligtvis används TAM-modellen i kvantitativa sammanhang där teorins beståndsdelar mäts 

ur olika värdesatser (Davis 1989). Det har emellertid riktats kritik mot ett kvantitativt 

angreppsätt för studier av acceptansnivå främst på grund av att viktiga perspektiv och 

varierande åsikter riskerar att utgå i kvantitativa studier (Sun och Zhang 2006). För att nå 

djupare kunskap i ämnet kan således ett kvalitativt angreppssätt anses fruktbart, eftersom detta 

angreppsätt kan leda till fler nyanser och öppenhet för nya tolkningar (Holden och Karsh 2010). 

Således har denna studie nyttjat TAM-modellen för att synliggöra de faktorer som tillsammans 

bidrar till acceptansen för chatboten, men även för att tydliggöra hur dessa faktorer påverkar 

och skiljer sig från varandra.    

 

 

3.Metod och material 

I följande avsnitt presenteras och motiveras studiens vetenskapliga angreppsätt, metod, 

insamling av material, tillvägagångssätt vid analys samt urval. Avslutningsvis presenteras 

studiens reliabilitet och källkritik.   

 

3.1 Vetenskapligt angreppssätt 

Eftersom denna studies syfte är att utforska ett nytt forskningstema har ett kvalitativt 

tillvägagångssätt använts.  Widerberg (2002) menar att det explorativa sättet samt öppenheten 

för det oväntade är något som vilar i den kvalitativa forskningens huvudsyfte. Det kvalitativa 

perspektivet intresserar sig även för forskningsgenererande studier snarare än den 

teoribeläggande forskningen. Eftersom denna studie har för avsikt att, vid behov, bidra till en 

vidareutveckling av Technology Acceptance Model kan detta perspektiv således vara lukrativt.  

Den kvalitativa forskningen har sina rötter i den humanistiska disciplinernas hermeneutiska 

tolkningsläran och baseras på tre grunder: tolkningen, förtydligandet och klargörandet. Den 

kvalitativa forskningen används främst inom samhällsvetenskapen och präglas av att forskaren 

själv tillåts ta plats i den sociala verklighet som analyseras. Här söker forskaren, till skillnad 

från den kvantitativa forskningen, som främst intresserar sig för att fastställa mängder, klargöra 

karaktären eller egenskaperna hos det studerade objektet (Widerberg 2002).  
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3.2 Kvalitativa intervjuer 

Eftersom frågeställningen för denna studie delvis intresserar sig att förstå och kartlägga åsikter, 

uppfattningar och attityder är den kvalitativa intervjun en fördelaktig metod. Den kvalitativa 

intervjun intresserar sig nämligen främst i att förstå respondentens känslor, sätt att tänka, handla 

eller bete sig. På så vis skapas insikter för de förhållanden som är knutna till respondentens 

subjektivitet, det vill säga hur känslor och erfarenheter tillsammans interagerar (Tjora 2012; 

Trost 2010). Intervjun är en välplanerad och en syftesorienterad process där intervjuare och 

respondent tillsammans producerar kunskap. Denna insamlingsmetod grundar sig i 

professionella samtal av varierande struktur och ett syfte där man, till skillnad från så kallade 

surveyundersökningar med förutbestämda svarsalternativ, utgår från frågor som respondenten 

får besvara med egna ord (Trost 2010; Kvale och Brinkman 2009). Tjora (2012) menar att 

studier som belyser någon forma av kommande, eller pågående, omorganisering med fördel kan 

undersökas med hjälp av kvalitativa intervjuer, eftersom de anställdas personliga erfarenheter 

kommer att vara av stor betydelse för en sådan. Eftersom denna studie ämnar belysa tankar 

kring en eventuell automatisering, och därigenom omorganisering, av arbetsplatsen skapas 

härmed en ytterligare motivering till den kvalitativa intervjun.   

  

3.3 Intervjuguide 

För att hålla en viss struktur och områdesfokus vid mina intervjuer har intervjuerna utgått från 

en intervjuguide (se bilaga). Till skillnad från de frågeformulär som används vid 

surveyundersökningar kan en intervjuguide bestå av antingen stickord, teman eller 

färdigformulerade frågor (Tjora 2012). Intervjuguiden för denna studie har utformats efter ett 

fåtal färdigformulerade frågor som utgår från två perspektiv; mikro och makro. Dessa 

perspektiv valdes för att kunna skapa en bild av likväl respondentens förståelse som för 

densammes förståelse i ett större perspektiv. I övrigt valdes att med hjälp av följdfrågor följa 

respondentens intresse.  

Eftersom denna studie har ämnat förstå respondenternas uppfattning av chatboten ansågs det 

väsentligt att låta intervjuerna kretsa kring detta tema. Samtidigt önskades en öppenhet inför 

oväntade perspektiv och förståelser från respondenterna. Därav utgick intervjuerna från semi-

strukturerade frågor, vilket innebär att intervjun utgått från fasta ramar och teman som 

förväntats följas, samtidigt som det funnits utrymme för utvikning och fördjupning. På så vis 
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har respondenten givits möjlighet att bidra med sina egna inställningar och sina känslor till 

ämnet (Alvesson 2010).   

För att få med all väsentlig information från intervjupersonerna har samtliga intervjuer spelats 

in med godkännande av respondenterna. 

 

3.4 Urval   

Studiens material har samlats in genom intervjuer av fem kommunikationsansvariga på fem 

stora företag i Stockholm. Att just kommunikationsansvariga och inte kommunikatörer var 

motiv för undersökningen grundar sig i insikten om att delar av kommunikatörens 

arbetsuppgifter kan utföras och ersättas, av en chatbot. På så vis kan kommunikatören tänkas 

ha en förutbestämd och imminent bild av chatboten. Respondenternas respektive arbetsplatser 

var samtliga grundade för minst 60 år sedan. Denna ålder är relevant eftersom den påvisar att 

dessa arbetsplatser tidigare genomgått, och överlevt, tider av teknisk utveckling och 

omställning. Av denna anledning blir dessa arbetsplatser intressanta vid undersökandet av hur 

dess anställda uppfattar den tekniska förändring som chatboten möjligen kan komma att 

innebära för arbetsplatsen. En majoritet av respondenterna tillfrågades via mejlutskick, medan 

resterande uppsöktes med hjälp från kontakter inom kommunikationsbranschen. Eftersom 

uppsatsens huvudsakliga intresse vilar i att skapa en förståelse för acceptansnivån av chatboten 

bland kommunikationsansvariga, och ej intresserar sig för hur denna kan skilja sig åt mellan 

olika företag, har denna uppsats ej intresserat sig för att ytterligare presentera varken 

respondenterna eller deras arbetsplatser.   

Att rikta frågan till kommunikationsansvariga, istället för kommunikatörer, förväntades bidra 

till ett mer distanserat och överskådligt förhållningssätt till chatboten. På respondenternas 

respektive arbetsplatser förekom vid tillfället ingen chatbot. Däremot hade samtliga 

respondenter varierande erfarenhet av chatbotar vilket förväntades bidra till en intressant och 

nyansrik materialinsamling. Att just fem kommunikationsansvariga blev intervjuade berodde 

till stor del på att tiden för studien var begränsad. Däremot bidrog respondenterna till ett 

omfattande material, vilket mycket väl kan anses vara tillräckligt för att bidra till en djup 

förståelse av de uppfattningar av chatboten som återfinns inom denna urvalsgrupp.   

Varken respondenternas arbetsplatser eller  
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3.5 Tillvägagångssätt vid intervjuerna 

Samtliga intervjuer skedde enskilt i fysisk form och spelades in med mobiltelefonen. Alla 

intervjuer hade en ungefärlig varaktighet på cirka 40 minuter. För att respondenten ej skulle 

känna sig hämmad eller besvärad under intervjun fick denne själv välja plats för intervjutillfället 

och alla intervjuer började därav också med en anspråkslös pratstund om annat än temat för 

intervjun. Av denna anledning präglades intervjuerna av ett behagligt tempo och ett lugnt 

förhållningssätt till respondenten. Eftersom ljudupptagning gjordes togs enbart enstaka 

anteckningar vid varje intervjutillfälle. De anteckningar som gjordes utfärdades främst för att 

minnas intressanta ord eller tankebanor som ansågs kunna utsättas för följdfrågor eller 

förtydligande. Eftersom enbart enstaka anteckningar utfärdades möjliggjordes ett fokus på 

respondentens svar och tankar, vilket bidrog till att fruktbara följdfrågor kunde ställas.  

 

3.6 Etiska riktlinjer 

Forskning styrs av en mängd outtalade och uttalade etiska normer som talar om vad god 

vetenskap är. Inför en kvalitativ intervju är det viktigt att ta eakta etiska aspekter, såsom den 

intervjuades integritet och värdighet, i beaktning (Trost 2010).  Denna studie har därför präglats 

av Kvale och Brinkmans (2009) fyra etiska riktlinjer, vilka är framtagna utifrån de etiska 

områden som främst anses diskuteras inom forskningen. Dessa är: informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser och etiska riktlinjer. Efter anvisningar om informerat samtycke 

har respondenten därav, innan intervjun ägde rum, informerats om studiens bakgrund, syfte och 

frågeställning. Vad gäller konfidentialitet har respondenten meddelats att denna när som helst 

under arbetets gång har rätt att avbyta sitt deltagande. Riktlinjerna om informerat samtycke har 

tagits i beaktning genom att informanten innan intervjun har informerats om studiens syfte samt 

att denne deltar konfidentiellt och att data som skulle kunna identifiera deltagaren ej avslöjas. 

På så vis har respondenten ingen risk att drabbas av några konsekvenser. Inför intervjutillfället 

har även de etiska krav och riktlinjer som gäller uppsatsskrivaren förklarats. Hit hör ett ansvar 

över upprätthållandet av en vetenskaplig kvalitet där resultatet ska vara så korrekt och 

representativt för forskningsområdet som möjligt (Kvale och Brinkman 2009; Tjora 2012). 
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3.7 Analysmetod  

Inom kvalitativ forskning finns inga på förhand definierade regler, överenskommelser eller 

tekniker för hur materialets analys ska te sig (Kvale och Brinkman 2009). Däremot är 

genomförandet av en utförlig transkribering av intervjun ofta en god idé, eftersom det skapar 

en möjlighet till att lära känna sitt material ytterligare, samtidigt som det möjliggörs en större 

mängd material som kan vara användbart för analysen. Transkriberingarna har således, förutom 

det som sägs, även innehållit pauser, ironiska inslag eller osäkerhet, eftersom dessa parametrar 

i sig innehåller bakomliggande beskrivande information som kan komplettera och bilda en 

helhetsbild av det som sägs (Tjora 2012).  

Inom den kvalitativa forskningsanalysen finns två riktlinjer för hur empirin kan behandlas, vilka 

båda har präglat intervjuerna. Den första innebär att göra ständiga tillbakablickar över likväl 

empiri som intervjutillfälle och att dessa systematiskt gås igenom. På så vis möjliggörs ett 

explorativt och kunskapsutvecklande förhållningssätt som uppmärksammar och möjliggör en 

bred förståelse över iakttagelser, mönster och avvikelser i likväl materialet eller i intervjun som 

helhet (Trost 2010; Widerberg 2002). Det andra steget är tolkningen och bearbetningen av 

texten. Eftersom kvalitativa intervjuer ofta innebär en omfattande mängd data har denna 

inledningsvis bearbetats genom textnära kodning enligt nyckelord, vilken ämnar beskriva och 

sammanfatta avsnitt i intervjumaterialet i kortare ord och på så vis göra materialet mer 

lättöverskådligt (Tjora 2012). Efter detta tydliggörande utfärdades en tematisk analys på det 

insamlade materialet. En tematisk analys innebär att det insamlade datamaterialet organiseras 

och struktureras upp utifrån teman som gemensamt framträder mellan respondenterna (Flick 

2014).  Denna tematisering gjordes manuellt med hjälp av utskrifter av de textnära kodade 

materialet, färgpennor och sax. På så vis gjordes den tematiska analysen fysisk och kreativ, 

vilket var något som spontant upplevdes mer hanterbart än maskinell sortering. I organiseringen 

efter teman eftersöktes återkommande teman som präglade respondenternas uppfattning av 

chatboten, men här gavs även utrymme till avvikelser. Funna teman skissades först upp efter 

varje enskild respondent, för att sedan konsolideras med samtliga respondenter, varpå 

gemensamma huvudteman framkom. Utifrån de framkomna teman valdes sedan förklarande 

citat ut. Sedan ritades tematiska nätverk upp för samtliga funna teman. Dessa kan liknas vid 

tankekartor, vilka systematiserar det funna temat, dess underteman och förgreningar och är ett 

vanligt sätt att porträttera den analyserade empirin inom kvalitativ analys. Genom att, förutom 

i skrift, även porträttera framkomna teman på detta sätt bibehålls och förtydligas den rikedom 

och subjektivitet som återfinns inom varje tema (Attride-Stirling 2001).  Slutligen har dessa 
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tematiska nätverk förklarats enligt Technology Accepance Models grundläggande teman; 

uppfattad användarvänlighet och uppfattad användbarhet. Detta för att skapa en förståelse och 

teoretisk förankring till teman, men även för att undersöka huruvida dessa parametrar är 

närvarande eller ej vid dessa teman.  

 

3.8 Metod- och källkritik 

Analysens huvudsakliga svårighet kan anses vara att finna en balans för hur materialet ska 

förstås. Att utgå från teorin när material analyseras kan innebära en risk för att kodningen blir 

allt för stram och att möjligheten till andra tolkningar än de som anses mest uppenbara faller 

bort. Denna medvetenhet har präglat hela studien. För att inte fastna i TAM-modellens 

kategorier, utan möjliggöra tolkningar och nyanser av empirin, genomfördes tematiseringen av 

materialet med distans till teorin, och det övergripliga arbetssättet har präglats av en ständig 

återblick och genomläsning av det insamlade ursprungsmaterialet (Trost 2005). För att ingen 

viktig tolkning skulle gå förlorad behölls originalmaterialet intakt och analysen togs fram efter 

kopior av intervjumaterialet. På så vis säkerställdes möjligheten för att kunna återgå till 

materialets helhet.  

Objektivitet, validitet och reliabilitet är ord som utvecklats efter det kvantitativa 

forskningsperspektivet för att motivera dess kunskapsnivå. Vid kvalitativa studier, där 

mätningar och precision inte är av intresse, kan validitet och reliabilitet vara svårt att uppnå. 

Däremot ska den kvalitativ forskningen, precis som den kvantitativa, självfallet vara både saklig 

och tillförlitlig (Widerberg 2002). Genom en ständig reflektion, dokumentation av val och 

tolkningar samt grundliga motiveringar och redogörelse för samtliga tillvägagångssätt har 

saklighet och tillförlitligheten för studien säkrats. Vid bearbetning av material har arbetssättet 

präglats av återblickar till ursprungsmaterial och öppenhet inför nya fynd, varpå tillförlitlighet 

kan säkras. Uppsatsskrivarens hållning har varit karakteriserad av objektivitet och neutralitet, 

varpå en grad av saklighet även kan anses uppfylld.     

 

3.9 Förstudie  

Innan studien påbörjades utfärdades en pilotintervju för att säkerställa att intervjuguiden skulle 

kunna besvara studiens frågeställningar. Efter intervjun fick respondenten återkomma med 

synpunkter på likväl intervjuguiden som intervjun i sig. Synpunkterna var till stor del positiva, 

men här påpekades att intervjun blev längre än avtalat samt att vissa frågor ansågs falla utanför 
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det huvudsakliga temat för intervjun. Under intervjun noterades även författarens egenupplevda 

förbättringsmöjligheter. Respondentens synpunkt samt och egna noteringar bidrog således till 

en reviderad version av den ursprungliga intervjuguiden (se bilaga).   

 

4. Analys och resultatredovisning  

I detta avsnitt förklaras de teman som framkommit vid den tematiska kodningen av empirin. 

Denna förstås sedan efter Technology Acceptance Model (TAM). I enighet med det kvalitativa 

tillvägagångssättet präglas detta avsnitt av öppenhet och ett explorativt förhållningssätt till 

likväldet empiriska- som teoretiska materialet. På så vis ämnar detta avsnitt ge svar på studiens 

frågeställningar.  

 

4.1 Hur kan kommunikationsansvarigas acceptans och uppfattning av chatboten 

förstås?  

Nedan presenteras de empiriskt återkommande teman som framkom vid tematiseringen av de 

transkriberade intervjuerna. För att skapa en vetenskapligt orienterad förståelse för 

respondenternas acceptansnivå för chatboten appliceras de grundläggande variablerna för 

TAM-modellen; uppfattad användarvänlighet och uppfattad användbarhet till varje tema. 

 

4.1.1 Tema 1: Den effektiva verksamheten 

Chatbotens inverkan på verksamhetens effektivitet var ett tydligt tema bland den insamlade 

empirin. Här framkom mestadels positiva, men även negativa egenskaper hos chatboten. 

Centrala underteman för detta tema var; förväntningar och farhågor. Temat kan förtydligas 

genom detta tematiska nätverk:  
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Figur 2. Tematiskt nätverk över tema 1 

Samtliga respondenter var enade om att chatboten ansågs vara bäst lämpad för enklare 

kundkonversationer eller ärenden. Detta grundades i insikten om att chatboten ej innehar en 

fulländad kommunikativ förmåga och därav ej är kapabel att hantera all servicebetingad 

kommunikation till användaren. Denna var något som alla respondenter delade uppfattningen 

om. De frågor som chatboten däremot ansågs kunna hantera var bland annat administrativa 

frågor, som till exempel byte av användarens adress eller telefonnummer, men även frågor som 

kunde återfinnas på företagets hemsida i form av en Q&A (Questions & Answeret, databas över 

företagets vanligaste frågor och svar reds. anm.). Trots att chatboten enbart ansågs kunna 

hantera, till synes, ett begränsat kommunikationsområde var detta något som samtliga 

respondenter tyckte var en stor fördel för att effektivisera verksamheten. Här förväntades 

chatboten kunna bidra till en mer effektiv dialog, till stor del eftersom användaren kunde få svar 

direkt och att den anställde således förväntades få ett mindre arbetstryck. Inom dessa enklare 

kommunikationsärenden ansågs en chatbot även kunna vara behjälplig eftersom mängden 

inkommande frågor av enklare slag var omfattande; ”Vi får ju in väldigt mycket folk som ringer 

och har frågor, eller behöver hjälp i ett visst ärende…idag tar detta ganska mycket tid från 

personal som sitter och svarar på dom frågorna. Dom 100 vanligaste frågorna dom kan vi kasta 

in i en databas och så kan en chatbot faktiskt hjälpa till där.” Bland respondenterna framhölls 

att det var tröttsamma för de anställda att besvara dessa enklare frågor. Att låta dessa hanteras 

av en chatbot ansågs bland respondenterna kunna vara en tidseffektiv lösning som skulle kunna 
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innebära att kommunikatören gavs mer tid för kvalificerade uppgifter och komplexa frågor; 

”Du ser det här (chatboten) som en avlastning som tar enklare frågor. Litegrann som en träl 

som jobbar åt dig. Den här boten får ta dom här uppgifterna så får vi fokusera på de större 

utmaningarna. De här frågorna får vi varje dag, de kan en bot lösa åt oss i volym.” Här 

framkom även en förväntan över att denna typ av kommunikationshantering i sin förlängning 

skulle kunna innebära en högre kompetens och befattning för de kommunikationsanställda som 

arbetar med de mer komplexa frågorna; ”Däremot så tror jag att man istället ska satsa på att 

lägga resurser i form av kvalificerade personer som kan sin sak på de frågor som är mer 

komplicerade, som till exempel klagomål eller om det gäller kommunikationsrelation till en 

kund.” 

Att chatboten kan bidra till att företaget ökar sin lönsamhet var något som flertalet respondenter 

talade om. Flera respondenter uttryckte att en kundserviceavdelning bestående av människor är 

en kostsam lösning. Här förväntades chatboten kunna bidra till automatisering av tjänster, varpå 

chatboten ansågs kunna bidra till minskade lönekostnader och således en mer kostnadseffektiv 

verksamhet. Även ansågs chatboten vara effektivitetslösning för informationshantering, 

eftersom denna ansågs mer kapabel att lagra större mängder information än människan, men 

även för att den kunde vara verksam dygnet runt; ”Jag tror att chatboten säkert kan vara en 

bra och enkel lösning att komma igång med. Dom kan ju hantera stora mängder data. Jag har 

förstått att dom är ganska dyra, men det får man ju igen med tiden. En effektivisering och 

ekonomisk besparing är väl de främsta argumenten.  ” 

I samtalet om chatbotens möjligheter yppades även farhågor för vad införandet av en chatbot 

skulle kunna innebära för företaget. Ett tydligt framkommande tema var att användaren önskade 

komma i kontakt med en människa, och inte en bot. Här uppmärksammades nämligen även ett 

perspektiv om chatboten som ett möjligt upphov till ineffektiv dialog, eftersom ett samtal på en 

simpel nivå kan utvecklas till en mer avancerad diskussion som inte chatboten kan hantera. 

Dessa var scenarion som förväntades skapa irritation och missnöje hos användaren, vilket i sin 

tur förväntades påverka företagets omdöme. Detta var även något som antogs kunna generera 

merarbete för den anställda. Under intervjuerna fastslogs denna farhåga efter ett yrkesrelaterat 

exempel från när respondenten tidigare arbetade med en chatbot. Chatboten omhändertog då 

enklare frågor, men samtalets komplexitet bidrog ibland till mer arbete för den anställde; ”När 

det blev för invecklat, för komplicerat då var det svårt att förmedla det. Och då är det alltid 

bättre att ta det i en mänsklig dialog. Så där märkte man att det var bekymmersamt. Och sen 

så stal det väldigt mycket tid. Det var inte så effektivt. Många valde att starta en chat, men 
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ringde också. Så ibland var det två handläggare på samma ärende och så vidare. Och ibland 

hade du många chatar igång samtidigt, men användaren återkom inte eller fick annat att göra 

eller väntade en halvtimme med att svara, sen var den igång igen. Man resonerade och till slut 

bestämde man att det goda och effekten av det uppnådde man inte på det sättet man hade trott.” 

 

4.1.2 Uppfattad användbarhet 

Chatbotens användbarhet porträtterades som användbar ur likväl den anställdes som företagets 

perspektiv. Ur den anställdes perspektiv framhölls att chatboten kan hantera mer information åt 

den anställde och på så vis kunna generera mer tid åt mer komplext arbete. Detta förväntades 

bidra till ett utövande av mer kvalificerade uppgifter och komplexa frågor och således även en 

mer avancerad arbetsroll. Att den anställda ges möjlighet att kunna prestera bättre samt att den 

anställdas position anses stärkas med hjälp av teknologin är något som Davis (1989) anser vara 

bidragande faktorer till att den anställde antas uppfatta det nya systemet som användbart. 

Uppfattningen om att chatboten kan tänkas bidra till att kommunikationsanställda ges mer tid 

över för mer komplexa och kvalificerade arbetsuppgifter kan tänkas tala för att en förhöjd status 

för den yrkesverksammes arbetsroll. Denna faktor menar Rubenowitz (2004) är bidragande till 

en accepterande inställning till det nya systemet. På liknande sätt menar Angelöw (1991) att 

förändringar som förväntas ha en positiv inverkan på arbetssituation oftast mottages positivt 

bland de anställda. Vad gäller chatbotens möjlighet att gynna den anställda med mer tid åt mer 

komplexa arbetsuppgifter var däremot ett perspektiv som respondenterna var oeniga kring. Här 

återfanns även rädslan för att chatboten skulle kunna bidra till merarbete för den anställda, 

vilket snarare talar emot att tekniken skulle vara användbar för den anställde.  

 

Phillips, Calantone och Lee (1994) menar att den uppfattade användbarheten också kan 

urskiljas i hur användbar den nya tekniken kommer att vara till nytta för företaget i stort. Till 

detta perspektiv kan respondenternas förståelse över chatboten som medel för 

kostnadsbesparing och automatisering av tjänster anses tillhöra. Det kan däremot tyckas finnas 

en motsägelse mellan perspektivet om chatboten som en effektivitetslösning för den anställde 

och det mer företagsorienterade kostnadseffektiva perspektivet. Detta eftersom utfallet beror på 

vilket syfte företaget väljer att implementera chatboten. Antingen kan detta tänkas göras för att 

öka lönsamheten, varpå anställda sägs upp eller så införs chatboten för att skapa en mer effektiv 

arbetsplats där chatboten och den anställda arbetar utefter de uppgifter de är bäst lämpade. Detta 
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beslut kan således anses viktigt för den uppfattade användbarheten, TAM-modellens starkaste 

variabel, bland arbetsplatsens yrkesverksamma.  

 

4.1.3 Uppfattad användarvänlighet  

Den uppfattade användarvänligheten för chatboten kan förstås som dubbeltydig. Att införa en 

chatbot på arbetsplatsen framhölls bland annat som en enkel och effektiv lösning som skulle 

kunna bidra till stora fördelar. Att systemet är lätt att komma igång med och arbeta efter är en 

faktor som Davis (1989) anser är bidragande för att systemet tas emot på ett mer tillfredställande 

sätt bland de anställda och systemet kan således även förväntas bli accepterad och utnyttjas av 

fler personer. Däremot framkom rädslan att situationen skulle bli den motsatta och att chatboten 

skulle kunna bidra till större arbetsbörda för de anställda. Davis (1989) menar att om teknologin 

innebär en större ansträngning för individen i jämförelse med hur det tidigare arbetet bedrevs 

kan motivationen till teknologin minska. Här utmanas alltså den uppfattade 

användarvänligheten. Denna dubbeltydighet talar snarast för att chatbotens kapacitet och 

arbetskvalitet ej ännu är fastställd. 

 

4.2 Tema 2: Framtidsvision för chatboten 

Hur chatbotens framtid skulle te sig var även det ett ämne som förenade respondenterna. 

Centrala begrepp för detta tema var; arbetsplatsen, artificiell intelligens och begränsad 

utveckling. Detta tema kan förtydligas genom detta tematiska nätverk:  
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Figur 3. Tematiskt nätverk över tema 2 

Inom detta tema återfanns en stark tilltro på artificiell intelligens som en betydande del för den 

framtida chatboten. Med hjälp av artificiell intelligens förväntades chatboten få flera fördelar. 

Bland annat återfanns en tilltro på att artificiell intelligens skulle bidra till en utveckling av 

chatbotens kommunikativa precision, ökad möjlighet till självständighet eget beslutsfattande. 

Denna utveckling förväntades leda till en större tillförlit inför chatboten bland de 

yrkesverksamma;   

”Artificiell intelligens kommer ju göra chatboten mer självsäker tror jag. Den kommer säkert 

utgå från den förprogrammerade informationen som vi (på företaget) har gett den. Sen kommer 

den ju lära sig själv, och det skulle säkert underlätta för oss. Att man kan lita mer på den.” 

Artificiell intelligens förväntades bidra till att chatboten skulle ges fler människoliknande 

kvaliteter och förmågor i sitt sätt att kommunicera. Dessa mer mänskliga kvaliteter var något 

som återkom bland flertalet respondenter. Här återfanns även övertygelsen om att det i 

framtiden skulle bli svårt att bedöma om användaren chattade med en chatbot eller ej. Flera 

respondenter menade att en framtida chatbot med dessa egenskaper skulle ha positiv inverkan 

på användarens acceptansnivå; ”Jag tror att det (en mer mänskligt agerande chatbot) är det 

som kommer efterfrågas. Och då kommer det bli naturligt att gå åt det hållet. All 

kommunikation har ju med värme och relationer att göra på något sätt. Och den vill man nog 

ska bibehållas på något sätt.” 
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Inom detta tema porträtterades en enad uppfattning om att chatboten även i framtiden skulle 

vara en användbar teknik för enklare typer av kommunikationshantering.  Här fanns även en 

tillförsikt om att chatboten skulle kunna hantera fler områden än just 

kundservicekommunikation. Chatboten förväntades exempelvis kunna vara användbar vid 

andra typer av företagsrelaterade kommunikationslösningar; ”Jag tror också att vi kan börja 

använda chatbotar internt faktiskt. Om man bara tänker på de stora volymerna data som 

hänger med företaget… Vi hanterar ju mycket data till exempel för innehåll. Där kan man 

säkert koppla på en bot så småningom som kan hjälpa till.” Här återfanns även ett perspektiv 

om att chatboten med artificiell intelligens skulle påverka kommunikationsbranschen i stort. En 

del uttryckte att flera traditionella kommunikationsjobb i framtiden kommer bytas ut mot 

chatbotar. Även respondenternas framtida arbetsroll förväntades stå inför en framtida 

förändring. En framtida arbetssituation som framkom bland flera respondenter var att dessa 

istället skulle arbeta med att tillgodose chatboten med rätt typ av information, kunskap och 

tonalitet. Här antogs alltså chatboten inte bara erbjuda en ersättning av tjänster, utan även kunna 

bidra till framväxten av en ny typ av jobb. Denna bild av chatbotens utveckling och utbredning 

över stora delar av kommunikationsbranschen visade sig däremot innehålla motsägelser; ”Jag 

tror inte att en chattbot på något sätt ska kunna ge substantiella råd till människor på ett 

företag. Där är vi ju liksom inte. Man kan effektivisera en viss typ av frågor, men om jag ska ta 

spåkulan, med risk på att vara på hal is, så har jag väldigt svårt att se att kommunikatören och 

det interna arbetet kommer kunna ersättas av detta.” Detta citat kan förstås ur den andra typen 

av perspektiv som framhölls bland respondenterna inom detta tema. Här framhölls snarare en 

tro av att chatbotens utvecklingsmöjligheter är begränsade, och att den kundserviceorienterade 

kommunikationen inte alls kommer utvecklas mot ett mer automatiserat område; ”Jag tror att 

artificiell kommer bli stort på andra områden, men inte specifikt för detta 

kommunikationsområde. Chatboten kommer kanske bli mer smart, men inte så pass smart att 

den kommer hantera något annat än kundservicefrågor. Jag vill ju inte tro att den går in och 

gör avdömningar. En del i kommunikation handlar ju också om att göra avdömningar. Om ditt 

ärende är mer allvarligt då räcker ju inte det. Då tror jag att användaren vill prata med en 

människa. Så att. Jag vill tro att det finns en gräns för chatboten. Jag tror att mänsklig 

kommunikation alltid kommer värderas högst.” 

Inom detta perspektiv tydliggjordes värdet i att låta den mänskliga kommunikationen kvarstå 

inom kundserviceavdelningar, och fortsatt låta chatboten hantera enklare ärenden. En anledning 

till detta ansågs vara att tilliten och förtroendet för den mänskliga kommunikationen i framtiden 
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kommer att värderas högre bland användarna än den till en chatbot. Respondenterna av detta 

perspektiv menade således att även fast chatboten blev mer intelligent så skulle den inte vara 

önskvärd bland användarna annat än vid enklare ärenden.  

 

4.2.1 Uppfattad användbarhet 

Trots att chatbotens utvecklingspotential förstods olika bland respondenterna var 

respondenterna enade om att chatboten även i framtiden förväntades vara användbar inom 

kundtjänstområdet, vilket talar för en fortsatt uppfattad användbarhet för chatbotens framtid. 

Däremot så återfanns en varierande syn över huruvida chatboten i framtiden kommer vara 

användbar även för andra områden eller ej. Här återfanns två synsätt: ett som var mer begränsat 

och ett som förhöll sig mer öppet till chatbotens utvecklingspotential. Det perspektiv som erhöll 

en mer begränsad tro på chatbotens utvecklingspotential menade att chatbotens potential 

kommer att fortsätta vara centrerad kring kundserviceområden, och att den automatiserade 

kommunikationen inte kommer vara lika önskvärd hos användaren. Möjligen kan detta 

perspektiv förstås enligt Armenakis och Harris (2009), vilka menar att den anställda behöver se 

det bakomliggande behovet för att skapa sig en förståelse av systemets nödvändighet. Om detta 

behov uppmärksammats respondenten uppfattas teknologin som irrationell.  

Respondenternas egna roll förväntades utvecklas till att tillgodose chatboten med rätt typ av 

information, kunskap och tonalitet. Att på detta vis vara ansvarig för chatbotens kvalitet är 

någonting som kan ses som en ansvarsfull uppgift, och därigenom möjligen förstås som ett 

karriärslyft, eller åtminstone en trygghet inför den framtida arbetssituationen. Enligt Davis 

(1989) skulle detta på så vis kunna förstås som en positiv inverkan för den uppfattad 

användbarheten, eftersom den anställda framöver anser sig kunna bli mer behövd och lämplig 

på sin arbetsplats. Även kan sådana framtidsutsikter förstås enligt Oreg (2006) som menar att 

om den anställda upplever förändringen som stabil eller utvecklande mottas denna på ett 

tillfredsställande vis. 

 

4.2.2 Uppfattad användarvänlighet 

Eftersom chatboten förväntades vara programmerad med artificiell förväntades chatboten bli 

mer självständig, och således även mer uppskattad på arbetsplatsen. Detta kan möjligen förstås 

i relation till tema 1: Den effektiva verksamheten, där chatboten idag ansågs ha en begränsad 

kommunikativ funktion och där den mänskliga kommunikatören ansågs behövd för att ta hand 
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om den eventuella problematik chatboten kunde bidra till. Att den framtida chatboten istället 

förväntas vara självständig och mer uppskattad på arbetsplatsen kan således möjligen förstås 

som att tekniken förväntas mottas med mindre ansträngning från den anställda. Davis (1989) 

menar att en teknologi som förväntas vara effektiv och lätt att använda påverkar den uppfattade 

användarvänligheten i positiv bemärkelse och bidrar till att tekniken tas emot på ett mer 

tillfredställande och accepterande sätt (Davis 1989).  

I dikotomi mot det vidsynta perspektivet för chatbotens framväxt står återfinns en begränsad 

framtidsvision för chatboten. Det kan anses svårt att säga något i nivå av användbarheten för 

detta perspektiv. Möjligen kan denna förstås som en teknikrädsla eller rädsla om det okända, 

vilken i sig framkallar en känsla av obehag, och således kan tyckas påverka den uppfattade 

användarvänligheten i negativ bemärkelse (Darwish 2000; Dent och Goldberg 1999).  

 

 

4.3 Tema 3: Sekundär uppfattning av chatboten  

Det tredje temat som framkom vid tematiseringen utgår från vad respondenterna ansåg att 

användaren hade för uppfattning om chatboten. Centrala begrepp för detta tema var; förväntad 

acceptans, uppskattade fördelar och uppskattade nackdelar. Temat kan förtydligas genom detta 

tematiska nätverk: 

Figur 4. Tematiskt nätverk över tema 3 
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Inom detta tema framhölls betydelsen av användarens uppfattning av chatboten. Här återfanns 

ett synonymt antagande om att användarens åsikter för chatboten var högt värdesatta. Vad 

användarna ansåg om chatboten visade sig vara en viktig faktor för förståelsen om chatbotens 

framväxt eller relevans för respondenternas arbetsplats. Denna förståelse kan förklaras genom 

detta citat; ”Om det genererar värde för kunden är det bra för oss.”  

Inom detta perspektiv framhölls insikten om att anpassa sin kommunikation efter vad 

användaren önskar och uppskattar. Insikten om användarens preferenser kan närmast förstås 

som dubbeltydig, då den förväntades stå i strid mellan två generationer. Flera respondenter 

menade att den äldre generationen ej ansågs uppskatta, acceptera eller ha förtroende för 

automatiserad kommunikation via en chatbot. Detta antagande antogs vara grundat i att denna 

grupp är vana vid en annan typ av kommunikation, såsom den via telefon eller mejl, och således 

är obekanta med denna sortens automatiserade teknologier. Därav ansåg en del respondenter att 

chatboten kommer få sin totala användaracceptans först när dagens yngre generation vuxit sig 

större som grupp.  Bland respondenterna återfanns en syn på att chatbotens utveckling hittills 

tett sig dröjande. En framkommande anledning till detta ansågs grundas i den äldre generationen 

som ansågs vara motsträviga inför utvecklingen av en automatiserad kommunikation, medan 

den yngre generationen antogs mer accepterande till denna; Jag är fortfarande förvånad över 

hur långsamt det gått. Det är förvånansvärt att det inte gått snabbare. (…) Det har nog lite med 

generationsskifte och sådär att göra. Folk ska komma in i det och förstå det.”  

Den yngre generationens acceptans av chatboten ansågs vila i en teknikacceptans som byggts 

upp under lång tid. Här förklaras att en stor allmänhet redan är van vid att söka upp sina svar 

på egen hand, och därav inte längre är i behov av den mänskliga kommunikatörens hjälp för att 

få sina frågor besvarade; ”De har en vana vid att kunna knappa oss framåt i en kundtjänst och 

få automatiserat svar. De är vana vid Q&A och få svar via sådana numera.” En annan 

förklaring var att dessa vuxit upp i digitaliseringens tidsålder, vilken förväntas ha bidragit till 

ett bifall för nya teknologier i största allmänhet. Denna generation förväntades inte ha någon 

ansträngning för teknologin, utan förväntades istället uppskatta chatbotens precisa och snabba 

svar, men även den grad av mindre engagemang som krävs av användaren i samspråk till 

chatboten. Även ansågs chatbotens möjlighet till kortare svarstid vara en uppskattad egenskap 

hos chatboten. På så vis förväntades chatboten bidra till fler nöjda och tillfredsställda 

användare, eftersom kötid och utdragna ärenden annars ansågs kunna bidra till frustration hos 

den yngre användaren.  
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Trots den yngre generationens teknikacceptans återfanns ett perspektiv för i vilken utsträckning 

användaren, oavsett generationstillhörighet, ansågs vilja kommunicera med en chatbot. Här 

återfanns tron om att samtliga användare önskar få mer komplicerade frågor besvarade av en 

människa; ”Varje person som ställer en fråga, som inte är oerhört generisk, har en 

självupplevelse av att just min fråga mitt problem är unikt och behöver besvaras av någon som 

kan någonting. Jag upplever att samtidigt som människor vill ha svar på frågor så upplever 

man att mina frågor är knutna till mig, att människor ställer frågor och upplever att min fråga 

är bara min. Jag upplever att människor har ett behov av att prata med andra människor. ” 

Här tydliggjordes att användaren, trots teknikens framtida prestanda, förväntas uppskatta den 

mänskliga kontakten mellan företag och användbar; ”Även om vi via mänsklig kontakt kan 

erbjuda exakt samma saker som en bot så tror jag att användare föredrar att prata med en 

människa.” 

Här framkom även en ifrågasättande attityd till chatboten och huruvida den är till fördel för 

användaren eller ej. En av respondenterna delade med sig av sin tidigare yrkesrelaterade 

erfarenhet av chatbotar;” Det är jätteviktig för oss (att användarna upplever god service). Men 

chatboten ger inte riktigt det. Man tror att det ska vara så bra och så service minded, men det 

är ju inte det egentligen. (…) Så det finns inget sånt och när vi tog bort en så var det ingen som 

sa: åh varför är den borta? Det var inga sådana reaktioner alls. (…) är den inte efterfrågad 

externt och inte ger värde för kunden, då finns det ju inget egenvärde. (…) och vi får inga 

indikationer på att kunderna efterfrågar det här (…) Den måste ju ge värde för kunden.” Här 

hade chatboten alltså ej fyllt den användarfunktion som förväntats, varpå chatboten sedermera 

hade avskaffats.  

 

4.3.1 Problematisering av uppfattad användbarhet och uppfattad användarvänlighet för tema 

3 

Eftersom Technology Accepande Model är utvecklad i syfte att mäta anställdas acceptansnivå 

för nya teknologier på arbetsplatsen blir modellen svårapplicerad på ett tema som snarare 

angriper hur de anställda tror att användaren förväntas uppleva chatboten. Att således förstå 

detta tema enligt uppfattad användbarhet och uppfattad användarvänlighet blir således inte 

fullt realiseringsbart till TAM-modellen. Denna begränsning kan tyckas generera två tänkbara 

tillvägagångssätt; antingen bortses det framkomna temats kärnvärde, eller tillgodoräkna dess 

innehåll. Att bortse från ett empiriskt tema skulle snarast bidra till att studies explorativa 

förhållningssätt faller bort, varpå det kvalitativa och kunskapsutvecklande förhållningssättet 
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blir åtstramat (Widerberg 2002). En sådan applicering skulle på så vis innebära att TAM-

modellen begränsar det empiriska innehållet, varpå studien möjligen bli allt för teoristyrd, och 

ej ges samma möjlighet till att förkovra det relativt outforskade temat om chatboten.   

För att istället behålla ett kvalitativt och kunskapsgenererande förhållningssätt till denna studie 

har detta tema värderats efter samma relevans som övriga framkomna teman. Därav kan det 

tyckas finnas goda skäl för att även låta tema 3 förstås genom TAM-modellens parametrar; 

uppfattad användbarhet och uppfattad användarvänlighet. Efter som dessa uppfattningar ej är 

egenupplevda, utan snarare kan förstås likt andrahandsuppfattningar benämns de som uppfattad 

sekundär användbarhet och uppfattad sekundär användarvänlighet. I den mån det har varit 

möjligt har dessa parametrar försökts förstås enligt TAM-modellen. Då det inte har varit möjligt 

har dessa istället förståtts enligt användarens uppfattade grad av användbarhet och 

användarvänlighet, utan vidare teoretisk förståelse.  

 

4.3.2. Uppfattad sekundär användbarhet 

Här återfanns en tro på att användarens upplevda grad av användbarhet kan förstås efter 

generationstillhörighet.  Bland respondenterna förväntas det hos den yngre generationen 

återfinnas flertalet fördelar i att införa en chatbot till verksamheten. Här ansågs chatbotens 

precisa svar och möjlighet till kortare svarstid vara parametrar av användbarhet för denna grupp. 

Däremot förväntades den äldre generationen uppleva en motsträvighet och bristande förtroende 

inför chatboten, vilket bidrar till att den totala användbarheten här snarast kan förstås som 

tvetydig. Anledningen till den äldre generationens förväntade icke-acceptans av chatboten 

ansågs delvis baserar på att de är vana vid en annan typ av kommunikation. Här framkom även 

ett perspektiv om att chatboten inte skulle innebära en bättre kundnöjdhet, utan snarare irritation 

hos användaren, något som kan tyckas tala för en minskad förväntad användbarhet hos den 

äldre generationen. Däremot återfanns ett perspektiv där chatboten förväntades nå sin totala 

acceptans när dagens yngre generation vuxit sig större som grupp, vilket åtminstone kan tänkas 

tala för en framtidsvision av uppfattad användbarhet.  

 

4.3.3 Uppfattad sekundär användarvänlighet  

Den yngre generationen förväntades använda chatboten utan ansträngning och emotta 

chattbotens effektiva sätt att hantera ärenden, vilket kan tänkas tala för att systemet hos denna 

grupp tas emot på ett användarvänligt och tillfredsställande vis. Att respondenterna ägnade stort 
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intresse för användarens intressen och accepterande kan snarast förstås som att användarens 

upplevelse har en positiv inverkan på respondenten. Inte minst kan detta förstås enligt citatet: 

”Om det genererar värde för kunden är det bra för oss.” Ett tillstånd av nöjda användare skulle 

enligt Davis (1989) kunna förstås som ett friktionsfritt arbete för respondenten, varpå 

teknologin skulle kunna mottas med positivism hos den anställde. Här återfinns däremot en 

tvetydighet mellan respondenternas syn på användaren i relation till chatboten. Den äldre 

generationen förväntades snararast antas uppleva en bristande motivationen till att använda 

systemet, vilket Zhu, Linb och Hsu (2012) menar skulle bidra till att teknologin tas emot på ett 

icke-tillfredsställande vis. Här uppdagades även att denna grupp hade en vana av att utnyttja 

andra kommunikationsvägar, varpå det kan upplevas finnas en större ansträngning för individen 

i kommunikation med chatboten. Denna ansträngning är något som Davis (1989) anser kunna 

bidra till en minskad upplevelse av användbarhet.  

 

4.4 Är Technology Acceptance Model en användbar modell för att mäta acceptansnivån 

av chatboten?  

Huruvida chatboten ansågs vara användbar eller ej kan förstås som en variabel som präglade 

stora delar av det empiriska innehållet i form av samtal kring chatbotens för- och nackdelar. På 

så vis kan en variabel om uppfattad användbarhet anses vara en fruktbar variabel för att mäta 

acceptansnivån av chatboten. Däremot kan variabeln om uppfattad användarvänlighet förstås 

som något mer svårapplicerad. En tänkbar förklaring till detta kan tyckas grundad i parameterns 

intresse över hur enkel teknologin i fråga är lätt att använda. Eftersom chatboten är ett relativt 

självgående system som den yrkesverksamma inte behöver lära sig, ständigt hantera eller arbeta 

genom kan denna parameter uppfattas som aningen svårtydd.  Här kan det poängteras att TAM-

modellen utvecklades för att förstå anställdas acceptansnivå för datoranvändandet (Bagozzi, 

Davis och Warshaw 1992). Datorn som sådan kan snarast förstås som ett redskap för att 

effektivisera och digitalisera den anställdes arbetsuppgifter. Vid undersökandet av TAM-

modellens tillämpbarhet kan dessa system med fördel ställas mot varandra. Datorn kan förstås 

som en teknisk lösning som ämnade bidra till ett mer effektivt utfört arbete, vilket krävde 

ansträngning i form av inlärning och hantering av de anställda. Däremot kan chatboten i allra 

högsta grad ses som ett system vilket, utan den anställdes inblandning, ämnar utföra uppgifter 

åt den anställde. Chatboten kan således närmast förstås som ett system distanserat från den 

anställde, varpå användarvänligheten blir något svåråtkomlig. Däremot kan uppfattad 

använarvänlighet anses vara fruktbar för att kartlägga huruvida ansträngningen till teknologin 
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ter sig, eller hur denna kan tänkas underlätta arbetsbördan eller ej. Därav kan det anses 

betydelsefullt och fruktbart att behålla uppfattad användarvänlighet som en väsentlig parameter 

till TAM-modellen.  

Respondenterna uppvisades ett utbrett intresse för hur användaren förväntas uppleva chatboten. 

En möjlig förklaring till detta kan även tänkas utgå från att chatboten har ett distanserat 

förhållningssätt till den anställde, och istället står i starkare förbindelse med användaren. 

Eftersom teorin ej tar hänsyn till användarens inverkan för den totala acceptansen, blir TAM-

modellen här begränsad. Ur ett forskningsperspektiv kan sociala aspekter förstås som 

betydelsefulla för en mer enhetlig bild för studier över acceptansnivån. Avey, Wernsing och 

Luthans (2008) talar om social inverkan och menar att dessa har en direkt inverkan på huruvida 

en organisationsförändring skulle mottas med positivism eller ej. Även Ford, Ford och 

McNamara (2001) menar att social inverkan är bidragande faktorer till den individuella 

inställningen och agerandet inför ett visst fenomen. På så vis förkunnas social inverkan som en 

påverkande variabel för människans inställning. Således kan det motiveras att likväl användaren 

kan anses inneha en social inverkan över den yrkesverksammes förståelse av chatboten, oavsett 

om den är uttalad eller självupplevd hos respondenten. Därav kan det anses finnas goda och 

väletablerade skäl till att låta ett perspektiv om social inverkan komplettera TAM-modellen, 

inte minst eftersom modellen tidigare fått kritik för att vara avskärmad från insikten om att 

människans uppfattningar är socialt konstruerade (Yang och Choi 2001). Eftersom denna 

analys visat att sekundär uppfattad användbarhet och sekundär uppfattad användarvänlighet 

kan ses som fruktsamma variabler för att förstå social inverkan kan det därigenom finnas skäl 

för att en addering av dessa variabler kan bidra till en mer fruktsam vidareutveckling av TAM-

modellen för framtida studier av acceptansnivån av chatboten. Med teoretisk förståelse för 

socialt inflytande, samt till följd av den omfattning som samtalen om användarens uppfattning 

av chatboten utgjorde motiveras en tillskrivning av uppfattad användbarhet och sekundär 

uppfattad användarvänlighet har inverkan för TAM-modellens variabel över den 

beteendemässiga inställningen (BI)  
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5. Diskussion  

Till följd av studiens kvalitativa ansats möjliggjordes ett rikt och varierande empiriskt innehåll, 

vilka porträtterades inom tre huvudteman som förenade respondenternas åsikter; Den effektiva 

verksamheten, Framtidsvision för chatboten och Sekundär uppfattning av chatboten. I 

analysdelen gavs dessa teman en teoretisk förståelse, men det kan även anses betydelsefullt att 

diskutera de intressanta fynd om förgreningar och dubbeltydigheter som dessa teman innehöll. 

Inte minst eftersom dessa innehöll intressanta förgreningar och dubbeltydigheter. I tema 1; Den 

effektiva verksamheten, porträtteras företagets fördelar och nackdelar med att implementera en 

chatbot till verksamheten. Att respondenterna valde att tala om företagets fördelaktigheter kan 

anses tala för insikten om att chatboten är en funktion som förväntas påverka hela företaget, 

inte enbart kommunikationsavdelningen. Möjligen kan innehavandet av detta 

företagsorienterade perspektiv även förstås utifrån det urval som denna studie utgått från.  Kan 

tänkas att den kommunikationsansvarige har en mer närbesläktad relation och insikt över 

företagets helhet, och att detta tema skulle se annorlunda ut om exempelvis kommunikatörer 

skulle utgöra urvalsgruppen.  

En annan intressant iakttagelse inom tema 1 var dess uppvisande av dubbel förståelse för 

chatbotens prestanda. Här uppskattas chatboten dels kunna bidra med en mer effektiv 

kommunikationshantering, men även en mer ineffektiv sådan. Denna dubbeltydiga uppfattning 

kan anses grundad i flera förståelser. Möjligen kan tvetydigheten kring chatbotens prestanda 

tänkas tala för att chatboten än så länge befinner sig i en utvecklingsfas där dess faktiska 

prestanda ej ännu är helt fastställd. Denna möjliga föreställning kan antas vara präglad av vår 

samtids digitalisering, vilken ej ännu stabiliserats utan snarast kan förstås som en utvecklingsfas 

där teknisk utveckling och förändring snarast kan ses som en pågående process (Svenskt 

näringsliv 2016; Forskning 2016). Möjligen kan misstron till chatboten förstås vara sprungen 

ur en rädsla för det okända som kommunikationsbranschen kan tänkas innebära. Frey och 

Osborne (2013) menar att botar eller datorer inom en snar framtid kan komma att ersätta hälften 

av dagens jobb. En sådan framtidsvision kan tänkas påverka den kommunikationsverksammes 

framtida yrkesstatus och att denne bli mindre behövd på arbetsplatsen. Sådana farhågor anser 

flertalet teoretiker är bidragande faktorer till en negativ inställning för ett teknikfenomen (Davis 

1989; Darwish 2000; Dent och Goldberg 1999).  

Möjligen är det just vetskapen om botens förväntade utbredning som bidragit till de framtida 

förväntningar på chatboten som uppmärksammades i tema 2: Framtidsvision för chatboten. En 

intressant iakttagelse för detta perspektiv var att samtliga respondenter förutspådde chatbotens 
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framtida användbarhet och ansåg denna vara en teknologi även användbar i framtiden. Att inse 

den framtida användbarheten, och således den bakomliggande nödvändigheten, till en 

förändring är något som Armenakis och Harris (2009) anser vara betydelsefullt för acceptansen 

av en förändring. På så vis kan tema 2 i sig självt anses intressant i förståelsen över hur 

chatbotens framtid framväxt kan tänkas mottas på arbetsplatsen. 

En annan intresseväckande iakttagelse var att respondenterna i stor utsträckning intresserade 

sig för hur användaren förväntades uppleva chatboten. Detta porträtterades främst i tema 3: 

Sekundär uppfattning av chatboten, men visade sig även vara närvarande i tema 1 och 2, varpå 

dess betydelsefullhet än mer kan befästas. I analysen motiverades att användarens förväntade 

uppfattning kan förstås som en social inverkan för respondenterna, vilken påverkar den 

anställdas totala uppfattning och acceptans av chatboten. Därav motiverades att TAM-

modellen, vid studier av acceptansnivå av chatboten, hade kunnat förkovras med två parametrar 

som utgår från social inverkan; uppfattad sekundär användbarhet och uppfattad sekundär 

användarvänlighet. I övrigt ansågs Technology Acceptance Model kunna bidra till en givande 

förståelse över det insamlade materialet, främst vad gäller modellens parameter över uppfattad 

användbarhet men även för uppfattad användarvänlighet. Eftersom TAM-modellen 

utvecklades under en tid då automatiserade teknologier likt chatboten ej existerade, är det 

rimligt att motivera att teorin bör anpassas efter den tekniska utvecklingen för att fortsatt anses 

vara en kunskapsgenererande teori.  

Även forskningsluckan för studier över kommunikationsanställdas acceptansnivå av chatboten 

kan anses vara en motivation till att låta TAM-modellen utvecklas. Eftersom boten förväntas 

ha stor inverkan på arbetsmarknaden i stort kan det snarast anses vara relevant att fylla denna 

forskningslucka (Frey och Osborne 2013). För att göra framtida studier på detta 

forskningsområde möjliga behövs fruktbara teorier. Förhoppningsvis kan denna studies förslag 

över TAM-modellens utveckling möjliggöra ett tillfogande av framtida studier på ämnet, och 

således fylla av en inomvetenskaplig funktion. På så vis skulle även ett vetenskapligt bidrag 

tillfogas den mer allmänt bristfälliga kommunikationsvetenskapliga forskningen kring 

chatboten som Peter och Kühne (2018) tidigare uppmärksammat.  

Denna studie har visat att TAM-modellen kan ge en förklaring till vilka beståndsdelar som 

präglar den uppfattade acceptansnivån. Med fördel kan insikten för dessa beståndsdelar bidra 

till en förståelse för hur chatboten skulle kunna utvecklas för att bli mer accepterad bland de 

anställda, exempelvis genom att göra chatboten mer brukbar eller funktionsduglig. Möjligen 

hade resultatet från dessa studier kunnat paras ihop med de desto mer vanligt förekommande 
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tekniskt- och utvecklingsinriktade studierna av chatboten, i syfte att göra chatboten mer 

användbar för likväl yrkesverksamma som för företag. Således kan studier av denna sort snarast 

förstås som värdefulla och nyttiga för likväl ett inomvetenskapligt, utomvetenskapligt och 

praktiskt orienterat perspektiv.  

 

5.1 Vidare forskning 

För att riktigt kunna fastslå det ändringsförslag av TAM-modellen som denna studie tillämpar 

bör fler studier på ämnet göras. Här hade det förslagsvis kunna utföras en kvantitativ studie av 

en bredare urvalsgrupp, som dessutom innehar olika befattningar inom 

kommunikationsområdet, exempelvis kommunikatörer eller kundserviceanställda. Just dessa 

yrkeskategorier hade varit intressanta att undersöka eftersom dessa, till skillnad från 

kommunikationsansvariga, kan tyckas stå närmre de kommunikativt utfärdade 

arbetsuppgifterna och således kan tänkas inneha ett annat perspektiv på chatboten. Denna 

urvalsgrupp skulle även kunna vara intressant eftersom de även kan tänkas stå i närmre 

förbindelse med företagets användare, varpå perspektivet om sociala influenser möjligen hade 

kunnat få en mer mångfacetterad innebörd. En sådan undersökning skulle förhoppningsvis 

kunna bira med en mer exakt uträkning över vilken inverkan uppfattad sekundäranvändbarhet 

och uppfattad sekundär användarvänlighet har för TAM-modellens helhet.  

Även bör uppfattad sekundäranvändbarhet och uppfattad sekundär användarvänlighet 

tillskrivas en utförlig innebörd. Dessa tillskrivelser skulle möjligen med fördel kunna hämtas 

och förstås enligt teorier om social inverkan inom ett socialpsykologiskt perspektiv.  

Det hade även varit intressant att undersöka om den utvecklade TAM-modellen även kan ge 

fruktsamma resultat för system som påminner om chatboten. För att fastslå detta hade en 

liknande studie kunnat utfärdas på andra system som berör automatisering av tidigare mänskligt 

betingade arbetsuppgifter och som på något sätt är förknippat med en tredje part eller 

användare. Exempelvis tjänster inom internetbank, automatiserade vårdinsatser eller e-handel.  
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6. Slutsatser 

Syftet med denna studie har varit att, med hjälp av kvalitativa intervjuer, bilda en förståelse för 

hur chatboten uppfattas bland kommunikationsansvariga, men även att skapa en förståelse över 

vad denna upplevelse är grundad i. Respondenterna, som i denna uppsats kan anses 

företrädande för kommunikationsbranschen, visade en enad förståelse om chatboten som väl 

utformad och behjälplig vid enklare typer av kommunikationsärenden med användaren, och 

ansågs inom detta område även ha en framtida användbarhet. Studien kom även att klarlägga 

att det bland respondenterna fanns delade uppfattningar av chatboten. Här framkom möjligheter 

och hinder med att använda sig av en chatbot, samt fördelar och nackdelar med att implementera 

en chatbot till verksamheten. Dessa motstridigheter bidrog till svårigheter för att klart kunna 

utröna huruvida chatboten skulle kunna uppfattas och accepteras bland yrkesverksamma inom 

kommunikationssektorn eller ej. Framkomna förståelser porträtterades enlig tre teman; Den 

effektiva verksamheten, Framtidsvision för chatboten och Sekundär uppfattning av chatboten. 

Till syftet hörde även att, vid behov, utveckla Technology Acceptance Model (TAM) så att den 

kan möjliggöra fruktbara resultat för framtida studier på ämnet. Studien visade här att TAM-

modellen delvis var en fruktbar teori för valt område. TAM-modellen var behjälplig för att 

förstå empirin ur grunder som är av betydande börd för den totala acceptansen. För att behålla 

en kvalitativ ansats till studien valdes här att hålla en öppenhet för empirin, och låta denna 

utmana TAM-modellen. Detta tillvägagångssätt bidrog till förståelsen om att även social 

interaktion från användaren, självupplevd eller uttalad, är av betydelsefull börd vid analys av 

yrkesverksammas acceptansnivå av chatboten. Därav föreslogs att, vid studier av chatboten, 

låta variabler av uppfattad sekundäranvändbarhet och uppfattad sekundär användarvänlighet 

tillskrivas TAM-modellen. Naturligtvis kan en sådan teorigrundad utveckling anses behövas 

underbyggas av studier av mer omfattande art, men essensen kan anses välmotiverad eftersom 

även tidigare teoretiker har hävdat att socialt inflytande bör vara en betydande del av TAM-

modellen (Yang och Choi 2001).   
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7. Åtgärdsförslag 

Nedan ges det teoretiska åtgärdsförslag som hade kunnat bidra till en mer effektiv och 

användbar tillämpning av Technology Acceptande Model vid framtida studier av acceptansnivå 

för chatboten. För att distansera denna modell från andra utvecklingar av TAM-modellen kan 

denna variant kallas för Technology Acceptance Model for Automated Communication 

(TAMAC). 

 

Figur 5. TAMAC-modellen. Förslag på utveckling av Technology Acceptance Model (Davis 1989) för 

anpassning till framtida studier av chatboten. 

 

7.1 Uppfattad sekundär användbarhet och uppfattad sekundär användarvänlighet 

Uppfattad sekundär användbarhet (SAB) och uppfattad sekundär användarvänlighet (SAV) är 

variabler som antas ha inverkan över den beteendemässiga inställningen (BI) till tekniken i 

fråga. 

Uppfattad sekundär användbarhet (SAB) definieras som huruvida den anställde upplever att 

användaren gynnas av tekniken. Hit hör även huruvida användaren förväntas uppleva att 

teknologin förbättrar hans eller hennes effektivitet, upplevelse eller utförande av uppgifter. 

Förstås tekniken som ineffektiv eller ej bidragande till någon fördel påverkar detta den 

anställdes attityd till teknologin, och teknologin tas ej emot på ett icke-tillfredsställande vis hos 

den yrkesverksamme. Om användaren däremot anses få en uppfattning om att systemet är 

effektivt och fördelaktigt tas tekniken emot på ett mer tillfredställande och accepterande sätt 

hos den anställde.  
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Uppfattad sekundär användarvänlighet (SAV) ämnar undersöka huruvida den anställda 

upplever att användaren förväntas anta att det är lätt eller svårt att bruka teknologin, och ämnar 

även kartlägga huruvida det finns en påtaglig ansträngning inför att använda teknologin eller 

inte. Förstås tekniken som svår att förstå, komma igång med eller använda påverkar detta den 

anställdes attityd till teknologin, och teknologin tas av den anställde ej emot på ett icke-

tillfredsställande vis. Om användaren däremot förväntas uppleva att tekniken är lättillgänglig 

och enkel att använda tas tekniken emot på ett mer tillfredställande och accepterande sätt hos 

den anställde.  
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Bilaga                                   

Intervjuguide 

 

Uppsatsskrivarens muntliga presentation av studien och dess syfte 

-Kortare förklaring om studien, och i vilket sammanhang den utfärdas.  

-Förtydning av studiens syfte.  

-Förklaring av informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och etiska riktlinjer. 

-Information om de etiska krav som hör till uppsatsskrivarens uppdrag.   

 

Presentation av intervjuns upplägg 

-Förklaring av den semi-strukturerade intervjuformen och hur den påverkar intervjun.  

-Informera om att respondenten gärna får föra utföra större resonemang och komma med egna åsikter 

och tankar.  

-Förtydliga att intervjun kommer att spelas in.  

 

Mikro: respondentens perspektiv 

-Hur länge har du varit verksam som kommunikatör? 

-Berätta om hur du tror att din arbetsroll kommer att förändras på grund av teknikens utveckling. 

-Hur skulle du beskriva chatboten? 

-Vilken är din erfarenhet av chatboten? 

-Skulle en chatbot vara användbar för dig i ditt dagliga jobb?  

+ Följdfrågor 

 

Makro: förståelsen ur ett större perspektiv 

-Kan du beskriva för mig hur kommunikationen till era användare ser ut idag? 

-Skulle en chatbot kunna vara användbar för det företag du jobbar för? 

-Tror du att en chatbot hade kunnat lösa någon typ av problem på din arbetsplats?  

-Tror du att en chatbot skulle kunna vara uppskattad av andra på din arbetsplats? 

-Hur tror du att chatboten kan komma att prägla kommunikationsbranschen? 

+ Följdfrågor 

 

Transkriberat material kan ges på begäran.  


