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ABSTRACT (MAX. 200 WORDS):   

By recent advancements in information technology and artificial intelligence, the chatbot has 

become a promising venture to streamline the key business function that is customer support, 

concurrently as the worry of AI taking jobs are rising. This raise concern that a  

chatbot adoption in the customer support would be underutilized due to negative  

pre-implementation attitudes of the workforce and users. With this study, firsthand insight is 

developed into the pre-implementation attitudes customer support agents hold towards the use 

of chatbot in their work. A qualitative case study is performed on the customer support of a 

large Swedish insurance company in the early stages of implementing the technology in their 

day-to-day customer support operations. Our results suggest that the customer support  

workforce is young and therefore susceptible to technological introductions despite a limited 

direct experience with the chatbot technology. We conclude that the pre-implementation 

attitudes are both optimistic yet cautious. Optimistic of its potential facilitation of simple and 

repetitive work tasks both externally and internally. Cautious of its disruption of human 

interaction, overshadowing the need for any digitized streamlining endeavor. 
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1 Introduction 

1.1 Background 

The customer support has for a long time been a key business function of many organizations 

and is considered one of the main impacts on the customer relations (Halpin, 2016).  

For example, according to a research report conducted by Dimensional Research (2013), the 

customer support ranked as the biggest factor impacting the buying behavior of customers in 

B2C-companies while also being the biggest factor impacting vendor trust in B2B-companies. 

In recent times, the customer support has seen a rising trend of the demandment of quick 

problem resolution. Dimensional Research (2013) found that “69% attributed their good 

customer service experience to quick resolution of their problem.” (p. 1) and the result can be 

seen among customers in most industries (Forrester, 2018; Kang, 2013).  

 

Vis-à-vis the growing of customers’ response urgency, automation has started to transform the 

service industry (Karmarkar, 2004). According to a study of 300 IT-executives by  

InformationWeek, the two top priority strategic, business, and IT project implementations aim 

at understanding and meeting customer needs and improving the customer service (Karimi, 

Somers & Gupta, 2001).   

 

By recent advances in information technology and artificial intelligence (AI), the “chatbot” has 

become a talked-about technology in both IT- and business journals and news sites aside  

(e.g. Birdeau 2017; Chatbots Magazine, 2018; DiSilvestro, 2018; Flaiz, 2018; James, 2018; 

Melendez 2018; Peterson, 2017; Schneider, 2018; Sikorsky & Gunther McGrath, 2018). The 

chatbot technology– dating back to 1966 with the ELIZA-bot (Weizenbaum, 1966)– is the  

process in which a computer program conversates with a user either by auditory or textual 

means to help the user by solving a given task. The technology has traditionally been  

rule-based, meaning that it is constrained to predefined rules, pulling predefined responses from 

a database based on specific keywords (Bates, 1995). Today, the technology has evolved to 

make the input-processing smarter and the conversations more human-like and personal. With 

the use of mainly Artificial Intelligence (AI) and Natural Language Processing (NLP), chatbots 

are now more reliable and practical as a problem-solver and digital tool (Bates, 1995; 

Sigmoidal, 2017). 

 

Due to these technological advances, more and more companies have started to look in the way 

of chatbots. Google, Facebook, Amazon, and Microsoft are all conglomerates heavily investing 

in the technology and applying it to their products (Nguyen, 2017; Perez, 2017). In Sweden, 

one of the biggest banks in the country, Swedbank, implemented its web assistant Nina in 2016, 

averaging 30 000 conversations and handling more than 350 different customer queries per 

month according to BBC (2017). In a mission to modernize and automate the customer support, 

meeting the aforementioned customer support demands, chatbots are promised as a valid  

solution (Birdeau 2017; DiSilvestro, 2018; Flaiz, 2018; James, 2018; Melendez 2018; Peterson, 

2017; Schneider, 2018; Sikorsky & Gunther McGrath, 2018). For example, Business Insider 

(Peterson, 2017) states that "[...] chatbots will become a ubiquitous component of the customer 

service experience" and that "Phone centers may become a thing of the past [...]". Finally, 

Gartner’s Gartner Hype Cycle of Emerging Technologies 2017 (Panetta, 2017) predicts AI as 

one of three “mega-trends” and that by 2020, 25% of people’s relationship with companies will 

completely be handled by computers and chatbots (Gartner, 2018). 
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1.2 Problem area 

Simultaneously at the other side of the coin that is AI, a fear exists that the technology will put 

people out of work (Davenport & Ronanki, 2018). According to a research report done by Pew 

Research (2017), 72 % of the respondents are worried that AI may take jobs previously done 

by humans. In popular literature, the rhetoric can be found to be equally fearful.  

Andrew Kucheriavy (2018) says:   

 

“How big of a threat is AI to your employment? Well, consider this: AI is 

cheaper and more productive than you are. It doesn’t sleep, need breaks, 

get sick or take vacations, and it doesn’t need health insurance or 

retirement benefits. It can work around the clock, is much faster than you 

are, can instantly scale to levels that human workers can’t simply achieve, 

can quickly acquire and learn new skills, and it doesn’t make mistakes.” 

 

In between what feels like IT- and business journals’ cognitive dissonance regarding AI, we 

raise concern whether the employees directly affected by chatbots will have a negative attitude 

towards the technology and its implementation in the business. When implementing new IT to 

support business functions, Davenport (2000) states that it is important to consider both the 

people side of the system as well as the technical side. According to Abdinnour-Helm, 

Lengnick-Hall and Lengnick-Hall (2003), the attitudes towards the system is a key aspect of 

the people side of the system implementation. Attitudes and perceptions are evidenced to have 

critical impact in the degree to which an implementation effort succeeds or fails (Abdinnour-

Helm, Lengnick-Hall & Lengnick-Hall, 2003). Therefore, attitudes have extensively been used 

as a determinant of the adoption success since it has shown to affect the acceptance, resistance, 

and other adoption-related behaviors (Herold, Farmer & Mobley, 1995). However, attitudes are 

subject to change throughout the implementation process. The attitudes one holds in the end 

might, and possibly should not, be the same as they were in the very beginning (Herold, Farmer 

& Mobley, 1995). Herold, Farmer and Mobley (1995) argue that the early attitudes are crucial 

to understand because they may start a snowball effect on the user behaviour, hampering or 

aiding the adoption process further on.  

1.3 Research question 

What are the customer support agents’ pre-implementation attitudes towards the use of chatbots 

in the customer support?   

1.4 Purpose 

AI and by extent chatbots are both praised in the context of customer support and doubted by 

many. Meanwhile, pre-implementation attitudes are evidenced to be a contributing factor to the 

success of IT-adoptions. The purpose is therefore to examine the pre-implementation attitudes 

customer support agents hold towards the use of chatbots in their work, with hope that it could 

to some extent alleviate future chatbot implementations. The aim is to make a contribution– 

albeit small– to the understanding of workers’ attitudes towards chatbots in their field of work.  
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1.5 Delimitations 

When discussing NLP and chatbots we will distance ourselves from the technical specifications 

as it is deemed out of the scope that is informatics and traverses into the fields of linguistics, 

cognitive-, and computer science. This study will instead treat chatbots as an organizational IT-

tool and focus on the potential use cases it has on the business operations. Any technical 

specifications will only be mentioned to the extent that it conduces to the understanding of 

chatbots as an organizational IT-tool.  
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2 Literature review 

2.1 Customer support 

The term “customer support” goes under the range of “customer service” and is at times  

interchangeable (El Sawy & Bowles, 1997). Goffin and New (2001) define customer service as 

the way a customer is handled before, during, and after a business transaction, supported by the 

same definition given by El Sawy and Bowles (1997). Customer support is the customer service 

in which the company assist the customer with the sold products and/or services to add value 

to the transaction (Feinberg et al., 2002; Goffin & New, 2001). 

The customer support consists of seven elements according to Goffin (1999): 1) Installation, 2) 

User training, 3) Documentation, 4) Maintenance and repair, 5) On-line support, 6) Warranty, 

and 7) Upgrades. The importance of individual elements has shifted the past years (Goffin & 

New, 2001). For example, new technology has allowed products to become more reliable whilst 

also becoming more complex (El Sawy & Bowles, 1997; Goffin & New, 2001). Hence, the 

element of repair has been largely taken over by the need of user training and on-line support 

in most cases (Goffin & New, 2001).  

The on-line support is the availability the company has via telephone or other communication 

channels (Goffin, 1999). Product and/or service experts can support its customer with  

consultation on how to use the product or trace the cause of product faults (Goffin, 1999). To 

support the availability, call-centers has become the main tool for customer support 

and -satisfaction (Feinberg, Hokama, Kadam & Kim, 2002; Aksin, Armony & Mehrotra, 2007; 

Anton, 2000). In recent times, the customer communication/access channels have evolved, 

driving the call-centers to become a general customer contact/access center, dealing 

with multiple channels such as telephone, email, and online chat (Anton, 2000; Feinberg et al., 

2002).  

No matter the communication channel, Anton (2000) argues that the customer support agents 

work will always revolve around the same four basic information needs of the customer: 

• The customer has a question and needs an answer to proceed, e.g. a price inquiry  

• The customer wants the company to do a certain task, e.g. a request to change the  

address or buy a new product  

• The customer has an issue with the product and needs assistance in solving the problem  

• The customer is emotionally upset with the product or company and wants it resolved  

 

The customer support work heavily revolves around data and information retrieval 

(Davenport & Klahr, 1998). The information is diverse and spans across multiple domains, 

containing knowledge on e.g. customers, installed products, its applications, or employee  

expertise (Davenport & Klahr, 1998). This information needs to be constantly fetched when an 

agent receives a query that they do not know by heart. The information retrieval can be done 

either by searching for the answer in internal documents, escalate the query to a second-line 

support, or ask a nearby agent (Davenport & Klahr, 1998; Downing, 2004; El Sawy & Bowles, 

1997). 
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2.2 Chatbots 

2.2.1 Natural Language Processing 

Gobinda G. Chowdhury (2003) defines Natural Language Processing (NLP) as “an area of 

research and application that explores how computers can be used to understand and  

manipulate natural language text or speech to do useful things.” (p. 1). Naturally, the goals of 

input-retrieval are to have any user be able to use computers to receive information  

(Grisman, 1984; Kumar, 2001). The area of NLP focuses on developing systems that can  

directly understand commands given in natural, unstructured language, i.e. languages native to 

humans such as Swedish or English (Chowdhury, 2003; Grishman, 1984; Joshi, 1994; Kumar, 

2011). Since the area is active and fast evolving in both research and development, while also 

being highly interdisciplinary (Chowdhury, 2003; Joshi, 1991; Liddy, 2011), it is still broad 

and by extent lacks a single, unanimous definition (Liddy, 2001).  

 

The ‘Processing’ in Natural Language Processing can be split in two main functions:  

the understanding of natural language (NL) and the manipulation (or generation) of NL  

(Liddy, 2001). The ‘understanding’ refers to the retrieval and analysis of NL; the computer’s 

ability to handle and make sense of an NL input. It can be equated to the computer taking on 

the role of a reader. The ‘manipulation’ or ‘generation’ is when the computer takes on the role 

of a writer, outputting the desired result of a given task as NL (Liddy, 2001).  

 

According to Grishman (1984), NLP has two primary roles: the retrieval and storing of  

information. The retrieval of information is facilitated by NLP systems to have a friendly and 

natural user interface (Grishman, 1984). Implementing an NLP system would in practicality 

mean that anyone could interact with a computer without the need to, for example, know how 

to use a rule-based interface (Grishman, 1984; Kumar 2011). Instead of navigating through tabs 

and menus, picking variables from lists and answering multiple-choice forms, the information 

retrieval can be done naturally in the form of a conversation (Kumar, 2011). However, for any 

“intelligent” NLP system to work, the computer needs to “understand” the context and  

underlying meaning of the input (Grishman, 1984; Joshi, 1991; Kumar, 2011; Liddy, 2011).   

 

In recent years, there has been an increasing recognition among linguists that: “context is of 

overwhelming importance in the interpretation of text. Implicit real world knowledge is very 

often applied by the understander, and this knowledge can be very highly structured.  

The appropriate ingredients for extracting the meaning of a sentence, therefore, are often  

nowhere to be found within the sentence.” (Kumar, 2011, p. 7). As an illustration of this, he 

uses the following example:  

 

“The policeman held up his hand and stopped the car” 

 

In the sentence above, we envision a driver stepping on a brake in response to the policeman 

raising his/her hand, not intermediately mentioned in the text (Kumar, 2011). Without the  

system’s ability to interpret context, meaning, and environment, neither the input or output 

would be conversationally human enough for it to be useful. It would then instead be rule-based, 

where the input needs to be of a very specific, pre-programmed character (Kumar, 2011).  

 

NLP systems can be summarized (Chowdhury, 2003; Grishman, 1984; Joshi, 1991; Kumar, 

2011; Liddy, 2011) as the process in which a computer takes unstructured input in the form of 
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natural language, analyzes its context and meaning of the input, to understand what the user 

wants. With the help of NLP, the user does not need to use structured input forms to retrieve 

information from a computer system. Instead, the user query can be in the form of a question 

in a natural language with the possibility to receive an answer in the same natural manner.  

2.2.2 The evolution of NLP chatbots 

The main driver behind the development of chatbots was that humans just as they use natural 

language for human communication, want to use natural language to engage with computers 

(Shawar & Atwell, 2007a). The chatbot ELIZA, as mentioned briefly in the background, was 

the first attempt at building a chatbot using primitive NLP (Hettige & Karunananda, 2015; 

Shawar & Atwell, 2007a). ELIZA is based on keyword mapping, meaning that some keywords 

will trigger specific responses. The outputs were inspired by psychological theory to make the 

patients open up and talk about themselves, as ELIZA was designed to emulate a 

psychotherapist in clinical treatment (Güzeldere & Franchi, 1995). For example, if the user 

would input the keyword “mother”, ELIZA could respond with a question regarding the user’s 

family (Hettige & Karunananda, 2015; Reshmi & Balakrishnan, 2016; Shawar & Atwell, 

2007a). Furthermore, when given strange input like “#@$$&@!!!”, ELIZA could reply: “Can 

you elaborate on that?” (Güzeldere & Franchi, 1995; Reshmi & Balakrishnan, 2016; Shawar & 

Atwell, 2007a). ELIZA thus seemed to, but did not truly, understand the users like an actual 

psychotherapist would. However, this imitation became an inspiration for many modern 

chatbots which aim to fool users that they are talking to another human (Reshmi & 

Balakrishnan, 2016; Shawar & Atwell, 2007a; Turing, 1950).  

 
Table 2.1: Sample conversation with ELIZA (Güzeldere & Franchi, 1995) 

Human:  Men are all alike. 
ELIZA: In what way? 
Human:  They’re always bugging us about something. 
ELIZA: Can you think of a special example? 
Human:  Well, my boyfriend made me come here. 
ELIZA: Your boyfriend made you come here? 
Human:  He says I’m depressed much of the time. 
ELIZA: I’m sorry to hear that you are depressed much of the time. 
Human:  It’s true.  I’m unhappy. 
ELIZA: Do you think coming here will help you not to be unhappy? 
Human:  I need some help, that much seems certain. 
ELIZA: What would it mean to you if you got some help? 
Human: Perhaps I could learn to get along with my mother. 
ELIZA: Tell me more about your family. 

 

One of the most famous modern chatbots, and a winner of Loebner Prize competition year 2000, 

2001, and 2004 (Hettige & Karunananda, 2015; Reshmi & Balakrishnan, 2016; Shawar & 

Atwell, 2007a), is the open-source chatbot ALICE. As of 2007, there were more than  

50 000 pattern responses in the current public-domain ALICE “brain” (Shawar & Atwell, 

2007a). ALICE has its own mark-up language, called AIML, which is highly recursive,  

enabling a single input response pattern to have many alternative pattern matches that lead to 

the same query, making it a popular platform for developing chatbots (Reshmi & Balakrishnan, 

2016; Shawar & Atwell, 2007a).  
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Two of the most recent and popular chatbots are Cleverbot and Mitsuku (Hettige & 

Karunananda, 2015). Cleverbot can carry a conversation as well as any human, however 

without pre-programmed answers (Hettige & Karunananda, 2015). The response outputs of the 

Cleverbot are based on saved human conversations the chatbot has had, where Cleverbot finds 

the keywords or exact phrases matching the user’s input, to give the type of answer that a human 

once has given the chatbot (Hettige & Karunananda, 2015). Mitsuku, one of the best AI chatbots 

today (Chintalapudi, Bharadwaj, Kolagatla, Harsha, Swarnalatha, 2018), was created through 

ALICE’s AIML files and includes the ability to reason (Hettige & Karunananda, 2015). For 

example, if the user input is “Can you eat a house?”, Mitsuku would reply no, as the values 

“made_from” for house is set to “brick”, which is not edible (Hettige & Karunananda, 2015). 

Mitsuku has won competitions for being the most human-like multiple times, due to the chatbot 

being able to chat about anything(Chintalapudi et al., 2018). Lauren Kunze, principal of 

Pandorabots (the company behind Mitsuku), says that Mitsuku does not really do anything: 

“She’s not designed to assist you. She can tell you the weather or perform an Internet search, 

but she’s really just there to talk to you, and she’s wildly popular with teens. People say, ‘I love 

you’ and ‘you’re my best friend.’” (Mone, 2016).  

 

In conclusion, the most famous and popular chatbots have been for entertainment purposes 

(Chintalapudi et al., 2018; Hettige & Karunananda, 2015; Reshmi & Balakrishnan, 

2016; Shawar & Atwell, 2007a). The evolution of chatbots started with simple NLP, and with 

time progressed to be more advanced and “intelligent” due to new techniques. It is possible for 

some advanced chatbots today to carry human-like conversations and generate affection from  

humans. However, these chatbots have thus far proven to be more for conversational and  

entertainment purposes than for executing complex tasks for the user.  

2.2.3 Use Cases 

The chatbot technology can have many different approaches and areas of applications  

depending on its intent (Shawar & Atwell, 2007a; Shawar & Atwell, 2007b). One of the biggest 

areas of application commercially is in e-commerce and customer support as an external and 

internal information retrieval tool (García-Serrano, 2004; Thomas, 2016), but the technology 

has also been able function as a meaningful tool in a learning environment (Shawar & Atwell, 

2007a).  

 

A simple example of information retrieval with chatbots are those based on the frequently asked 

questions (FAQ). Shawar and Atwell (2007a), based on the ALICE engine, developed a chatbot 

that could handle both “normal” questions regarding the FAQ, but also humoristic questions 

such as “what is doughnuts?”. The FAQ chatbot handled natural language input, and gave  

NL output in combination with Google-like link results (Shawar & Atwell, 2007a). As a result, 

the users enjoyed and found the chatbot to be useful and an interesting way to get information 

using natural language; around two thirds of users found the answers they were looking for, and 

two thirds preferred the chatbot over using Google (Shawar & Atwell, 2007a).  

 

A more advanced information retrieval chatbot, that in case of doubtful input questions could 

ask for more information, was developed by Reshmi and Balakrishnan (2016). The authors 

argue that being able to answer those type of questions is an important feature of chatbots, 

mainly for 1) its enabling of a natural and user-friendly conversation, and 2) the user’s input 

might be insufficient (Reshmi & Balakrishnan, 2016). Other authors (e.g. Güzeldere & Franchi, 

1995; Khanna, Pandey, Vashishta, Kalia, Pradeepkumar & Das, 2015) have also acknowledged 

ambiguity handling, but as the handled chatbots mostly have been for entertainment purposes, 
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any answer that could fit within the context have been deemed sufficient. To tackle the 

ambiguity problem, Reshmi and Balakrishnan (2016), similarily to Shawar and Atwell (2007a), 

based their chatbot on the ALICE engine, and managed to design a chatbot which could probe 

for more user input when not enough information had been provided. For example, in the case 

of the ambiguous question from a user: “Who is the head of department?”, the chatbot would 

ask “Which department?” before providing the answer.  

 

In the context of external information retrieval and customer support, Thomas (2016) proposed 

and developed a chatbot based on the ALICE engine and the method of finding semantic  

meaning between words, e.g. “car” and “vehicle”. By combining these techniques, Thomas’ 

(2016) chatbot could achieve higher intelligence than a normal chatbot, and performed well 

when tested against customer user queries. Thomas (2016) thus drew the conclusion that the 

chatbot was a good tool for helping customers in a customer support get correct and fast  

responses.  

 

An example of a chatbot for internal information retrieval, is the Swedish bank SEB’s  

deployment of its chatbot Amelia/Aida in 2016. In the first use case it had, for the employees 

to get accustomed to the chatbot, it acted as a part of the IT service desk internally. Out of 80 

identified use cases they implemented four of them: password resets, unlocking directory  

accounts, unlocking mortgage applications for home loans, and pointing employees to the right 

IT service solution (Lacity, Willcocks & Craig, 2017). After the four internal use cases were 

considered successful, SEB deployed the chatbot externally. Outwards to the customers, the 

chatbot now handles simpler and repetitive user queries such as information on how to become 

a customer, how to order electronic ID, or how to do cross-border payments (Lacity, Willcocks 

& Craig, 2017). When the chatbot system does not know an answer it instead refers to a human 

agent, helping the customer with more complex issues (Lacity, Willcocks & Craig, 2017).  

 

Similarly, the Swedish bank Swedbank deployed a chatbot named Nina in 2016. Nina was  

implemented in mission to alleviate the inbound customer support. Externally it helps  

customers with easier questions, either responding with a natural answer or linking them to a 

web form (Opus Research, 2016). Internally it is used as an information retrieval tool for the 

customer support agents to more efficiently find answers on customer queries, allowing them 

to spend more time dealing with complex issues (Opus Research, 2016).  

2.3 Attitudes 

2.3.1 Definition 

The psychology behind attitudes have for a long time been studied and sought to be defined 

(Haddock & Maio, 2012). Therefore, there is no united definition of what an attitude really is. 

An attitude according to Zanna and Rempel (1988) is defined as the “categorization of a 

stimulus object along an evaluative dimension”. These evaluative dimensions are based on three 

classes of information, which are cognition (thoughts), affect (feelings), and behavior (actions). 

Zanna and Rempel (1988) state that an attitude could depend on all three, or fewer, classes of 

information. Additionally, one could have more than a single attitude towards an attitude object, 

depending on the individual’s evaluation dimensions’ varied source of information (Zanna & 

Rempel, 1988).  
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Continuing, Eagly and Chaiken (1993) conceptualize an attitude as a “psychological tendency 

that is expressed by evaluating a particular entity with some degree of favor or disfavor”. Eagly 

and Chaiken (2007) describe three core features for the defining of an attitude: evaluation,  

attitude object, and tendency (Eagly & Chaiken, 2007). The core of the definition is the  

evaluation judgment, which is made about an attitude object, something that can be concrete 

like “Barack Obama”, or abstract like “liberalism” (Eagly & Chaiken, 2007). Furthermore,  

Eagly and Chaiken (2007) explain that an individual’s past experiences create tendencies 

towards an attitude object, which in turn defines the response to it. The three aspects formed 

results in an attitude, which does not necessarily have to be lasting. 

 

Wilson, Lindsey and Schooler (2000) make a distinction between explicit (direct) and implicit 

(indirect) operationalizations of an attitude, called dual-attitudes. The authors base their 

perspective in the question of “when an attitude changes, what happens to the old attitude?”. 

Wilson, Lindsey and Schooler (2000) suggest that a new attitude overrides, but does not replace 

the old attitude. Instead, the new attitude has become explicit and the old attitude implicit, each 

with a separate mental representation (Wilson, Lindsey & Schooler, 2000). 

 

To summarize all authors’ perspectives (Eagly & Chaiken, 1993; Eagly & Chaiken, 2007; 

Haddock & Maio, 2012; Wilson, Lindsey & Schooler, 2000), an attitude is a psychological 

construct that does not have to be constant. An attitude can be evaluated as either positive or 

negative, by changeful factors such as feelings, thoughts (on information recieved), and 

experiences an individual may have. Finally, attitudes can result in how an individual act 

towards the attitude object(s).  

2.3.2 Attitudes on IT implementation 

Multiple attempts at researching attitudes pre-implementation and adoption of a new  

technology have been made (Herold, Farmer & Mobley, 1995). Most models about adoption 

success consist of employee attitudes as determinants of acceptance, resistance, various 

adoption-related behaviors, and conclusively adoption success (Herold, Farmer & Mobley, 

1995). Furthermore, to achieve IT implementation success, Goodman and Griffith (1991) 

identify “attitudes” as one of their four “implementation success criterias”.  

 

When implementing large Enterprise Resource Planning (ERP) systems, a rational approach 

could be taken, with both the preparation of people and the technical system in mind  

(Davenport, 2000). The preparation of people (employees) includes gaining the support of 

future users of the system, giving education and training on how the new system is going to be 

used, and lastly how the work processes will be changed and affected (Abdinnour-Helm, 

Lengnick-Hall & Lengnick-Hall, 2003; Davenport, 2000). One of the most mentioned critical 

success factors for a successful ERP implementation is the term ‘change management’, which 

is an umbrella term for i.a. the previously mentioned factors, i.e. training, and gaining and 

building acceptance and positive attitudes of users (Finney & Corbett, 2007). Ultimately, 

employee attitudes toward ERP systems and how they are introduced to the organization can 

determine the rate of implementation success, despite other efforts of a rational approach 

(Abdinnour-Helm et al., 2003). 

 

Attitudes are dynamic and time-dependent (Eagly & Chaiken, 1993; Eagly & Chaiken, 2007; 

Haddock & Maio, 2012; Wilson, Lindsey & Schooler, 2000), meaning that a user’s initial 

attitude will be different from the attitude post-implementation of a system (Abdinnour-Helm, 

Lengnick-Hall & Lengnick-Hall, 2003; Herold, Farmer & Mobley, 1995). However, the early 
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attitudes may be indicators of how the resulting implementation will succeed, e.g. the spreading 

of negative rumors may result in bad design phases, or lead to resistance to informational 

attempts (Herold, Farmer & Mobley, 2003). In Hartwick and Barki’s (1994) study of user 

participation in information system development, it was seen that pre-development attitudes 

significantly affected not only post-implementation attitudes, but also post-implementation 

system use. In the sales business sector, negative attitudes have shown to lower usage of 

systems, while positive attitudes show increased technology usage and higher productivity 

levels, and higher locus of control, job involvement, and organizational commitment (Keillor, 

Bashaw & Pettijohn, 1997).  

 

Keillor, Bashaw and Pettijohn (1997) measured salespeoples’ attitudes prior to a technology 

implementation, and mapped these attitudes to the individuals’ work experience and 

productivity (yearly salary based on provision, i.e. productivity). Overall, all the interviewees 

with both short- and long working experience, and low- and high productivity, agreed that 

technology and automation helped their work, saved money, and that the threat against their 

profession’s creativity was overstated. However, the employees with less work experience 

generally indicated a more positive attitude toward computer technology than those with longer 

experience. They felt less threatened, and believed computers to increase productivity and the 

interaction with customers (Keillor, Bashaw & Pettijohn 1997). Keillor and colleagues (1997) 

explain that it is likely due to an age difference; the less experienced are younger, and have 

been more exposed to technology applications during their lifetime. Further, Keillor, Bashaw 

and Pettijohn (1997) exclaim that the more experienced salespeople and those with lower 

productivity levels will be a challenge when introducing new technology as they are more 

skeptical.  

 

In summary of the above authors (Abdinnour-Helm, Lengnick-Hall & Lengnick-Hall, 2003; 

Goodman & Griffith, 1991; Hartwick & Barki, 1994; Herold, Farmer & Mobley, 1995; 

Davenport, 2000; Keillor, Bashaw & Pettijohn, 1997), it is shown that user attitudes are crucial 

in different type of business sectors when implementing IT. The attitudes are dynamic, and can 

or will change with time and with usage of the new system. The early attitudes are vital to 

ensure a stable future, as it sets the foundation for the success of the IT implementation. Those 

with less work experience are more likely to be open to new technology than those with more 

work experience, presumably due to younger age and thus having more experience with 

technology.  

2.3.3 Measuring attitudes 

The measurement of attitudes has for a long time been a relevant and pervasive matter  

(Krosnick, Judd & Wittenbrink 2005). Attitudes, like any other psychological construct, are 

latent, i.e. they exist but they are “hidden”. They cannot be observed directly, and thus attitude 

measurements depend on attitudes being shown in obvious responses, either verbal or nonverbal 

(Krosnick, Judd & Wittenbrink 2005). Pioneers of attitude measurement started with large 

question sets that were selected through elaborate procedures, e.g. Likert scale, but today it is 

more usual with more simple questions as there is not just one optimal way to achieve accurate 

measurement (Krosnick, Judd & Wittenbrink 2005). Krosnick, Judd and Wittenbrink (2005) 

mean that every way of measurement generates some type of errors, but albeit these, attitudes 

can still be reported.  

 

Krosnick, Judd and Wittenbrink (2005) like Wilson, Lindsey and Schooler (2000) argue for the 

dual-attitude theory. A person may have many stored associations with an attitude object, and 
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each of these can have evaluative implications. However, these implications may not have been 

integrated into a single evaluative summary stored in an individual’s memory, i.e. an actual 

wholesome attitude about an attitude object (Krosnick, Judd & Wittenbrink 2005). Krosnick, 

Judd and Wittenbrink (2005) raise this example: when you think about your neighbor, you think 

about his messy yard, his rusting cars in the driveway, and his annoying dogs. These evaluative 

implications are negative, but they might not have been integrated into a summary evaluation 

of the attitude object, i.e. your neighbor, so there is no discrete and measurable “attitude” 

towards him (Krosnick, Judd & Wittenbrink 2005). For an attitude to become crystallized and 

obvious, it demands a situation where summary evaluation is needed, e.g. with a question like: 

“So, do you like your neighbor?” (Krosnick, Judd & Wittenbrink 2005).  

2.4 Outline of theory 

Natural Language Processing is a process in which computer interactions are made easier and 

more accessible for the average user (Chowdhury, 2003; Grishman, 1984; Kumar, 2011). NLP 

allows the user to interact with a computer system in the most natural form possible: the natural 

language (Grishman, 1984; Joshi, 1991; Kumar, 2011; Liddy, 2011). Chatbot technology has 

adopted NLP to handle user queries in natural language dialogue form, enabling information 

retrieval to be in the form of a conversation where inexplicit meaning, intent, and context is 

considered and accounted for (Grishman, 1984; Joshi, 1991; Kumar, 2011; Shawar & Atwell, 

2007a; Shawar & Atwell, 2007b). Some chatbots are advanced enough to be nearly  

indistinguishable from an actual human agent (Chintalapudi et al., 2018; Hettige & 

Karunananda, 2015; Reshi & Balakrishnan, 2016; Shawar & Atwell, 2007a). 

 

In the context of a customer support, the chatbot has three main identified use-cases. Chatbots 

can act internally in the form of an IT-tool, streamlining the information retrieval process by 

acting as a second-line support agent with an extensive amount of customer support knowledge 

(Lacity, Willcocks & Craig, 2017; Opus Research, 2016). It can also act as an internal support, 

helping the agents with administrative tasks such as change of password and the like (Lacity, 

Willcocks & Craig, 2017). Lastly, it is also identified as a valid external tool directly 

communicating with the customers (Lacity, Willcocks & Craig, 2017; Opus Research, 2016). 

By handling simpler and more repetitive queries, the agents can spend more time with complex 

issues that the human is best suited for (Lacity, Willcocks & Craig, 2017; Opus Research, 

2016). 

 

Keillor, Bashaw and Pettijohn (1997) state that people with low work experience are more 

likely to be open to new technological adoptions than those with high experience, presumably 

due to low work experience being tied to younger age and that younger people are more 

susceptible to technology. In the context of chatbots, it has been shown that younger people 

enjoy using chatbots, showing affection and feelings towards them (Mone, 2016). As a result, 

both age and working experience are factors considered when considering technology and 

chatbot attitudes.  

 

The theoretical research model is based on the notion of an attitude being either positive or 

negative, influenced by the individual’s evaluation in the form of feelings, thoughts, and  

experience. Krosnick, Judd and Wittenbrink (2005) state that attitudes can be measured by 

asking questions that demand a “summary evaluation”, i.e. a compilation of evaluatory bits of 

information, giving a complete picture of an attitude. To achieve this, questions need to capture 

the interviewees’ feelings about the technological implementation, what general and adoption-
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specific information they have on the technology, and finally, if they have any prior experience 

with it.  

          
Table 2.2: Summary of the literature review 

Theme Literature References 

What is Natural 

Language  

Processing 

(NLP)? 

NLP is a process where human-computer  

interactions are made easier and more accessible 

for the average user by allowing the input and  

output being in the form of natural language. 

Chowdhury (2003);  

Grishman (1984); Joshi (1991); 

Kumar (2011); Liddy (2011) 

What is a chatbot? A computer program which can carry human-like  

conversations using NLP.  

e.g. Chintalapudi et al., (2018); 

Güzeldere & Franchi (1995); 

Hettige & Karunananda (2015); 

Reshmi & Balakrishnan (2016); 

Shawar & Atwell (2007a & 2007b) 

What is the 

customer  

support? 

The customer service in which the company assist 

the customer with the sold products and/or services 

to add value to the transaction. Carried out in the 

form of call-centers which today handles most, if 

not all, communications channels, not only 

phonecalls.  

Feinberg et al., (2002);  

Goffin & New (2001). 

What is an  

attitude? 

A psychological changeful construct. An  

individual might have several attitudes towards an 

attitude object. An attitude can be evaluated as  

either positive or negative, by factors such as  

feelings, thoughts, and experiences an individual 

may have. This can affect how an individual act 

towards the attitude object(s). 

Eagly & Chaiken (1993);  

Eagly & Chaiken (2007);  

Haddock & Maio (2012); 

Wilson, Lindsey & Schooler (2000) 

What is NLP used 

for? 

(1) The retrieval and the (2) storing of information. 

The retrieval is facilitated by NLP systems to have 

a friendly and natural user interface, also making it 

possible to answer the user in the same natural 

manner. 

Chowdhury (2003); Grishman 

(1984); Joshi (1991); Kumar 

(2011); Liddy (2011) 

What are chatbots 

used for? 

Using NLP, most chatbots today are for 

conversational and information retrieval purposes. 

Some can carry human-like conversations and 

generate affection from humans. In the customer 

support, the chatbot has three main identified use-

cases: (1) internal IT-tool, streamlining the 

information retrieval process as a second-line 

support agent, (2) an internal support with 

administrative tasks, and (3) an external tool 

communicating with the customers. 

Chintalapudi et al. (2018);  

Hettige & Karunananda (2015); 

Reshmi & Balakrishnan (2016); 

Shawar & Atwell (2007a);  

 

 

Opus Research (2016);  

Lacity, Willcocks & Craig (2017) 

What are the  

customer  

support tasks? 

Via multiple channels such as telephone, email, 

and online chat work to satisfy the four customer  

information needs: (1) answer questions about 

products, (2) perform certain tasks, (3) handle and 

aid in issues with products, and (4) handle  

emotionally upset customers and resolve the issues. 

Anton (2000);  

Feinberg et al. (2002) 

How are  

attitudes used in 

User attitudes, especially early ones, are crucial in  

different type of business sectors for successful IT  

Abdinnour-Helm, Lengnick-Hall & 

Lengnick-Hall (2003);  
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IT 

implementations? 

implementations. The attitudes are dynamic, and 

can or will change with time and with usage of the 

new system.  

 

Salespeople with less work experience are more 

likely to be open to new technology than those with 

more work experience, presumably due to younger 

age and thus having more experience with  

technology.  

Davenport (2000);  

Goodman & Griffith (1991);  

Hartwick & Barki (1994);  

Herold, Farmer & Mobley (1995); 

Keillor, Bashaw & Pettijohn (1997) 
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3 Research method 

The study starts off by reviewing relevant literature with the purpose of building a theoretical 

basis for the empirical investigation. The aim is to outline 1) what the customer support really 

is and how the agents work; 2) how the chatbots work to understand its capabilities and use 

cases; and 3) a constitution of what we mean by attitudes and how to measure them.  

 

We aim to conduct the study in a deductive manner as we deem the theoretical foundation to 

be important to retrieve correct data. It allows us to ask relevant questions that we know are 

meaningful to the research; the data collection gets delimited to the outlines of the topic and 

research question. However, as Jacobsen (2002) points out, the deductive approach has an  

increased risk that the data collection gets biased to the authors expectations of the result. To 

avoid this, we aim to keep an open approach by conducting qualitative, semi-structured  

interviews where we invite to an open dialogue. This way we also lower the risk of missing out 

on “hidden” information that, as Jacobsen (2002) puts it, could be the most relevant information 

after all.  

 

The qualitative research method allows the data collection to be flexible and deliberate; the 

interviewees can explain their work, thoughts, and attitudes in detail, according to their own 

experience, without being bound to strict metrics. It also allows us to steer the conversation into 

the right direction, and probe for more answers to enable clear and “crystallized” (Krosnick, 

Judd & Wittenbrink 2005) statements, to achieve as precise attitudes for measurement as 

possible. Thus, we deem the qualitative approach to be best suited for the nature of this study 

in favor of a quantitative method where attitudes and in-depth information are harder to attain 

(Jacobsen, 2002). We chose a semi-structured approach for the interviews to follow the desired 

themes that we want to explore while also being susceptible to new ideas and topics to be 

brought up. The semi-structured interviews are based on an interview protocol (see Appendix 

1) with questions inviting to an open dialogue.  

 

All interviewees are informed of the intent of the study beforehand. They are aware that the 

study aims at researching attitudes towards chatbots in the context of a customer support.  

However, they are not informed that the company they are in is in the process of implementing 

a chatbot. The information is hidden per the request of the chatbots system owners. The owners 

believe that AI and chatbots are political and sensitive among coworkers. As such, they are 

afraid that negative rumors based on preconceived notions will spread, attributing to a lower 

user acceptance later on.  

 

The interviews are all recorded audio-only so no information gets lost. There is a risk that the 

research subject becomes uncomfortable when recorded and as such alters their answers. They 

are therefore explicitly informed of the recording beforehand.  

 

All interviews are held in person at the office where the interviewees work. The closeness 

means that there exists a risk of a Hawthorne-effect where we affect the outcome of the research 

(Jacobsen, 2002). However, in accordance to Jacobsen (2002), we believe that it is crucial to 

minimize the distance to the subjects to further achieve the in-depth perspective of the subjects’ 

experiences. By interviewing face-to-face in a familiar environment to the subjects, Jacobsen 

(2002) states that the open dialogue is easier to obtain and that interviewees are less likely to 

lie, unlike in a “unpersonal” medium such as the phone, even though it comes at the cost of 
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further potential Hawthorne-effect. It also minimizes the risk of context effect where an 

artificial environment produces artificial answers (Jacobsen, 2002). 

3.1 Context selection 

To investigate the research question, we targeted two main criterias of organizations to research. 

One, the company needs to have a customer support and preferably a large one central to the 

business. Two, the company needs to be in the early stages of implementing a chatbot in its 

customer support operations.  

 

When looking for potential case companies, the insurance industry caught our attention. Of the 

total 20 600 employees in the Swedish insurance industry, “sales and service center” is the 

second largest occupation, accounting for almost 3 000 workers as of 2016 (Insurance in  

Sweden, 2016), pointing to the industry as being service-centered, increasing the chances of 

finding a case company who has a customer support, preferably large, central to the  

business core.   

 

 
Figure 3.1: Number of employed in the insurance industry 2016 per occupation (Insurance in Sweden, 2016) 

 

 

 

The researched company, henceforth aliased Company X, was chosen as a research subject 

since it fit both sample criterias. The company has a customer support that constitutes a large 
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part of its overall business operations while also being in the early stages of implementing a 

chatbot in their customer support. Company X is a large actor in the insurance industry for both 

the private- and business sector in a province of Sweden, while also having smaller ventures in 

the banking industry. As of 2017, with over 500 employees, Company X has approximately 

half a million customers with 370 000 of them in retail, accounting for almost a third of the 

province population of 1.3 million people. Company X is not nisched in any way. It has a broad 

range of products and services aimed at the general population and their demands, working in 

both the non-life and life insurance sector.  

 

The intended chatbot is at first aimed to be implemented internally as a tool for the customer 

support agents, specifically the new hires. The intent is to initially act as an information retrieval 

tool for the agents. If successful, the chatbot would then be considered to act as a JIT guide 

during calls, providing real-time information and suggestions for the agents based on what is 

being said. The third and final use case that is planned is to deploy the chatbot externally directly 

to the customer. 

 

The customer support of Company X is divided in different parts according to its different 

business functions. In retail, the first-line support is sectioned off in three parts dealing with 

different communication channels. One department only works auditorily via telephone; one 

textually via email, chat, and in-app messaging; one both auditorily and textually but at  

awkward working hours such as evenings and weekends. The General Insurance department 

also has a second-line support, helping the first-line on demand. The customer support is further 

branched off in different ways and includes further subsections depending on its functions and 

operations. However, this is not further explained as the department we were granted access to 

is only operating for the general insurance, evenings and weekends.  

 

 
Figure 3.2: Model of Company X’s structure 
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3.2 Informant selection 

When selecting informants to interview we determined that we wanted to interview customer 

support agents directly to receive a first-hand insight of their attitudes. We did not want  

someone else, like a higher-up, to speak on their behalf.  

 

Of the three general insurance departments, we were granted access to conduct research on the 

department working evenings and weekends, aliased TEW (Team Evenings and Weekends). 

TEW consists of 45 coworkers: one boss, three “work coaches”, and 41 customer support 

agents. The work is carried out both via auditory and textual communication channels. The 

main work revolves around the telephone but carries over to email and in-app messages when 

the workload is smaller. The department has many newly recruited employees working hourly 

whilst also having some with a permanent employment with over 2 years of working experience 

at the company and department. 

 

We reached out to the agents via an internal communication channel in the form of a Facebook 

group, with permission of the boss. In the message that we posted, we stated the intent of the 

study and what it was for, and asked if anyone would like to be a part of it. Out of the 41 agents, 

six wrote back saying they were interested to be participants. Interviews were then booked a 

week in advance, all of them within a span of two days. One of the interviewees, Subject C, 

opted out of the study after the interview was held. Alas, six interviews were conducted, five 

of which were used. A list of informants can be seen below: 

 
Table 3.1: Table of participants 

Subject Years of customer support experience Age in years 

A 2 23 

B 2 27 

C 2 21 

D 3 23 

E 2.5 24 

F 4.5 23 

 

3.3 Data processing and analysis 

For the data, we transcribe the recordings of the interviews held. Since the recordings are  

audio-only, the transcriptions are only mediating what is said, not how it is said. Therefore, we 

are only measuring the verbal expression of their attitudes, not the nonverbal in accordance to 

Krosnick, Judd and Wittenbrink (2005). Krosnick, Judd and Wittenbrink (2005) argue that 

every way of measuring attitudes generates some type of errors, but albeit these, attitudes can 

still be reported. By recording the interviews, we do not need to keep as extensive notes on the 

answers and we do not need to remember everything that is being said. Alas, the recording and 
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transcription minimizes the risk that any data is lost and that we, the authors, misremember any 

answers given (Jacobsen, 2002). The downside with transcribing the interviews is that it is time-

consuming and overwhelming at times (Jacobsen, 2002). However, since we only conduct six 

interviews à ~20 minutes we deem it to be within a reasonable scope and that the benefits 

outweigh the downsides.  

 

After all interviews are transcribed, we systemize and reduce the data. The interviews are coded 

to emphasize key points. The coding is done with a basis in the theoretical outline in chapter 2 

except for one themes that we found in the data: the human connection which was added to the 

coding scheme. The coding is done separately within one day of the interview and then merged 

and only the matching key points are used. By doing this we aim to exclude any 

misinterpretation and that the analysis is consistent. The coding and reduction makes the data 

more manageable (Jacobsen, 2002).   

 
Table 3.2: Coding scheme 

Theme Factor Code 

Experiences The experiences had with chatbots EX 

Feelings The feelings about the use of chatbots FE 

Thoughts The thoughts about the use of chatbots TH 

Age Age being a factor in accepting chatbots and/or technology AG 

Human  

Connection 

Importance of the human connection in the work HC 

 

When the reduction is done on all interviews we categorize the data. The categorization is done 

with a basis in the theoretical outline as presented in chapter 2. All answers are abstracted to its 

corresponding theme and compared to the other answers within the same category. The  

categorization makes the data approachable, giving it a better overview whilst also making it 

easier to find central themes and patterns in the data gathering according to Jacobsen (2002). 

The categorization is appended as Appendix 7. 
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Table 3.3: Categorization table 

Theme Sub-theme 

Experiences General 

Customer queries 

Information retrieval 

Administrative work 

Feelings General 

Customer queries 

Information retrieval 

Administrative work 

Thoughts General 

Customer queries 

Information retrieval 

Administrative work 

3.4 Research Quality 

An important aspect of any scientific research is for the quality of the study to be valid and 

reliable. Validity can be divided in two parts: internal- and external validity (Jacobsen, 2002). 

The internal validity handles whether the instruments used measure what they were  

intended to measure whilst external validity refers to the degree of generalizability and  

transferability of the results (Jacobsen, 2002). The reliability refers to whether the results are 

trustworthy given the used research method (Jacobsen, 2002).  

 

For the internal validity, we have conducted interviews with customer support agents, gaining 

first-hand insight to their attitudes towards chatbots and we deem it to be the right acquisition 

of informants for the study. We attempt to minimize us influencing the data as much as possible. 

We do this by 1) conducting the interviews face-to-face in a natural environment 2) inviting to 

an open dialogue during the interviews, and 3) audio recording the interviews so we focus in 

the actual interview and minimizing memorization bias. Furthermore, as mentioned in chapter 

3.3, we aim to achieve reliability and validity by transcribing the interviews within a day of the 

conduct and coding it separately. By coding it separately we want to achieve a greater degree 

of investigator triangulation. The interviews are all conducted in Swedish, the mother tongue 

to all participants including us, the authors. By interviewing this way, we hope to get more 

nuanced and comfortable answers, eliminating any discomfort or translation errors on the part 

of the interviewees. However, this exposes us and our result to possible translation errors which 

must be considered. For full transparency, all transcriptions are therefore appended and can be 

controlled for.  
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3.4.1 Ethical principles 

As we are investigating individuals and their attitudes, we are by default invading their privacy. 

Thus, we need to take ethical principles into consideration to avoid harm for the participant. To 

do this, we are anonymizing the participants to our best ability, partly by never writing down 

their real names, and deleting the audio files as quickly as possible. Full anonymity is not  

possible, as we, the authors, contacted them through Facebook and met with them in person. 

Albeit this, we can promise confidentiality.  

 

The participants are told that they can quit the study at any time - before and during 

participation, but also after, if they at any point feel uncomfortable as interview subjects. 

Continuing, the chosen interviewees are participating voluntarily. We did not reach out to their 

manager to pick out employees, but contacted the participants directly, resulting in avoidance 

of cohesion. This could also strengthen the individual participant’s anonymity.  

 

By asking for the participants’ attitudes on the subject matter, we are documenting the attitudes 

from the people directly influenced by the chatbot implementation. Since the chatbot system 

owners already believe that AI and chatbots are highly political and sensitive among the  

employees, our study could provide the system owners with relevant type of information 

regarding that. This could also possibly enable the opinions of the employees to be considered 

during implementation.  
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4 Results 

4.1 Experiences 

All but one interviewee had little previous experience with chatbots both leisurely and in the 

context of customer support. Leisurely, Subject E had extensive experience with Google Home 

which he uses daily, mostly for information retrieval tasks which he exemplified as asking 

questions on what his dog can and can not eat: “[...] det är mycket till att kolla till vad vår hund 

får äta eller inte *skratt*. Är broccoli okej?”. Subject A, B, D, and F only had some sporadic 

interactions with Siri or Google Assistant. In the context of customer support, Subject B, E, and 

F had some– albeit small– experiences, all in the perspective of being a customer. None of the 

subjects had any experience with doing administrative work via chatbots except for Subject E 

who regularly makes appointments to his calendar through Google Home. Everyone’s  

experiences with chatbots were however connected to information retrieval.  

 

Of the five informants, four expressed whether their experiences were positive or negative. One 

informant attributed his feelings to being positive, one’s were mixed, and two had negative 

experiences. Subject E who uses Google Home regularly have had mostly positive experiences 

with some discrepancies. He did not say anything about the results he had when interacting with 

chatbots in customer supports. He only stated that the answer he got were approximations:  

“när man säger vad ditt ärende är och så får man ett ungefärligt svar.” 

 

Subject B felt that her experiences with chatbots were positive purely seen from an efficiency 

standpoint and that her questions always got answered. The services did however feel– for  

better or worse– emotionally blunt or detached: “Det blir lite känslomässigt avtrubbat så, sen 

kan det ju vara på både gott och ont.”. 

 

Subject A and F both had negative experiences, attributing it to faulty results; they did not 

receive what they wanted. Subject A said that Siri did not understand her at all, resulting in 

amusing outcomes: “Den uppfattade inte riktigt orden, så det blev väldigt roliga meddelanden. 

Men det blev inte helt rätt.”. Subject F said that he only jokes around with Siri because it is not 

capable of much else: “Eller alltså ja, jag har ju använt Siri men det är ju inte så att jag använt 

den seriöst. Det går inte att göra mycket annat.”. Subject F also stated that his interactions with 

customer support chatbots always ended up with him calling a customer support agent instead 

since he did not receive a satisfying answer. 

4.2 Thoughts 

4.2.1 Customer queries 

All five subjects said that they believe the technology to be able to handle easier customer  

queries; tasks that are repetitive and straight forward in its nature. Four of the five informants 

believed that the technology was unable to handle complex queries. The reasons centered 

around the fact that the technology falls short when a subjective investigation or deduction is 

needed. As an example, Subject F said: “Frågan är där hur en chatbot hade svarat på såna 

frågor? Där blir det väl ändå isåfall att en maskin får svara kreativt, typ? [...] jag tror det kan 
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bli lite… svårt, där.” Subject D believed in contrast that the technology would be able to handle 

most queries and even the complex ones. The only thing that would stop the chatbot from doing 

all queries is according to Subject D the human preference to converse with another human; the 

human connection is too important to be automated: “Däremot tror jag att kunder vill ha en 

personlig kontakt. Prata med någon, liksom. Annars kan de nog ta över väldigt mycket. Det är 

nog mest bara det som stoppar den att ta över. Att människor vill prata med människor.”  

Subject E believed that the customer support agents’ work is mostly revolved around letting the 

customer ventilate their emotions which is something that a bot can not handle to the same 

extent: “det är många kunder som ringer in [...] bara för att skrika lite. Ibland skrika för de är 

arga och ibland för att de vill få sin röst hörd. [...] oavsett hur arg du är på en bot så tror jag 

inte den hade kunnat framföra det klagomålet med samma affekt.” All five subjects mentioned 

age factoring technological attitudes and specifically that older people would be more negative 

towards it. The fact that older people would be more opposed to it is mostly attributed to their 

habitual inexperience with technology overall; that they have not been exposed to it at an early 

age. Two of the informants exemplified this as: “Jag tror definitivt det är en 

ålderssegmentering. [...] Det är mer folk av den äldre typen som är kritiska. “and “För att de 

är nog lite skraja inför ny teknologi. Jag tror inte de litar på det eftersom de liksom… de kanske 

inte är så vana? [...] de är ju inte uppväxta med det riktigt som vi yngre är.” 

 

One of the informants, Subject E, also mentioned the fact that older people want an actual  

human interaction more than other age groups: “Ja alltså, tänker man på de äldre, de är väl de 

som har mest motstånd i alla fall. [...] alltså många vill ju ha den mänskliga kontakten.  

Interaktionen.” 

4.2.2 Information retrieval  

Kindred to the subjects’ belief that the technology would be able to handle easier tasks and 

queries externally, all five informants thought it also applies internally with regards to the  

information retrieval. Three of the informants, Subject B, D, and E, explicitly stated that it 

would be better to have a chatbot than the current information retrieval process where one must 

search internal documents, ask the second-line support (referred to as “the experts”), or ask a 

colleague. For example, Subject D expressed it as: “Antingen får jag sitta och söka i villkoren 

själv. Då kan det vara att man tror att svaret är på ett ställe, men det är det inte, och det tar 

lite lång tid. [...] vill man bara ha ett snabbt svar för att man har glömt svaret eller att man inte 

haft ett sånt ärende på länge, då skulle en chatbot varit skitbra.”. Subject B said: “Ja, den kan 

väl förhoppningsvis slotsa mig rätt om det är nåt jag behöver. [...] Bättre än vad verktygen gör 

idag om jag säger så.”.  

 

Three of the informants said that they believe the second-line support to be threatened by the 

technology whereas their own job is not since the agents still need to 1) handle subjective and 

complex errands and 2) be the human and emotional anchor the customers want. For example, 

Subject F said: “Alltså, visst kan det ta mitt jobb men jag tror också att det inte kommer ta allas 

jobb för jag tror ändå att vi måste ha någon form av kundkontakt.” and “Då har vi ju de hära 

[the experts], de hade ju inte varit glada. Jag menar, där har vi ju ändå en hel avdelning med 

fem - sex personer som hade försvunnit.”  

 

Two of the five informants, Subject A and F, believed the technology to be especially suitable 

for new hires, saying that their questions often are of an elementary nature. Although not  

expressively tied to the potentials of chatbots, all five informants expressed that new hires ask 
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a lot of questions when at a loss of an answer meaning that they search for information more 

often than others. 

 

One of the informants, Subject F, think that there is a risk of getting an incompetent workforce 

by introducing a chatbot in this context. He stated that you might create a workforce who only 

relies on chatbots instead of actually learning essential information: “Då är ju risken att det 

blir så att vi har en kundtjänst som sitter och kan inget själv utan det enda de gör är bara att… 

sitta och chatta med en bot.”  

 

All five informants believed the technology to meet some resistance if implemented at  

Company X. Three informants, Subject A, B, and D, thought that older colleagues would be 

opposed to the technology, or at least hold a negative attitude towards it, with the same 

reasoning as the age factor externally: the habitual inexperience of the older generation. Subject 

E and F argued that any resistance would come from the workers who have worked at Company 

X for a long time and who sees themselves at the company for a long time to come.   

4.2.3 Administrative work 

Four of the five informants thought that the chatbot-technology would be able to handle  

administrative work such as password-resets. Subject A and D explicitly said that the current 

process was suboptimal and that the chatbot-technology would probably solve it by handing 

out new passwords instantaneously. Subject B thought it would work in the place of  

administrative work since it did not revolve that much around human communication. It is not 

as important at least, and would as such be more accepted than in other areas “Så länge det 

bara är något sånt där administrativt så kan jag tycka att det är okej att lägga på såna här 

typer av tjänster. Det hade säkert funkat bra.”.  

 

Subject F who thought it would technically work believed it to be misdirected and that the 

process can be automated and improved with simpler means: “Det hade väl varit toppen. Men 

å andra sidan vet jag inte om det behövs en chatbot där. [...] Jag måste ju inte sitta och skriva 

ut det till en chatbot. Det känns ju lite väl overkill, så att säga.”  

 

The one informant who did not believe it to work was Subject E. He thought that the  

administrative work has too many security-issues tied to it which can not be securely accounted 

for with a chatbot: “Nä, inte när det kommer till säkerhetsfrågor. Jag tror att det dels finns 

tekniska problem med det. Alltså just verifiera vem det är och att det ska gå rätt till.”  

4.3 Feelings 

The feelings towards chatbots were varied between the subjects. To some extent, all subjects 

had positive feelings. Subject A was the most positive, B the most negative, and D, E, and F 

had mostly mixed feelings.  

4.3.1 Customer queries 

With the external application of chatbots, all informants said they felt that the technology would 

alleviate their work and as such it gave them a feeling of relief. All subjects attributed the  
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positivity to the “filtering” of simpler and repetitive queries where Subject A and D emphasized 

it the most. For example, Subject A said: “Jag tror, jag hade tyckt det varit bra att ha det. Det 

hade känts bra. Men jag tror att det hade varit bra till de enklare och standardiserade  

grejerna.”.  

  

Subject E and Subject F said that they also felt sort of indifferent to the external use. Even if 

they were positive towards the filtering, Subject E was not sure whether the technology is  

competent enough to be useful. Subject F said that since he works mainly auditorily with  

customers calling in, it would probably not affect his work that much since people who call in 

are seeking for a human connection: “eftersom jag bara sitter med telefon så tror jag inte det 

hade avlastat mig så mycket som jag hade kunnat hoppas. Direkt. I och med att de som ringer 

in, de ringer in för att de vill snacka.”.  

 

Subject B had the most negative feelings out of all informants. She felt negative and skeptic 

towards chatbots mainly due to the loss of the human connection which she worries would hurt 

more than the efficiency would help: “[...] jag förespråkar ändå den här mänskliga kontakten. 

Att kunna prata med någon. [...] men sen om du kan få svar och hjälp på en fråga då vi kanske 

inte är på plats eller så, absolut, det kan väl va bra.” This she felt strongly of as it echoed 

throughout the interview.  

4.3.2 Information retrieval 

With regards to the chatbot in a context of internal information retrieval, the feelings were 

mixed. Subject A and Subject E felt the most positive towards it. Subject A expressed that it 

would alleviate the information retrieval process, especially for new hires: “Och jag tänker att 

det kan vara väldigt bra när man är ny, alltså alltid, men framförallt när man är ny liksom. Att 

enkelt och snabbt få svar, man är oftast stressad att man inte kan svara på en enkel fråga.”. 

Subject E said that it would again feel relieving to find information quicker than the current 

process.   

 

Subject D and F said that they had mixed feelings. On one hand it would feel good to receive 

information faster than today. On the other hand, it did not feel good that colleagues would stop 

asking questions to one another when feeling uncertain since both subjects, kindred to Subject 

B, feels that it would hurt the bonding between the coworkers. Subject F said: “Den responsen 

eller, ja, vad man nu kan säga. Kommunikationen. Den är väl ändå extremt viktig 

 kommunikation vill jag påstå. [...] för det är ju då man på något sätt försöker skapa någon 

form av band. [...] Det hade ju faktiskt varit väldigt tråkigt att förlora den”. However, Subject 

D also expressed that it would feel nice to not be bothered by questions that take time from her 

own work, pointing to an uncertainty with regards to the importance of the human connectivity 

“[...] jag kan jättegärna ställa upp och svara men ibland blir det att mitt arbete lider, liksom. 

För det är ofta jätteenkla frågor som såklart måste besvaras men… då kanske man kunde ställt 

den frågan till en chatbot.”.  

 

Subject B was strongly– and the most– negative towards chatbots attributing it once again to 

the loss of human connection. She felt that the worth of having colleagues ask each other 

questions far outweighs the possible positives of having faster information retrieval: “jag ser 

det som något positivt. Det stärker vår gemenskap på vår avdelning, så jag ser nästan bara 

positivt på att vi hjälper varandra.”. 
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4.3.3 Administrative work 

Three out of the five subjects voiced positive feelings towards the chatbot in the context of 

administrative work such as password-resets or the like, two of which felt strongly about it. One 

was indifferent to the application and one negative.  

 

Subject A felt strong positive feelings since it would alleviate for both parts in the current  

process. She could get a resolution faster and the IT-coworker could spend time on more  

important tasks and not suffer from her mistakes: “[...] hade den här boten då direkt kunnat 

leverera ett lösenord till mig direkt så hade ju inte den andra personen blivit drabbad av mitt 

misstag att jag glömt lösenordet”. Subject D attributed her strong positive feelings towards the 

elimination of being uncertain whether the administrative task would be resolved quickly or 

not: “[...] ibland kan man ringa i typ 10 minuter utan att få svar. Det där kan gå rätt fort, det 

kan ta rätt lång tid. Man vet aldrig. Så ja! Där hade man ju bara kanske kunnat slänga in en 

sån funktion, att den automatiskt bara spottar ut ett nytt tillfälligt lösenord till en. Det skulle 

känt väldigt bra”. Subject B said that it felt good to have a chatbot in a context where the human 

connection was not as important. As such she only had positive feelings towards it.  

 

As described in 4.2.3, Subject F was indifferent towards the use of chatbots in the context. He 

opinionated that it would surely be good to have it but that it felt unnecessary. He does not feel 

that it meets any needs and that there are easier ways to automate the process than with a  

chatbot. Subject E associated it with negative feelings since he is worried that there are too 

many security issues tied to the context of password-resets, such as validating the sender,  

et cetera. 

4.4 Summary of results 

All but one subject had little experience with chatbots. All subjects had used it for information 

retrieval. Subject E, who used it daily, had only positive experiences with some discrepancies. 

The rest had mixed experiences, with both positive and negative responses, attributing the  

negatives to the chatbots’ inability to properly understand commands resulting in undesirable– 

and by extent amusing– outcomes. 

 

All subjects thought the chatbot to be suited for handling simple customer queries, alleviating 

their work. One subject believed it could be used for complex queries, but that it would not be 

accepted by the customer due to the need of human connection. The rest amplified the need for 

human deduction and decision-making, especially when handling older customers, and were 

indifferent to the chatbot’s possible efficiency feeling that the human connection was vital to 

their work. The attitude towards older customers’ resistance was based on the notion that they 

lack the habitual experience with chatbots and technology as a whole.  

 

All subjects deemed the chatbot possibly applicable for information retrieval. Three subjects 

believed it would be an improvement compared to the current process, while two explicitly 

thought that it would favor the new hires due to the many elementary questions asked. 

Internally, some subjects feared the emotional bond between colleagues would decrease with 

the chatbot. One expressed a fear that the chatbot would create an incompetent workforce whose 

knowledge would solely rely on the chatbot.  
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All subjects speculated that the chatbot would meet some resistance, notably with the second- 

line support. This because of the old age and long experience of the experts, but also that some 

of their tasks were believed replaceable by a chatbot. None of the subjects felt threatened by 

being replaced in the near future, as they deemed that their customers want human interaction.  

 

A majority positively believed the chatbot would be able and suitable for administrative work 

such as password resets. Some due to the want of enhancement of the process, and others due 

to it not being a task needing human connection. The subjects not as positive towards a chatbot 

with administrative tasks directed it to security issues and that there were simpler means to fix 

the current issues.  
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5 Discussion 

5.1 Experiences 

Eagly and Chaiken (2007) state that an individual’s past experiences create tendencies towards 

an attitude object which in turn defines the response to it. The attitude object can either be 

concrete like “Barack Obama” or abstract like “liberalism” (Eagly & Chaiken, 2007). From the 

authors’ statement, it is to us implicitly said that an individual without experiences lack  

tendencies towards an attitude object which in turn means that there is a lack of response to it. 

Based on the definition by Eagly and Chaiken (2007) and our empirical findings, we argue that 

inexperience does create tendencies. Despite the lack of experience, all informants in our study 

had pronounced feelings and thoughts regarding chatbots. This is further strengthened by 1) the 

informants who recuringly stated older people to be more opposed to the adoption, mainly due 

to their lack of technological experience, and 2) the arguments of Keillor, Bashaw and Pettijohn 

(1997) suggesting that lack of technological experience due to age is an attributing factor to the  

negative attitudes towards IT implementations.  

 

Furthermore, from our informant sample, the ones who have the most limited experience with 

chatbots showed more positive tendencies towards the technology in contrast to their 

experienced counterparts who are more critical towards it. For example, Subject D who lacks 

any substantial experience still holds positive feelings and thoughts towards the use of chatbots 

in her work and sees great potential with the technology. Meanwhile, Subject E who has daily 

experience with the technology is more skeptical of the adoption, weighing the pros and cons 

more deliberately. This goes against the grain of the informants’ belief that technological 

inexperience equals technological opposition.  

 

The answer as to why the informants’ inexperience with chatbots leads to positive tendencies 

instead of negative ones might lie in the abstraction of the attitude object. Instead of looking at 

the experiences with the concrete object “chatbot”, their tendencies might also be affected by 

the abstract attitude object “technology” which they all claim, due to their age, to have extensive 

experience of, altering their tendencies for the better. However, this does not answer why the 

subjects who have experience of both the abstract and the concrete attitude object are more 

critical towards chatbots. Our argument that inexperience creates tendencies does not invalidate 

the original claim of Eagly and Chaiken (2007). Experiences still create tendencies that in turn 

defines a response. Subject E’s experiences with chatbots might create a tendency of skepticism 

since he is more knowledgeable on the capabilities, defining his response to the technology.  

 

To reiterate, we propose that the informants were more inclined to be positive towards the use 

of chatbots if they only had extensive technological experience. With experience of the  

chatbot-technology, the attitude shifted to be more critical and cautious, possibly due to  

knowing the capabilities better. The advanced technological experience we suggest is correlated 

with young age. Younger people are more used to technology overall in contrast to the older 

generations, which affects the tendencies towards chatbots.  
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5.2 Thoughts 

The “human connection” was consistently brought up amongst the informants and its  

importance was evident. We found that the phrase was treated as an umbrella term that covered 

three aspects. The first aspect was deployed externally with the customers. The “human  

connection” in the perspective of external customer contact dealt with the chatbots (in)ability 

to properly deduce, analyze, and reason with regards to complex queries which is crucial in the 

customer support. The second perspective looked inwards to the human interaction among 

coworkers. It had nothing to do with how human-like the information retrieval process is.  

Instead it revolved around the disruption of human interaction as a result of digitizing a process. 

The third and final perspective treated the emotional aspect of an interaction; whether a chatbot 

can handle and exude emotions in an acceptable manner.  

 

Looking at the first perspective of “human connection”, the informants did not think the  

technology to be human enough to effectively handle more complex errands. Our data suggests 

that the second perspective is where most of the negativity spurs from. This is interesting, as 

the second perspective is free from the interpretations of chatbots, which also suggests that it 

would be applicable to other IT implementations that touch upon the internal human  

interactions within customer support. The third perspective was often overlooked and only two 

of the subjects mentioned it, both in a negative manner.  

 

Externally, the informants emphasized the human connection– in accordance to our first  

perspective of the umbrella term– to be important for the customer in favor of the rapidness of 

the response. It was again seen as a nice complement to their work but not as any larger threat. 

The humanness of the interaction is the entire goal of chatbots and Natural Language Processing 

(Grishman, 1984; Kumar, 2011; Shawar & Atwell, 2007a) and the need of NLP is evident in 

our data, in accordance to the literature. However, it is equally evident that the agents do not 

believe the technology to be mature enough yet to be well received by the customers for  

anything other than simpler inquiries, only achieving two out of Anton’s (2000) four basic 

customer information needs at an elementary level. This amplifies the results of Opus Research 

(2016), Lacity, Willcocks and Craig (2017) and the findings of Thomas (2016), who suggests 

that the best use case externally in the customer support are for simpler tasks.  

 

When discussing what parts of the work that the chatbot is perceived to be of best use, the 

internal information retrieval stood out which is not surprising since Davenport and Klahr 

(1998) claim the customer support to heavily revolves around the very process. Having a better 

and faster information retrieval process was important to all subjects and the chatbot was a valid 

tool for it. However, a key point to deduce from the empirical data is the fact that many of the 

informants valued a strong bonding coming from the slower but more social and interactive 

information retrieval than the rapidness of chatbots. It was a nice complement rather than a 

complete take-over. This aspect we thought was interesting and perhaps at first glance  

overlooked. Given the implementation of a chatbot, the current “ask-a-colleague” information 

retrieval process we believe will still be available as it is a natural occurrence in the workplace. 

If asking a chatbot is overshadowed by asking a human colleague even though it is slower, the 

chatbot investment would perhaps be in vain since 1) it would not be utilized and 2) the  

information retrieval would not become more efficient. As presented in the literature, Keillor, 

Bashaw and Pettijohn (1997) argue that negative attitudes have shown to lower the system 

usage.  
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With regards to what tasks the informants thought could be replaced or threatened, the answers 

were not entirely consistent and sometimes contradictory. On the one hand, the consensus 

seemed to be that they strongly thought the chatbot only could handle simpler and more  

repetitive tasks and not complex errands which needed more of a subjective deduction or  

analysis. When the agents did not know the answer to a question, presumably in these complex 

cases, they either turned to internal documents, asked a colleague, or asked the second-line 

support, just like Davenport and Klahr (1998), El Sawy and Bowles (1997), and Downing 

(2004) state. On the other hand, many of the subjects believed the department to be at most risk 

of being replaced was the second-line support, whose entire job seemingly revolves around  

handling complex errands. This raises the concern that the informants were not consistent with 

their thoughts and beliefs.  

 

A possible answer to the inconsistency might lie in the discussion of one’s age as a factor of 

technological attitudes. When speaking of age, two of the informants said that the workforce is 

young and that there are not many older people working in the customer support. The only 

department with older coworkers that were brought up was the second-line support, also aliased 

“the experts”. We hypothesize that the old age of the experts is a natural consequence of the 

needed knowledge to have that position as suggested by Keillor, Bashaw and Pettijohn (1997). 

With working experience comes knowledge which might explain the old age. Hence, the 

informants might have left the actual position and tasks secondary to the experts’ age, skewing 

the results. 

5.3 Feelings 

When speaking of the informants’ thoughts, a lot of the time the answers steered into what they 

felt and the two often got intertwined. The argument repeatedly followed the theme of “I think 

this therefore I feel that”, e.g. “I believe that human connection is important in my job, and 

therefore I feel safe from the chatbot technology”. This suggests that the informants naturally 

saw the feeling to be a product of the thought which is not something mentioned in the literature 

by Zanna and Rempel (1988) who divides the two in their definition without any further 

explanation of the relationship to each other.  

 

Another explanation for the informants’ inconsistency with the experts’ jobs being threatened, 

but that the chatbot only could handle simple tasks, could be the perceived ambiguity of 

thoughts versus feelings. When asked about the thoughts on the use of chatbots in the customer 

support, the informants answered along the dimension of what they think others would think of 

the use. It is a possibility that the informants believed the experts to feel threatened by the 

introduction of chatbots in due to their age, but that it got mistaken for what positions they 

thought could be threatened.  

 

The common denominator for all subjects was that their fears or skepticisms explicitly 

expressed were not grounded in being replaced at work by a chatbot. Two informants deemed 

it partly due to their short future time horizon at the company, whilst the others conveyed their 

mistrust in risk of dissatisfaction from the customer. The fear of disappointing customers, and 

not risking the use of chatbots for that purpose, could be indicated when talking about chatbots 

executing administrative tasks: i.e. internal tasks with no direct customer interaction.  
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The informants’ openness about not seeing chatbot as a direct threat to themselves could be 

grounded in the informants’ view of their employment. Most of them worked part-time, while 

studying full-time at university. It is likely that they have other career goals in mind than of the 

customer support at Company X, which is already shown by Subject E and F soon leaving the 

company. Moreover, as mentioned previously, the workforce is young with part-time workers 

having another main occupation. This might make them less emotionally invested in whether 

their job is threatened since again, it is not their current or future main occupation.  
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6 Conclusions 

6.1 Purpose and Research question 

AI and by extent chatbots are both praised in the context of customer support and doubted by 

many. Meanwhile, pre-implementation attitudes have shown to be a contributing factor to the 

success of IT-adoptions. Our purpose was therefore to examine the pre-implementation  

attitudes customer support agents hold towards the use of chatbots in their work, with hope that 

it could to some extent alleviate future chatbot implementations. The aim was to make a  

contribution– albeit small– to the understanding of workers’ attitudes towards chatbots in their 

field of work. Our research question was as follows: 

 

What are the customer support agents’ pre-implementation attitudes towards the use of 

 chatbots in the customer support?   

6.2 Implications of findings 

This study explored the three components of an attitude: experiences, thoughts, and feelings, in 

the context of the customer support: customer queries, information retrieval, and administrative 

tasks. Firstly, we asked about the agents’ experiences with chatbots, which were sparse.  

Secondly, we gathered the rational thoughts on the use of chatbots which were many. Finally, 

we probed for the emotional side of the agents regarding the utilization of chatbots.  

 

From our research, it is evident that the customer support agents had pre-implementation  

attitudes towards chatbots despite the lack of experience. The agents believed that chatbot- 

technology would be able to act as an IT-tool, improving both external but mostly internal  

customer support processes, where the latter is emphasized. The optimism was largely due to 

the agents’ young age which correlates with a significant technological experience derived from 

a habitual technological use, not experience with the chatbot-technology per se.  

 

However, the agents felt that the efficiency of the chatbot was secondary to the human  

interaction between both colleagues and customers, which the chatbot must not disrupt. If  

disrupted, we suggest with regards to our findings that the chatbot may be underutilized,  

putting a chatbot investment at risk.   

 

The agents both rationally thought and felt that the chatbot was best suited for simple  

information tasks and queries. This again due to the want and need of human connection, but 

also that they did not deem the chatbot technology to be advanced enough in terms of human 

deduction and decisiveness.  

 

We can thus conclude that the customer support agents’ pre-implementation attitudes towards 

chatbots in their work are optimistic yet cautious. Optimistic in the sense that they believe the 

technology to alleviate their work by handling simple tasks, cautious that it may disturb the 

human connection which overshadows any potential streamlining endeavour.  
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6.3 Future research and limitations 

A limitation with our study is the size and the homogeneity of the sampling which we deem 

lowers the generalizability of our conclusions. It would be interesting to replicate the study with 

a larger sample size with a wider range of age, working experience, type of employment, and 

chatbot experience as they were found to affect one’s attitudes. It would also be favorable to 

look at other industries or at least other companies to see whether our findings are applicable to 

a grander context or not.  

 

For future research, we also believe it to be interesting to look at the post-implementation  

attitudes. By doing this, further investigation is made on the claims of Herold, Farmer and 

Mobley (1995) and Abdinnour-Helm, Lengnick-Hall and Lengnick-Hall (2003) but in the 

context of customer support chatbots. An effort is then made to examine whether our findings 

affect the adoption-process. 
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Appendix 1: Interview protocol 

(Page 1/2) 

Tack för att du vill delta i den här intervjun. Den kommer att spelas in. 

Under de senaste veckorna har vi forskat kring chatbots. En chatbot är ett datorprogram som 

man kan prata med, oftast i form av text. Syftet med datorprogrammet är att man ska låta  

användaren använda ett system på det mest naturliga sättet möjligt, vilket är genom vanligt 

språk. Syftet är många gånger att ta bort användandet av menyer och användargränssnitt, och 

istället ha interaktionen i formatet av en konversation. Användningen har blommat upp i  

kundtjänstarbetet på många företag. Swedbank och SEB är två svenska exempel på företag som 

har implementerat tjänsten i deras dagliga arbete.  

En viktig del av arbetet med att införa ny teknik i organisationer är att undersöka de anställdas 

attityder kring tekniken i ett tidigt skede. Eftersom chatbots är en växande trend, kanske det förr 

eller senare kommer att försökas implementera här på [företaget]. Därför är vi intresserade av 

att höra dina åsikter och veta din allmänna attityd gentemot tekniken chatbot, och dess  

potentiella påverkan på ditt dagliga arbete. Om du känner dig obekväm med att besvara frågorna 

eller med intervjun, så har du rätt att sluta när du vill. Även om du slutfört intervjun, och i ett 

senare skede inte känner dig bekväm med ditt deltagande, har du all rätt att be oss ta bort din 

data.  

För att underlätta vårt arbete kommer vi att spela in intervjun per ditt godkännande. Efter  

intervjun är klar kommer vi att transkribera och analysera ljudinspelningen.  

I transkriberingsprocessen kommer vi att hålla ditt namn och företaget anonyma. Vi kommer 

att ta bort ljudfiler så fort transkriberingen skett.  

Om du vill kan vi skicka transkriberingen till dig för godkännande innan den tas med i vår 

uppsats. Vill du fortsätta? 

Starta inspelning 

Inledande frågor 

1. Kan du berätta lite om dig själv? Hur gammal är du? Vad har du pluggat?  

2. Hur länge har du jobbat här?  

3. Jobbar du med telefonsamtal eller skriftliga kundärenden? 
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Page (2/2) 

 

No. Questions based on model Theme 

1 Har du några allmänna erfarenheter av chatbots? Experiences 

2 Har du någon erfarenhet av chatbots inom kundtjänst? T.ex. att du själv 

använt dig av en, som medarbetare eller kund själv.  

Experiences 

Customer 

Queries 

3 Har du någon gång använt en chatbot för att hämta information, t.ex. bett 

den om dagens väder? 

Experiences 

Information 

Retrieval 

4 Har du någon gång använt en chatbot för något administrativt, t.ex. boka 

restaurang? 

Experiences 

Administrative 

Work 

5 Hur känner du inför att potentiellt ha en chatbot i ditt arbete? Feelings 

6 Hur känner du inför att potentiellt ha en chatbot som tar emot 

kundärenden?  

Feelings 

Customer 

Queries 

7 Hur känner du inför att potentiellt ha en chatbot som kan hämta intern 

information åt dig? 

Feelings 

Information 

Retrieval 

8 Hur känner du inför att potentiellt ha en chatbot som kan sköta 

administrativa sysslor, såsom att hantera någons ärende om att byta 

lösenord? 

Feelings 

Administrative 

Work 

 

9 Tror du att en chatbot hade kunnat ta emot kundärenden? Vilka? Vilka 

vill du inte? Varför? Orolig att ta över? Tror du kopplat till att du sagt 

upp dig?  

Thoughts 

Customer 

Queries 

10 Tror du att en chatbot hade kunnat hämta intern information åt dig på ett 

bra sätt? 

Thoughts 

Information 

Retrieval 

11 Tror du att chatboten hade kunnat ta över administrativa sysslor?  Thoughts 

Administrative 
Work 

12 Tror du att chatboten hade kunnat påverka ditt jobb på andra sätt än de 

nämnda? 

Thoughts 
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Appendix 2: Transcription of Subject A 

3 May 2018, 13:35  
Duration: 16m33s 
Interviewer (Question): Nicole Wasankhasit & Eric Nilsson 
Interviewee (Answer): Subject A, 2 yrs experience, 23 yrs old 

 
 

Question Answer Code(s) 

Om du bara berättar lite om dig 

själv. Hur gammal du är, om och 

vad du pluggar och så. 

Mm! Jag är 23 år gammal, jag pluggar 

ekonomie kandidatprogrammet i Lund och 

är på min sjätte termin. 

 

Du tar examen nu? Yes det gör jag! 
 

Hur länge har du jobbat på 

[företaget]? 

Sedan 1 mars 2016, så lite över två år. 
 

Vad är din roll där? Kundtjänstmedarbetare, slash säljare. 
 

Är det kvällstid och så eller? Aa. Kvällstid och helger. 
 

Är det din primära sysselsättning 

eller…? 

Plugget är ju min huvudsakliga syssla och 

detta är mitt extrajobb. 

 

Jobbar du både med telefonsamtal 

eller är det även skriftliga? 

Det är både och, främst telefon. Men viss 

kommunikation via email. 

 

Great. Om vi går vidare till de 

huvudsakliga frågorna… Bara för 

att försäkra oss om att du är med 

noterna om vad chatbot är? 

Ja, det är jag! 
 

Men då är den första frågan: har 

du några allmänna erfarenheter av 

chatbots? 

Nej... det skulle jag nog inte säga att jag 

har. Jag har fått information om vad det är, 

men jag har inte testat det själv. 

EX 

Okej, du tror inte du har råkat stöta 

på någon alls? 

Nej, alltså det enda jag vet är att man har 

chattat med… fast det är ingen dator då, 

utan en kundtjänstmedarbetare, med typ 

Tele2 med mobilerna och så. Men det har 

nog inte varit någon dator. Men säkerligen 

har jag stött på det nån gång. Men det är 

inget jag specifikt kan komma ihåg, att jag 

har gjort det… Utan chatt med människa. 

EX 

Du har aldrig använt Siri? 

 

Sant! Det har jag faktiskt gjort. 

 

EX 
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Jag såg nämligen att du hade en 

iPhone på bordet där… 

Nej men det är faktiskt sant, den tänkte jag 

inte på. Den har jag använt! Inte dagligen, 

men den har ju använts ibland. 

 

EX 

Hur ofta då? 

 

Alltså det är inte ofta, det är mest på skojs 

skull att man med kompisarna nån gång 

börjat använda Siri för att liksom, ja, snacka 

med Siri. Det är inte så att jag använder den 

för att för att hitta väsentlig information 

som jag söker. Så den har mest varit på 

skoj. 

 

EX 

Så du har aldrig använt det för 

något mer? att boka någonting 

eller sätta tider i kalendern...? 

 Nej, jag har inte gjort nånting. Och jag har 

aldrig ringt upp någon via det, och jag har 

inte skickat… Jag har skickat sms för skojs 

skull för att testa Siri, så man har pratat in 

ett meddelande och skickat det då. 

EX 

Och det gick bra eller? Eh, nej… Den uppfattade inte riktigt orden, 

så det blev väldigt roliga meddelanden. 

Men det blev inte helt rätt. 

EX,  

FE 

Så, du hade erfarenhet av chatbots 

ändå! Men ja, du vet vad det är i 

alla fall. Hur hade du känt att 

potentiellt ha det i ditt arbete på 

[företag]? 

Jag tror, jag hade tyckt det varit bra att ha 

det. Det hade känts bra. Men jag tror att det 

hade varit bra till de enklare och 

standardiserade grejerna. Som är väldigt by 

the book, svart på vitt, ja/nej. Kanske 

specifika villkorsfrågor som åldersavdrag 

på mobiltelefonen, den ser likadan ut i alla 

lägen… Alltså det är väldigt svart på vitt. 

Men så fort det kommer in andra komplexa 

ärenden där det inte är en villkorspunkt, 

utan kanske flera som påverkar och man har 

liksom mer en händelse som inträffat. Då 

tror jag det blir svårt, när det krävs en större 

diskussion runt det. Men annars, jag tror 

dem där enkla saker just när det är svart på 

vitt, så fort det behövs en subjektiv 

bedömning, att det kan bli svårt med det 

[chatbot]. 

FE, 

TH 

 

Känner du att kunden själv direkt 

ska prata med chatboten? Eller 

tänker du att du själv ska ha det 

som ett stöd i ditt arbete? 

Egentligen både och. De enklaste frågorna, 

alltså såhär, hur länge gäller ett reseskydd? 

Eller hur länge kan jag vara ute och resa 

med min hemförsäkring? Det hade 

kunderna själv kunnat ställa till den här 

boten så slipper man gå in i villkoren och 

hitta det. Men jag hade inte helt velat förlita 

FE,  

TH 
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mig, för mig, att den enda hjälpen jag kunde 

få var via den här boten. 

Vad hade du känt om kunden själv 

pratade med chatboten? Vilka 

känslor får du?  

Jag… Ja, som jag sa. Känner att det hade 

underlättat.  

FE 

Du nämnde att du skulle slippa 

leta i villkor, när vi pratade 

chatbots. Hur gör du nu när du ska 

hitta villkoren som du inte kan på 

rak arm? 

 Då går jag in i en pdf-fil, letar upp pdf-

filen, går in i pdf-filen, söker på nåt sökord 

där jag tror att detta kommer stå. Hittar det, 

läser det… 

 

Är det då dokument som kunden 

också har tillgång till?  

Ja, det är det. 
 

Så det är bara att kunden inte har 

letat nog, eller hittat? 

Alltså ja, villkoren ligger på hemsidan så 

kunden kan gå in. Sen är det väl att man 

inte är van vid att läsa villkor så står dem 

liksom lite svårare, men de har tillgång till 

dokumenten. 

 

Om du inte hittar svaret i 

villkoren, vad är nästa steg då? 

Finns det ett nästa steg?  

 Då vänder jag mig till våra experter. Som 

är… De är duktiga på allt i princip, de har 

större mandat att fatta beslut i vissa frågor. 

Så det är när man inte lyckas själv så 

vänder man sig till dessa. De sitter alltid på 

dagtid, på kvällstid har vi ibland coacher 

som är väldigt duktiga, som kan hjälpa oss. 

Annars får man ta det dagen efter med 

experterna då. 

 

Du sa att du trodde chatboten 

kunde ta enkla ärenden, som du 

nämnde… 

Vad känner du om dessa 

ärendena? Just de här avancerade, 

komplexa situationerna?   

 Jag tror det hade varit svårt… Dock inte de 

frågor man ställer som ny på jobbet. För där 

behövde man ha hjälp med väldigt mycket, 

många av dem frågorna tror jag att 

chatboten hade kunnat hjälpa till med. Men 

har man jobbat, som jag känner nu, i över 2 

år så många av de frågorna man ställer nu 

är svåra även för experterna för det är så 

många bedömningar som ska in. Så jag tror 

att den här chatboten hade haft svårt att 

komma fram till ett svar bättre än vad jag 

kan göra själv i den här pdf-filen liksom. Så 

den här lilla extra hjälpen, eller beslutet, 

kommer den inte kunna hjälpa mig med. 

Tror jag. 

FE, 

TH 

Så du tror du inte det är så att det 

skulle kunna ta över alla 

uppgifter? 

Nej, jag skulle väl ändå lita ganska mycket 

på tekniken. Sen tror jag det här med 

subjektiva frågor, när det blir en 

FE,  

TH 
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bedömningsfråga, det är där jag tror det 

finns en risk att tekniken fallerar. Men när 

 det är glasklara fall, inga konstigheter eller 

omständigheter som försvårar 

bedömningen, det är klart vad exakt som 

hänt, och det är ett typfall by the book: 

mobilen har gått sönder på ett sånt sätt, så 

det är ingen snack om en plötslig 

oförutsedd händelse så det går under en 

allrisk och du får din ersättning. Så jag 

skulle säga det kan ta över en väldigt stor 

del av de här rutinärendena, som ändå är en 

väldigt stor del av kundtjänstarbetet. Man 

höjer omfattningen, ändrar körsträckor, 

såna här småändringar. Det tror jag absolut 

att tekniken hade klarat av. 

Vad känner du inför det, då?  Jag skulle ändå säga… Det är en svår fråga. 

Jag skulle ändå tycka att det är bra. 

FE 

Varför det?  För att man kan då fokusera på den 

personalen man har istället för att sitta med 

de här rutinärendena kan man utnyttja den 

personalen till andra uppgifter, hantera dem 

här mer speciella ärendena där man kan 

utveckla verksamheten på ett annat sätt. 

Man kanske kan vara mer kundvårdande på 

ett annat sätt, och just att dem här 

rutinärendena som en dator gör lika bra som 

människan skulle datorn kunna göra. Och 

sen då att annan personal hade kunnat ägna 

sig mer åt de här mjuka värdena, man ringer 

och… väldigt överdrivet ringer och säger 

“hej, hur mår du?”, lite mer den här 

mänskliga kontakten för att bygga 

förtroende för företaget. 

TH,  

HC 

Är det nåt du hade… Det känns 

som att du talar på det från ett 

högre perspektiv, att det hade varit 

bra för företaget, men är det 

någonting du själv som individ 

eller medarbetare hade föredragit 

att jobba med? 

Ja, jag hade ändå tyckt det varit roligare än 

och sitta och bara göra dessa rutingrejerna. 

Det jag uppskattar med jobbet är att prata 

med kunderna, och kunna hjälpa dem. Och 

då är det liksom, de här körsträckorna det 

fixar man på 2 minuter, eller 2 sekunder, 

och sen så är det resten som uppskattas. Det 

här lilla extra. Så hade man då bara kunnat 

ringa och vara mer kundvårdande och 

trevlig mot kunden och fokus skulle vara på 

det… Det hade varit roligare. Ja.  

 

FE,  

HC 
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Om man tänker rent administrativt, 

känner du att det är någonting… 

Hur känner du att ha en chatbot 

där som hjälper till med att byta 

lösenord, eller agera teknisk 

support av något slag? Att du 

glömt bort ditt lösenord på nåt 

system, att istället för att du ringer 

någon så skriver du till chatboten?  

Som anställd alltså på jobbet? Det tror jag 

hade funkat jättebra. 

TH,  

FE 

Är det någonting som inte funkar 

nu?  

Nej, det funkar. Men du får ju ringa ett 

samtal, då tar du upp din egen och den 

andra personens tid som kanske hade 

kunnat göra nåt annat istället för att ge dig 

nytt lösenord. För hade den här boten då 

direkt kunnat leverera ett lösenord till mig 

direkt så hade ju inte den andra personen 

blivit drabbad av mitt misstag att jag glömt 

lösenordet, och kanske då kan förbättra nån 

annan teknik eller vad supporten gör 

liksom. 

TH,  

FE 

Du tog också upp det med att de 

mer komplexa uppgifterna, att de 

inte hade kunnat tas över. Är det 

på grund av tekniken eller något 

annat?  

Nej, jag tror mest egentligen att den 

mänskliga faktorn behövs i vissa fall. För 

jag tror, jag är ju inte jätte, jag kan ju inte 

tekniken, hur man skulle programmera 

något sånt här. Men jag har ju förstått att 

man kan göra otroligt mycket med detta. 

Jag tror inte det hade varit något problem 

att programmera, men jag tror att ibland 

behövs den här lilla mänskliga 

finkänsligheten som man har. 

FE,  

TH,  

HC 

Så inte språkligt, utan faktiskt det 

mänskliga? 

Ja lite det, bedömning liksom. Just för att 

ibland är inte allting svart på vitt liksom, 

utan det kommer lite gråzoner. Och då tror 

jag att den här mänskliga intuitionen och 

känslan behövs.  

TH,  

HC 

Hur tror du att kunderna hade 

uppskattat det, att prata med en 

chatbot istället för en människa 

liksom? 

Jag tror att majoriteten uppskattar att prata 

med människor. Jag tror faktiskt det. Jo, 

men jag tror det. Sen tror jag att det 

verkligen finns dem som hade älskat att 

använda bara datorn och slippa, för jag tror 

faktiskt att det är väldigt stor del av, vad 

man säger, samhället, som inte tycker om 

att prata med personer. Man har lite 

telefonskräck och sånt. Där tror jag att man 

hade underlättat otroligt mycket för de 

personerna och kunna göra det via datorn 

TH,  

HC,  

AG 
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och veta att man får lika bra hjälp i princip 

som att prata med nån. Men jag tror att 

många, och väldigt fördomsfullt äldre, 

verkligen hade, vill ha den personliga 

kontakten. Sen tror jag att det kan vara en 

övergångsfas också, att det är något som 

möter väldigt mycket motstånd i början 

med den här tekniken. Men har man sen sett 

att den fungerar så vinns man över på den 

sidan, tror jag.  

 

Tror du att ålder har att göra med 

hur man uppfattar chatbots eller 

teknik överlag? 

Ja, ja, självklart. Från min erfarenhet är det 

så i alla fall, och det stämmer ju in på mig 

också. Jag är liksom van vid all teknik i min 

vardag, medan äldre inte är det alls. Sen när 

det gäller chatbots, så, ja, jag vet inte, men 

jag tror att jag är mer öppen än äldre. 

EX,  

AG,  

TH 

Gäller det här med åldern dina 

kollegor också, tror du? 

Jag skulle tro det. Fast vi är väldigt många 

unga, vi är en majoritet, här på min 

avdelning. Jag tror nog att kundtjänst har 

väldigt många unga arbetare. Men jag 

skulle nog tro att de som är äldre här skulle 

ha svårare för ny teknik.  

TH,  

AG 

Finns det några andra saker som 

du tror en chatbot hade kunnat 

hjälpa dig med? Andra areas of 

application för det, rent spontant? 

Både på jobbet och vanliga livet eller?  
 

Nä, jobbet. Jaa… Eh… Kanske lite, nä, jag vet inte. 

Kanske i utbildningssyfte. Att man kan på 

nåt sätt… jag vet inte. Det är ju att ställa 

frågor och få svar. Och jag tänker att det 

kan vara väldigt bra när man är ny, alltså 

alltid, men  framförallt när man är ny 

liksom. Att enkelt och snabbt få svar, man 

är oftast stressad att man inte kan svara på 

en enkel fråga. Men nej, jag kommer inte på 

fler saker… 

 

TH 

När du sa utbildningssyfte, det 

första jag tänkte på var att du är 

medarbetaren och att chatboten är 

kunden, och att du liksom övade 

på… 

Ja men det hade varit nånting! Att lära sig 

systemen på det sättet, det är faktiskt en 

väldigt bra idé. För vi har ju kört rollspel 

väldigt mycket, jag och mina kollegor, när 

vi har, när man ska lära sig teckna ny 

försäkring bara för att lära sig egentligen 

rent tekniskt hur man håller samtalet, vad 

TH,  

FE 
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man ska säga, vilken information man 

behöver, hur man trycker in det i systemet. 

Och istället för att ha det här rollspelet hade 

man ju faktiskt kunnat interagera på det 

sättet [chatbot]. Det var faktiskt en väldigt 

bra idé! 

Ja, det var du som sa det! Ja, men det var inte det jag tänkte i huvudet 

vid utbildning, men skitbra! 

FE 

Ja, men fenomenet verkar ju finnas 

så! Vi tror nog vi har fått svar på 

våra frågor. Väldigt mycket input 

trots att du kanske inte hade så 

mycket erfarenheter av chatbots, 

medvetet. Så, okej, är det nånting 

du vill tillägga eller några frågor? 

Nej, jag tror inte det. Om inte ni vill ha 

något mer så. 

 

Då tackar vi så hjärtligt! Tack själva! 
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Appendix 3: Transcription of Subject B 

4 May 2018, 15:45 
Duration: 13m 54s 
Interviewer (Question): Nicole Wasankhasit & Eric Nilsson 
Interviewee (Answer): Subject B, 2 yrs experience, 27 yrs old 

 
 

Question Answer Code(s) 

Några inledande frågor, väldigt korta. 

Så om du bara ska berätta om dig 

själv, hur gammal du är, och vad du 

gjort innan. Eller pluggar du, jobbar? 

Jag är 27 år gammal och jag jobbar som 

tillsvidareanställd just nu på [företaget], 

deltid. Pluggar heltid på Lunds 

universitet med företagsekonomi. Jag 

har även en kandidatexamen i 

fastighetsföretagande från Malmö 

universitet i 3 år innan.  

 

Och hur länge har du jobbat här på 

[företaget]? 

Lite över två år. 
 

Och det är samma tjänst hela tiden 

under två år? Är det mest 

telefonsamtal eller har du också 

skriftliga kundärenden? 

Det är, alltså, majoriteten är ju 

telefonkontakt. Men det är lite skriftligt 

också.  

 

Och vad är det skriftliga, via mail? Via mail, ja. 
 

Är det både inkommande och 

utgående, eller? 

Ja, det är det. 
 

Så till huvudfrågorna, det är 12 

stycken, men vi kör semi-strukturerat 

så det kommer vara lite flytande. Så 

om vi bara börjar så här, har du några 

allmänna erfarenheter av just 

chatbots? 

Ja, jag har använt det lite grann så, jag 

har ju provat på och provat vad det är 

för någonting. 

EX 

Okej. Var det Siri, eller Google 

Assistant, eller… vad var det du 

testade? 

Ja, Google Assistant och sedan 

Swedbanks egna. Jag vet inte vad den 

kallas. 

EX 

Ja, Nina tror jag den faktiskt heter. Ja den har jag provat också! EX 

Vad tyckte du om det? Ja, alltså, rent känslomässigt eller? 

 

 

Ja, absolut. Alltså… eh, om jag säger så här, 

effektivitetsmässigt så kan det säkert 

vara bra ur ett kundperspektiv att man 

EX,  

FE,  

HC 
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snabbt får hjälp på frågor. Rent 

känslomässigt och personligt kan jag 

tycka liksom med såna här typer av 

tjänster att man förlorar den här 

mänskliga kontakten lite grann. Det blir 

lite känslomässigt avtrubbat så, sen kan 

det ju vara på både gott och ont. 

Mm… Men sen så här, fick du svar på 

frågorna? 

Ja, de enkla frågorna jag ställde då. Inte 

de svårare.  Jag har ju aldrig suttit och 

verkligen haft behov att få hjälp. Nej, 

det har jag inte. 

EX 

Okej. Vad för frågor ställde du?  Amen typ, “jag behöver bankID. Hur 

gör jag?” 

EX 

Var det en enklare?  Japp. Oj, ska ge en svår också… amen 

typ… nä, jag minns faktiskt inte. Förlåt.  

EX 

Men du har testat runt i alla fall, 

liksom?  

Ja.  EX 

Jag förstår. Du har alltså haft det 

[erfarenhet med chatbots] inom 

kundtjänst eftersom du testat 

Swedbanks då, precis… Men du har 

inte arbetat med det själv någonting 

som kundtjänstmedarbetare, så har du 

inte använt chatbots i ditt arbete? Ni 

har inte det här på [företaget]?  

Nä, det har vi inte. EX 

Precis. Och Google Assistant, vad var 

det du skrev då? För att hämta väder, 

eller…? 

 

Ja precis! De enkla för att se vad den 

klara av lite grann. Det funkade bra 

tyckte jag.  

EX,  

FE 

Du har inte gjort mer så här, boka en 

tid åt mig på restaurang eller? Något 

liknande.  

Nej, det var mest så här kolla upp var 

ligger biografen och lite såna saker, se 

en film, se om den kopplade. 

EX 

Och det gjorde den?  Ja.  EX 

Precis, och hur känner du då inför att 

potentiellt ha en chatbot i ditt arbete 

här på [företaget] som 

kundtjänstmedarbetare? 

Alltså, tänker du då att den ska hjälpa 

mig, eller att kunden ska få hjälp snabb-

, och slippa prata med mig? 

 

Vad tror du själv? Alltså, nja, ja, jag förespråkar ändå den 

här mänskliga kontakten. Att kunna 

prata med någon. Den föredrar ju jag, 

absolut, men sen om du kan få svar och 

FE,  

HC 
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hjälp på en fråga då vi kanske inte är på 

plats eller så, absolut, det kan väl va bra. 

Om man tänker externt mot kunderna, 

hur känner du inför det? Tror du det 

hade varit en bra grej eller negativ, 

hur tror du det hade mottagits? 

Ur ett kundperspektiv, det är klart det 

alltid, ju bättre service desto bättre. Men 

sen är det ju också upp till kunden tror 

jag, vad är åldern på den, hur insatt är 

den och vänlig med internet och såna 

typer av tjänster liksom. 

TH,  

AG 

Och rent känslomässigt. Vad känner 

du?  

Ja. Skeptisk, isåfall. Vet inte om det 

kommer funka i praktiken alltså.  

FE 

Du nämnde ålder, tror du det påverkar 

hur man skulle ställa sig till…? 

Ja det tror jag definitivt, vi har ju 

jättemånga kunder som knappt har mail, 

så det blir ju svårt för dem att gå in på 

en app. Det brister redan där.  

TH,  

AG 

Så yngre kommer isåfall… [vara 

positiva]? 

Ja, till en början iallafall, det är väl alltid 

de yngre som utsätts för sånt här först. 

TH,  

AG 

Men hur tror du om man skulle ha den 

externt mot kunden, hur tror det hade 

påverkat ditt arbete, tror du det hade 

blivit liksom mindre jobb, eller att du 

får fokusera på andra saker? Vad tror 

du? För du sa att du hade testat 

Swedbank, och sett vad den kan göra, 

vilka enkla frågor den kan ta, hur tror 

du det hade skapat nytta för dig? 

Alltså, nytta för mig som anställd, alltså 

det är klart att en del utav den här 

tjänsten tar mina arbetsuppgifter kan 

man säga kort. Självklart är det vissa 

frågor som är simplare som kanske är 

skönt för mig att få hjälp med att få 

besvarat för kunden. Men jag tror ändå 

på nåt sätt att om man lägger upp det 

här även utifrån mitt perspektiv som 

anställd, men även från kund, att ha 

vissa såna här typer av tjänster där du 

kan få ett maskinellt snabbt svar genom 

en sån här tjänst så förlorar vi den 

mänskliga kontakten, vilket jag känner 

ofta är bandet som vi har till kund. Du 

kan ju mycket hellre då välja till 

exempel [konkurrents] app och bank 

och få snabbare svar kanske via dem än 

via vår bank. Där tror jag vi har mycket 

att vinna på den här mänskliga 

kontakten med kunden, alltså 

kundrelationen som jag, jag tror den kan 

gå lite förlorad genom den tjänsten 

[chatbots]. 

FE,  

TH, 

HC 

Hur är arbetsbördan i dagsläget för 

dig? Är det mycket att göra, finns det 

nån, nåt behov av att effektivisera det? 

Eller är det okej? 

 Alltså det där är jättesvårt för mig att 

svara på som ändå bara är en deltid här, 

men min uppfattning av hur situationen 

ser ut idag på jobbet är väl att det är ett 

väldigt tryck på kundservicen, alltså på 

TH 
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kundcenteravdelningarna. Jag vet att 

teamet som sitter med mailkontakten 

enbart har ju ett otroligt tryck på sig 

själva, så jag tror att såna typer av 

avdelningar skulle ha ganska stor hjälp 

av såna här typer av tjänster säkerligen. 

Det tror jag nog definitivt, så behovet 

finns nog där absolut. 

Om du tänker att man skulle 

implementera den så att du som 

medarbetare kan ställa frågor till den, 

hur känner du inför det isåfall om du 

förstår vad jag menar? 

Ja, men det hade väl, ja… Alltså det är 

jättesvårt att svara på men ja det hade 

väl funkat. Alltså idag ringer vi ju 

exempelvis en annan avdelning som är 

med mer expertis, som ska kunna hjälpa 

oss med frågor. Och jag tror väl alltid 

ändå att bemötandet och det mänskliga, 

alltså, spelar en större roll så liksom 

bakom, alltså många utav våra 

försäkringsfrågor är ju 

bedömningsfrågor alltid, som jag tror är 

jävligt svårt för en app eller sån här typ 

av tjänst [chatbot] kan svara på. Just de 

här bedömningarna. Men det är klart, 

enklare frågor, villkorsfrågor, alla 

gånger, såklart. 

TH,  

FE,  

HC 

Hur gör du när du inte kan svaret på 

en fråga på rak arm? Om kunden 

ringer eller skriver in? 

Ja, då antingen försöker jag ju själv ta 

reda på det genom att google igenom 

villkoren eller jag kollar vår hemsida 

och så. Annars frågar jag ju närmsta 

chef eller vänder mig till den här 

avdelningen då för att få hjälp. 

 

Andra kollegor som sitter bredvid dig? Ja, det också. 
 

Hur mycket frågar andra dig? 

Kollegor, då.  

Det är många som frågar mycket. Ja.  
 

Vilka är det som frågar mest? De nyrekryterade. 
 

Vad känner du för det?  Nej, för jag ser det som något positivt. 

Det stärker vår gemenskap på vår 

avdelning, så jag ser nästan bara positivt 

på att vi hjälper varandra. 

FE, 

HC 

Okej. Bara tänker om du till exempel 

har låsts ut ur ditt system, att du tappat 

Ja, då ringer vi vår IT-avdelning som 

hjälper till med det. 
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bort lösenordet eller så, hur gör ni i 

dagsläget för att lösa det? 

Och det funkar? Ja, eller, nja, ibland är det lite lång 

väntetid men annars tycker jag det 

funkar *skratt*. 

 

 Om man skulle haft en chatbot där, 

som du bara skriver till och byter 

lösenord och får ut ett direkt? 

Ja, absolut. TH 

Känslomässigt? Vad tänker du?  Så länge det bara är något sånt där 

administrativt så kan jag tycka att det är 

okej att lägga på såna här typer av 

tjänster. Det hade säkert funkat bra.  

FE,  

TH 

Varför?  För att det inte är lika känsligt för det 

mänskliga. 

TH,  

HC 

Om vi tar upp ålder igen, när vi 

pratade om kunderna, om vi tänker 

medarbetare. Hur tror du det hade 

varit där åldersmässigt? Hur skulle 

acceptansen vara? 

Alltså, det är elakt ibland att definiera 

folk utifrån ålder, men, för vi alla är 

olika, jag har många äldre som jag 

känner som är väldigt glad för 

utveckling och så. Men överlag så vet vi 

ju att liksom att äldre har svårt att ta till 

sig alltså nya saker, och är lite tröttare 

och ledsnare på att lära sig nytt liksom. 

Som att lära en gammal hund att sitta, 

typ.  

TH,  

AG 

 Vilka tror du hade varit mest för 

introducering av det [chatbots]? Är det 

nyrekryterade eller…? Yngre? Om du 

har någon tanke där. 

Ja… alltså, rent användarmässigt, eller 

användarvänligt, tror jag att unga ställer 

sig mer tillmötesgående till det. Det tror 

jag, definitivt. Sen är det rent vad kan 

du göra för [företaget] som bolag det är 

väl mer, aa, på en högre nivå som isåfall 

beslutar om det här vad den kan göra för 

oss. Det är ju en annan grej. 

TH,  

AG 

Men om man tänker just på vad en 

chatbot kan göra och hur mycket 

arbetsuppgifter den tar. Känner du 

någon, vad ska jag säga, ängslighet 

över det? Eller något negativt?  

Ja, men det är klart, jag tror många 

ibland kan känna liksom var 

utvecklingen i samhället gör för många. 

Vad det är för typ av tjänster som 

tillkommer som hotas liksom, det är 

alltså går vi historiskt så började det ju 

redan sen 1800-talet med 

industrialismen liksom, men absolut. 

Det är klart, alltså orolig är väl att ta i 

just nu, för jag tycker utveckling är bra 

såklart, det finns både för- och 

nackdelar. Men det är klart, min tjänst 

FE,  

TH 
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som jag har idag blir ju utsatt av såna 

här typer av utvecklingar. 

Om man tänker på andra avdelningar 

här på [företaget], om det är någon 

speciell du tror kan känna sig hotad?  

Alltså den första tanken jag tänker 

direkt är väl mycket teamet som sitter 

på mailkontakten, mycket utav där 

skulle väl kunna lösas med en sån här 

tjänst, tänker jag. Ja, de här 

specialistavdelningarna, både ja och nej, 

det kan väl avlätta lite för dem liksom. 

Men sen är det ju de här 

bedömningsfrågorna som jag tror de 

alltid måste vara med och bestämma. 

Men lättare aa, det är väl såna typer av 

kundtjänster också. 

FE,  

TH 

Men tror du att det kommer vara som 

ett verktyg, ett hjälpmedel, eller 

istället för rent ta över och vara 

medarbetare? 

Jag tror det kommer börja som det. Men 

sen är det ju jättesvårt att svara på hur 

det ser ut om 20-30 år. Men det börjar 

säkert väl som ett hjälpverktyg både för 

oss och för kunderna. Sen får vi se vad 

som händer. 

TH 

Men, precis. Så du var ändå, du tyckte 

att den personliga kontakten var 

viktig, och framförallt internt och du 

gillar när folk frågar frågar, stärker 

sammanhållningen.  

Jag tycker den är viktig oavsett, både 

internt och som externt till kunderna. 

FE 

Men tror du att den hade kunnat, bara 

baserat på vad du har så här lekt runt 

med och dina erfarenheter, tror du att 

den hade kunnat ta över vissa av 

kundärenden externt? 

Ja, enklare frågor absolut. Definitivt, det 

tror jag. 

TH 

Och att den skulle kunna hämta in 

intern information åt dig när du inte 

kan en fråga? Att du pratar med den 

istället för någon annan?  

Ja, den kan väl förhoppningsvis slotsa 

mig rätt om det är nåt jag behöver. Typ 

så. Bättre än vad verktygen gör idag om 

jag säger så. 

TH 

Och just det här med att byta lösenord, 

det tror du också skulle funka? 

 Aa, IT-support. Det tror jag skulle 

funka. De hade väl också varit rädda för 

sina jobb, kanske, IT-avdelningen. 

TH,  

FE 

Okej. Är det några andra sätt du tror 

att den [chatboten] skulle kunna 

påverka? Bara rent generellt och 

allmänt. 

Nä, inget som jag kan komma att tänka 

på just nu. 
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Men det var egentligen de frågorna vi 

hade. Det var inte mer än så. 

 

Great! 

 

 

 

 

 

Det är inget annat du har frågor eller 

funderingar över? 

Nä.  
 

Tackar jag för oss! Tack! 
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Appendix 4: Transcription of Subject D 

3 May 2018, 15:50 
Duration: 12m 17s 
Interviewer (Question): Nicole Wasankhasit & Eric Nilsson 
Interviewee (Answer): Subject D, 2 yrs experience, 23 yrs old 

 
 

Question Answer Code(s) 

Så om vi börjar med att du 

berättar lite om dig själv. Bara 

hur gammal du är, och om du 

pluggat och vad du pluggat. 

Jag är 23 och jag har pluggat innan ett år i 

Tokyo och nu snart tre år på Malmö 

Universitet. Typ media & kommunikation. 4 

år totalt! 

 

Okej. Och hur länge har du 

jobbat här på [företaget]? 

 Typ snart tre år. Tre år nu i maj någon gång.  
 

Och vad gör du här på 

[företaget]? Vad har du för roll? 

Här jobbar jag på Team Kväll & Helg. Och 

det betyder att jag tar inkommande men även 

utkommande samtal. Mest är det försäkring… 

att jag hjälper till att teckna eller om de har 

frågor, men även lite bankärenden. Typ, boka 

möten. 

 

Är det bara telefon du jobbar 

med eller är det även 

skriftligen? 

 Skriftligen också. Vi har väl liksom mycket 

såhär mail-kontakt med dem [kunderna] och 

ibland vill dem att man skickar sms. 

 

Okej! Så om vi går vidare till 

huvudfrågorna… Så, har du 

några allmänna erfarenheter av 

chatbots? 

Nej jag har inte det… eller jag vet inte. Jag har 

ju använt väldigt mycket såhär på shopping-

sidor, att det har varit såhär att man chattar 

mycket istället. Jag tycker det är jobbigt att stå 

i telefonkö. Men jag tror att det har varit 

personer som svarat oftast. De tar ju så himla 

lång tid och de skriver inte så bra. *skratt* 

EX 

 Inga andra gånger du tror du 

använt? 

Nä… eller jo, kanske Siri? 

 

 

EX 

Okej! Vad har du gjort då med 

den?  

Jag har inte Iphone men jag har använt den via 

andra kompisar. Men inte mycket… bara typ 

“ring någon”. 

EX 

Och hur var det?  Ja… Jag vet inte. Bra? Det var liksom bara att 

ringa en kompis, typ.  

EX,  

FE 

Okej. Du känner inte med dig 

att du använt den i andra 

Nä… Vad tänker du då?  
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sammanhang, till exempel i 

kundtjänst? 

Nej men till exempel om du är 

kund hos Swedbank eller 

SEB… De har en chatbot till 

sina kunder.  

Jaha! Det känner jag inte till, men nej. Jag har 

Handelsbanken och de är väldigt omoderna… 

Så nej. *skratt* Tyvärr. 

EX 

Okej jag förstår! Men om vi går 

över till dina känslor med 

tekniken. Vad känner du inför 

att potentiellt ha en chatbot i 

arbetet här på [företaget]? 

Jag skulle nog vara rätt positiv just för att jag 

känner att när det ringer mycket så hade det 

kunnat förenkla det hela genom att ha den 

chatt-funktionen. Sen vet jag inte exakt hur 

den skulle fungera, men jag känner kanske att 

den inte behöver bara vara en chatt gentemot 

kunder. Utan typ att den kan hjälpa oss med 

uppgifter typ som våran mail-funktion där folk 

kan maila in. Det kan ta väldigt lång tid innan 

de får svar. Då kanske man kunde haft en 

sån… Jag hade nog varit okej med det. 

TH, 

FE 

Okej. Så du känner…?  Aa men en bra känsla… Glädje? Optimistisk? 

*skratt* 

FE 

Jag förstår. Internt, gentemot 

dig, då? Hur känner du inför att 

ha en chatbot som hjälper dig 

med uppgifter? 

Hur menar du då?  
 

Att du kanske kan ställa frågor 

till chatbotten istället för 

kunden själv. 

 hmmm… ja. Det skulle nog kunna funka. Jag 

tycker ändå det är kul att prata med en person 

ibland men i vissa stunder vill jag nog bara ha 

ett rakt svar. Om man har en kund i telefon 

och så vill man bara ha ett snabbt svar för att 

man har glömt svaret eller att man inte haft ett 

sånt ärende på länge, då skulle en chatbot varit 

skitbra. Ibland känns det som saker och ting 

tar längre tid än vad de borde, med att få hjälp.  

TH,  

FE,  

HC 

Hur gör du nu isåfall, ifall du 

får in en fråga som du inte kan 

på rak arm? 

Antingen får jag sitta och söka i villkoren 

själv. Då kan det vara att man tror att svaret är 

på ett ställe, men det är det inte, och det tar lite 

lång tid. Eller så frågar man en coach. Är 

coachen upptagen så… där… kanske det är 

där en chatbot hade passat in? Så slipper man 

vänta. 

 

Frågar du dina kollegor annars? Ibland, men… nu kan jag mer än dem 

*skratt*.  

 

Känner du att det är tvärtom? 

Att dina kollegor frågar dig?  

Ja! Jag får frågor hela tiden och det kan jag 

faktiskt ta upp! Jag får jättemycket frågor och 

FE,  

HC  
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det hade varit enklare om vi hade haft en 

chatbot för att de som precis börjat måste ju 

fråga mycket såklart jättemycket i början för 

det är mycket att lära sig. Och… jag kan 

jättegärna ställa upp och svara men ibland blir 

det att mitt arbete lider, liksom. För det är ofta 

jätteenkla frågor som såklart måste besvaras 

men… då kanske man kunde ställt den frågan 

till en chatbot. Så kan jag göra mitt… typ. 

 

Tror du den hade gjort det?  Ja det tror jag väl.  TH 

Okej, men vad intressant! Men 

om vi bryter ner det, om vi bara 

ska specificera det hela. Hur 

känner du inför att ha en chatbot 

externt mot kunder direkt? 

Ja, det är jag som sagt positiv inför! Det hade 

nog funkat skitbra, och hjälpt mig, som sagt.  

FE,  

TH 

Precis. Och internt, mot dig?  Ja, det känns också bra! FE 

Och om man tänker sig 

administrativt? Till exempel att 

du vill byta lösenord, eller att du 

bara glömt det.  

Ja! Det hade varit skitbra.  FE 

Hur ser det ut idag om du glömt 

ditt lösenord?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är inte en lätt process kan jag säga. Hur är 

det nu på kvällstid… Jo men vi har ju, det har 

faktiskt blivit lite bättre! Vi har fått typ en 

jour-person. Men ibland kan man ringa i typ 

10 minuter utan att få svar. Det där kan gå rätt 

fort, det kan ta rätt lång tid. Man vet aldrig. Så 

ja! Där hade man ju bara kanske kunnat slänga 

in en sån funktion, att den automatiskt bara 

spottar ut ett nytt tillfälligt lösenord till en. Det 

skulle känt väldigt bra… Så slipper man den 

oron: får jag ett nytt, snabbt eller inte?  

FE, 

TH 

Inga negativa känslor du har?  Jo… Jag tänkte på det när vi började, att man 

alltid har i bakhuvudet att… de tar ju över ens 

jobb. Kanske, *skratt*.  

FE 

Hur menar du då? Jo men så har det ju alltid varit, med fabriker 

och så också, att folk har fått skaffa nya jobb 

istället helt enkelt för det automatiseras. Jag 

jobbade på Volvo några somrar och då 

snackade man mycket, så. Så att… jag tror att 

den tekniken får oss att göra något annat. 

TH 

Är du orolig för att det ska 

hända dig här, då? 

Jo men man är väl ändå alltid orolig, att om 

roboten nu kan sköta allt åt en, vad ska vi då 

göra? 

FE 
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Tror du att den kan sköta allt 

ditt jobb? 

 Alltså inte just nu. Det tror jag inte. Men i 

framtiden kanske folk blir vana vid att prata 

med robotar? Då kanske man inte behöver den 

här personliga kontakten längre.  

TH 

Vad är det du tror den inte kan 

göra nu?  

Vissa personer tror jag… Alltså, jag vet ju inte 

hur mycket man kan göra med den tekniken. 

Men ibland vill man ju höra scenarion, lite 

personliga scenarion. Det tror jag vi kan göra, 

jag tror inte en robot kan verka så personlig… 

Eller det kanske den kan? *skratt* Man blir så 

här skraj för dem. Nä, skämt å sido, jag tror 

inte den kan ersätta helt nu, utan nu kommer 

den mest vara ett hjälpverktyg. 

TH,  

HC,  

FE 

För dig och för kunden? Aa. Jag tror inte den kan ta över mitt jobb helt. 

Men den kan behövas, det är mycket nu. 

TH 

Det är mycket? Aa… det är det.  
 

Långa köer?  Ja, oftast. Är det inte mycket kö är det ju alltid 

folk som frågar eller mail att besvara. Man har 

också mycket nyrekryteringar så då blir det 

ännu stressigare, att man måste finnas överallt 

för alla… Känns det som ibland.  

 

 

Du nämnde innan att det var 

jätteenkla frågor som dina 

kollegor ställer. Hur många tror 

du är just repetitiva i sin natur? 

 

Oj… kanske 80 procent?  

 

80 procent? Aa. Resterande 20 procent är såna ärenden 

som man sitter länge och fixar med… Att man 

kollar runt mycket och gräver sig in i det 

ordentligt. De kan vara kul! 

FE 

Vilka av de 80- eller 20 

procenten är roligast? 

Alltså, de 80 procenten kan vara rätt sköna, att 

man bara ger ett snabbt svar som gör kunden 

nöjd eller glad. Men ibland kan de bli lite 

jobbigt om fem personer frågar samma sak, 

och att man gör saker om och om igen, hela 

tiden. De 20 procenten är ju roligare, rent så. 

Det är ju det som faktiskt är svårt och typ, ja, 

utmanande. Men ibland tar de så lång tid, då 

är det inte så himla kul längre. 

FE 

Så, bara för att förtydliga… Så 

jag förstår dig rätt. De 80 

procenten kan vara sköna att 

göra då man snabbt kan göra en 

Precis!  
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kund nöjd, men de kan bli 

tråkiga om det för repetitivt?  

Och de 20 procenten är roliga 

för de är utmanande, men ibland 

lite för tidskrävande?  

Ja, exakt.  
 

Okej! Jag tror du redan har 

besvarat de, men igen, bara för 

att förtydliga. Vilka av dessa två 

grupperna tror du en chatbot 

skulle kunna hjälpa till med? 

Jag tror de kanske kan ta både de enkla och de 

svåra. Eller, det beror ju vem du frågar, alla 

tycker ju inte allt är lika enkelt eller svårt. 

Men jag tror de kan sköta de flesta ärendena, 

kanske framförallt de enkla, såklart. Däremot 

tror jag att kunder vill ha en personlig kontakt. 

Prata med någon, liksom. Annars kan de nog 

ta över väldigt mycket. Det är nog mest bara 

det som stoppar den att ta över. Att människor 

vill prata med människor. 

TH,  

HC 

Vilka tror du vill ha en 

personlig kontakt framförallt?  

Äldre. Helt klart.  TH,  

AG 

Varför tror du det? För att de är nog lite skraja inför ny teknologi. 

Jag tror inte de litar på det eftersom de 

liksom… de kanske inte är så vana? De 

använder inte siri direkt, liksom. Så att… ja. 

Jag tror inte heller… de är ju inte uppväxta 

med det riktigt som vi yngre är. Jag tror de 

flesta är helt okej med det, dock. Dock tror jag 

att vissa vill prata med någon, som jag sa. 

Även yngre. För de vill veta hur jag gör 

liksom, att de vill veta ett scenario, ett tips. 

“Vad skulle du göra?”, typ. Då kanske de blir 

missnöjda om det är en robot, för den kan väl 

inte det.  

TH,  

AG 

Gäller det även dina kollegor 

här, de äldre? 

Jag jobbar ju med rätt så många unga… Det 

finns knappt någon äldre här, faktiskt. Så det 

är svårt att säga. Men jag tror att de andra som 

jag stött på här, typ vårt specialistteam, de 

skulle kanske inte vara så glada för det 

*skratt*.  

AG,  

TH, 

FE 

Är de äldre, menar du?  *skratt* ja, precis. Det är ju dem man ringer 

om man fastnat i en fråga eller behöver 

mandat för att göra något. De gillar ju att 

snacka och det är deras jobb liksom, att vi 

ställer frågor till dem. De kanske skulle blivit 

lite såhär “jahapp, ska en chatbot ta över?”  

AG,  

TH 

Jag förstår.  Ja, jag tror man måste introduceras lite så här 

lätt i början, på ett bra sätt. När man först hör 

TH,  

FE 
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det tror jag man först direkt tänker att det är 

konstigt, just eftersom filmer fått en att tänka 

att robotar är… farliga. *skratt*.  

Jag förstår! Det var egentligen 

de frågorna vi hade och jag… 

eller vi, känner att allt vi ville få 

med blev besvarat. Tack för att 

du ville vara med! Kul att höra 

dina tankar.  

Tack själva! Jättekul. 
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Appendix 5: Transcription of Subject E 

4 May 2018, 16:17 
Duration: 13m 41s 
Interviewer (Question): Nicole Wasankhasit & Eric Nilsson 
Interviewee (Answer): Subject E, 2 yrs experience, 24 yrs old 

 
 

Question Answer Code(s) 

Så om vi bara kör några inledande 

frågor. Om du bara kunde berätta om 

dig själv, hur gammal du är, och vad 

du sysslar med. 

[Namn] heter jag, 23, snart 24. Jobbar 

på [företaget], pluggar ekonomi sista 

terminen i Lund. Det är väl egentligen 

det viktiga va? 

 

Hur länge har du jobbat på 

[företaget]? 

Sedan hösten 2015, är det faktiskt. 
 

Och vilken avdelning jobbar du på 

då? 

 Kväll- och helgteamet. 
 

Vad innebär det? Dels proaktivt ringa ut till kunder, säljer 

försäkringar eller ah, tillgodose kundens 

behov, eller marknadsföra till potentiella 

framtida bankkunder. Och annars sitter 

vi på inkommande samtal och agerar 

kundtjänst till försäkringsfrågor. 

 

Är det bara telefonsamtal, eller även 

skriftligen? 

Mer skriftligen på senare tid. 
 

Via email, eller vilken kanal? Aa, och motsvarande, kan man säga. 
 

Okej! Så till huvudfrågorna. Har du 

några allmänna erfarenheter av 

chatbots? 

Alltså, jag har ju ett Google Home-

system hemma, men det är väl typ så 

långt det sträcker sig. Jag brukar inte 

normalt ha så mycket interaktion med 

det annars. 

EX 

Du har inte använt den i någon 

kundtjänstkontext? 

Nä, jag tror faktiskt inte det. Eller jo, 

förvisso, har ju pratat, eller ringa till 

Skånetrafiken, Skatteverket och såhär, 

när man säger vad ditt ärende är och så 

får man ett ungefärligt svar. 

 

 

EX 

Okej, så ni har det inte själva här på 

[företaget]? Eller att du jobbat med 

Nej. Som anställd? Nej. EX 
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det som anställd? Inte något annat 

företag heller? 

Och när du använt en chatbot, du sa 

Google Home, visst? vad har du 

gjort? Vad har du gjort för anrop? 

Alltså, det är mycket till att kolla till vad 

vår hund får äta eller inte *skratt*. Är 

broccoli okej? Det är mycket sätta på 

och stänga av lampor hemma, musik, 

TV och sådär. Aa, men byta volym, CD 

eller vad som helst. Så ja, jag vet inte 

riktigt, det är mycket tjänster… sätta 

alarm och sånt där. 

EX 

Det är inte så att du bokar biobiljetter 

och restaurangtid och så? 

Nej inte än! Jag kommer göra det till 

oktober, för det har inte kommit riktigt 

än till Sverige. Men jag är inte 100%, 

för klart det är mycket grundläggande 

tjänster, men jag kan lägga saker i min 

kalender i och för sig, då och då. Det 

använder jag rätt ofta.  

EX 

Hur ofta?  Ja. I princip hela tiden, nu när jag tänker 

efter. Varje dag i alla fall. Min flickvän 

med.  

EX 

Och du tycker det fungerar hur?  Jaa, någorlunda. Eller oftast bra. Om jag 

säger någonting som, om jag refererar 

till ett datum, så kan chatboten tro att det 

är aktivitetens namn, eller vice versa. 

Om jag tar in en siffra i aktivitetens 

namn så kan det bli knepigt, den fattar 

inte riktigt vad det är jag vill spara. 

EX,  

FE 

Och i övrigt?  Jo men bra. För det mesta positivt skulle 

jag säga.  

EX,  

FE 

I slutändan får du det ändå gjort, 

liksom? 

Absolut. På ett sätt eller annat.  EX 

Så om vi tar då chatbots i kontexten 

av ditt arbete här på [företaget]. Rent 

känslomässigt, hur ställer du dig inför 

det? Hur känner du inför att potentiellt 

kunna ha en chatbot i ditt arbete här? 

Underlättande. Aa, en känsla av “relief”, 

liksom. Behag. Vad jag tänker det hade 

motsvarat är när vi går in och “ctrl + 

F”:ar i dokument. Typ, att gå in på 

[intranätet] och ctrl + F, söka efter svar. 

Men det är ungefär det som jag känner 

att jag hade gjort. Att jag hade haft en 

ruta där jag skriver vad jag vill ha så får 

jag fram det, liksom… Jo, ett välbehag. 

FE,  

TH 

 

Hur hade du känt att ha det externt 

mot kunden? Att kunder själva kan 

 

Känslomässigt? Fortfarande? Aa… 

alltså, ganska likgiltigt på ett sätt, men 

 

FE 
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skriva in och få svar på ärenden 

direkt.  

det är ju en nyfikenhet också. Aaa, 

känner mest en nyfikenhet egentligen 

hur det skulle fungera. 

Har du tillit till att det skulle kunna 

fungera? Ser du det som ett… “valid” 

verktyg gentemot kunder? 

Alltså, jaa. Jag skulle i så fall säga 

långsiktigt. I dagsläget vet jag inte 

huruvida tekniken är “där” än.  

TH 

Hur hade du känt då för din 

arbetsbörda?  

För mig? Att det hade underlättat. Som 

ett sorts filter hade den kunnat vara.  

FE,  

TH 

Hur tänker du då?  Nä men som jag egentligen sa, det hade 

förenklat. Tittar man liksom på hur vi 

gör nu, ifall en kund har en fråga om 

den aktuella räntan på våra sparkonton, 

så går jag också in på den externa sidan, 

kollar, där står det alla räntor på rad. 

Istället kan man kanske bara skriva ränta 

och få ut det direkt. Kanske en hyperlink 

till sidan. Plus att jag hade kunnat göra 

det internt och externt… De interna 

dokumenten kan ju vara förlegade 

ibland men externa är alltid 

uppdaterade.  

TH 

I samma spår egentligen: om du får in 

en fråga som du inte kan på rak arm. 

Du nämnde att du går och externt och 

söker på svaret. Men säg att du får en 

fråga du inte kan… hur går du 

tillväga? Hur ser processen ut? Går du 

alltid in på den externa eller? 

Det är väl främst villkoren, isåfall. Är 

det en tillräckligt svår fråga så kommer 

jag ändå inte få den besvarad med att 

kolla villkor så då vänder jag mig till en 

kollega. Det tror jag.  

 

Det finns ingen annan instans du 

vänder dig till? 

Nej.  
 

Okej! Om vi säger att du är utelåst ur 

ett system och du ska få tillbaka ditt 

lösenord igen. Hur gör ni då i 

dagsläget?  

Aa, ringer. Det är en manuell tjänst 

liksom. Precis, det sitter någon person 

på andra sidan. 

 

Och det fungerar bra?  Absolut! Definitivt. 
 

Är det någonting du hade kunnat 

tänka dig att tekniken skulle kunna 

användas till? 

Ja, alltså i praktiken men det känns 

mycket som att det finns väl mycket 

interna säkerhetsfrågor som kan vara lite 

knepiga där. Alltså, som i att, 

verifieringen i att, vem det är som, 

vilken kollega det är som hör av sig så 

man får rätt lösenord till rätt person. 

TH 
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 Vi var också inne på det innan, men 

tror du att tekniken är “där”, baserat 

på dina tidigare erfarenheter? Att den 

skulle kunna ta ärenden på ett bra sätt, 

externt och internt, eller tror du att det 

kommer bli tvärt om?  

Jag tror att…. Jag tror att det hade 

kunnat implementerats bra, faktiskt. Jag 

tror att det största problemet, mer eller 

mindre, är att de tjänster som vi 

konsumerar dagligen… det är stora 

företag som Amazon med Alexa eller 

Siri eller Google Home, liksom. Jag tror 

att dem fungerar rätt bra om de satsar på 

dem. 

TH 

Hur tror du kunden hade uppskattat 

det?  

Jag tror definitivt det är en 

ålderssegmentering. Aa, det tror jag. Jag 

tror faktiskt det är lite omvänt, faktiskt. 

Det är mer folk av den äldre typen som 

är kritiska. Det brukar vara tvärtom, 

känns det som, men det är oftast i 

säkerhetsfrågor, tänker jag. Om det är 

någonting som beror personuppgifter 

tror jag att äldre tycker det är jobbigare, 

men just att få hjälpen, och att kunna 

förlita sig på att man får rätt hjälp tror 

jag det är färre i de yngre åldrarna som 

hade varit positiva till det. På något sätt. 

Vet inte riktigt varför.  

TH,  

AG 

Om man tänker internt, som du 

nämnde med “ctrl + F”-funktionen, 

tror du att det är fler som delar din 

åsikt, att det hade varit en bra grej? 

Eller tror du det hade funnits någon 

sorts motstånd mot användningen? 

Jag tror att, alltså, jag har ju inte så lång 

horisont att se till som vissa andra här på 

företaget. Det finns ju någonstans en 

samlad oro att vissas jobb skulle fasas 

ut, steg för steg. 

TH,  

FE 

Det är ingenting du känner själv?  Inte riktigt, kortsiktigt, nej, absolut inte.  FE 

Vad tror du det beror på? Varför 

känner du inte den oron? 

Det är för mig just för tidshorisonten. 

Jag kommer ju inte jobba kvar här så. 

Hade jag varit kvar på arbetsplatsen… 

alltså, på en odefinierad lång tid, så… så 

tror jag ändå att den tjänsten vi har idag 

är på en viss tid oersättlig. När botarna 

inte kan komma längre, liksom, då 

kommer folk vända sig till oss här på 

kundtjänst. Men de vi vänder oss till, 

internt, kommer nog bli färre. 

Specialisterna, alltså. 

TH,  

FE 

Tror du de hade känt sig hotade?  Aa, långsiktigt så tror jag absolut det. 

Men ja, väldigt långsiktigt, kanske.  

TH,  

FE 
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Om man tänker på den jouren du 

ringer med lösenordsbyte. Tror du 

också det hade varit en hotad plats?  

Nä, inte när det kommer till 

säkerhetsfrågor. Jag tror att det dels 

finns tekniska problem med det. Alltså 

just verifiera vem det är och att det ska 

gå rätt till. Men sen så är det också ett 

motstånd bara, och en rädsla för vad 

man inte vet, liksom. En fientlighet till 

någonting man känner sig främmande 

till.  

TH,  

FE 

Om man bara leker med tanken att 

man faktiskt pratar med en robot 

istället för en människa. Just den 

mänskliga kontakten, dels mot kunden 

och dels internt, är det någonting du 

tror är viktigt? Den mänskliga 

kontakten. 

Jag tror att… aa, jag tror att externt, 

skulle jag säga, det är många kunder 

som ringer in… ringer bara för att skrika 

lite. Ibland skrika för de är arga och 

ibland för att de vill få sin röst hörd. Jag 

tror inte det hade fungerat på samma 

sätt. Många vill nästan bara skälla ut 

någon för att någon ska ta en på allvar 

men oavsett hur arg du är på en bot så 

tror jag inte den hade kunnat framföra 

det klagomålet med samma affekt. Som 

vi kan göra, till en människa, liksom. 

TH,  

FE,  

HC 

Och internt? Den mänskliga faktorn 

där? 

mmm… Jag tror väl inte man hade haft 

problem med det, alltså såhär, i 

inställning. Men jag tror att det hade 

drabbat en form av arbets… liksom… 

tillhörighet och någon sorts känsla av att 

man känner folk på andra våningar och 

kollegor och sådär. Jag menar, de som 

jag ringer till på andra avdelningar och 

få hjälp av, liksom, om de försvinner så 

är det ju inte så många fler avdelningar 

jag hade kontaktat. Jag kan tänka mig att 

det är någonting liknande för andra 

avdelningar som sitter just med annat, 

som vänder sig till. Så. Jag tror att en del 

av den sammanhållningen hade 

försvunnit, en form av arbetsmoralen 

hade säkert blivit lidande, man känner 

inte att man, att man bara har kollegor 

som man inte känner. Helt enkelt. 

TH,  

FE,  

HC 

 

Okej, intressant. Om vi tänker rent 

effektmässigt, vet inte hur jag ska 

formulera det men, hur negativt tror 

du det hade varit att förlora de 

bitarna? Hur påverkande är det? Är 

det någonting man någonstans hade 

 

 Alltså ur ett företagssynpunkt tror jag 

att det är bara positivt, egentligen. Ur 

lönsamheten sett. Men. Men jag tror 

bara det är en skifte jag tror många 

branscher står inför. Det är inte mycket 

man kan göra åt. Jag tror att de bästa… 

 

TH, 

HC 



  - 66 -    

kunnat acceptera för mer effektivitet, 

eller är det så pass negativt att det inte 

är värt att sträva efter?  

De nöjdaste arbetstagarna så att säga 

kommer vara på företag som inte har 

någon form av automatiserad process, 

mycket. Alternativt får dem mycket mer 

tid hemma, de som har automatiserade 

processer. För att deras tjänster är så 

pass åtråvärda om man är kvar som en 

superspecialist på ett arbete som har 

blivit automatiserat till en större del så 

får man säkert en större ersättning för 

det. 

Finns det några andra sätt du tror 

chatboten hade påverkat ditt arbete? 

Som vi inte pratat om redan. 

 Nä… Inte på rak arm, faktiskt. 
 

Inga andra generella tankar eller 

frågor du har?  

Nä… Det är bra.  
 

 Då är vi klara här tror jag. Tjusigt! 
 

Tack så mycket för ditt deltagande 

och att du ville prata med oss idag.  

Tack själva! Det var kul! 
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Appendix 6: Transcription of Subject F 

5 May 2018, 16:42  
Duration: 20m49s 
Interviewer (Question): Nicole Wasankhasit & Eric Nilsson 
Interviewee (Answer): Subject F, 4.5 yrs experience, 23 yrs old 

 
 

Question Answer Code(s) 

Om vi börjar med lite 

allmänna frågor: om du kan 

berätta lite om dig själv, hur 

gammal du är och om du 

pluggat? 

[Namn] heter jag, 23 år och pluggar 

nationalekonomi i Lund. Master. 

 

Och hur länge har du jobbat 

på [Företag]? 

Som helhet, 4 år. Lite mer än så, kanske 4 och ett 

halvt. Här där jag är nu, kanske 2 år, ungefär. 

 

Vad har du jobbat med då? På studentavdelningen, eller vad man ska säga. 

Deras kundservice. 

 

På båda ställena? Ja. 
 

Okej. Är det bara 

inkommande samtal eller 

även utgående? 

Blandat. Mest… mest inkommande. 
 

 Är det bara telefonsamtal 

eller även i skriftliga 

kundärenden? 

Extremt lite mail men det är väl tanken att det 

ska vara mail också. 

 

Okej. Så det är majoriteten 

per telefon? 

Ja. precis. 
 

Om vi går vidare till 

huvudfrågorna. Har du några 

allmänna erfarenheter av just 

chatbots? 

Näe… jag vet att jag använt IKEAS chatbot 

någon gång, när jag beställde en vara på internet 

och skulle veta när dem skulle… Nä, det var när 

jag skulle låna släp eller någonting så skrev jag 

med chatboten. Frågade någonting. Men… det, 

det var inte så optimalt tyckte jag. Det kunde inte 

riktigt svara på min fråga. Det var väl lite så… 

Sen har jag även använt telenors, men det var 

jättelängesen, säkert fem år sen. Den upplevde 

jag väl inte var så jättebra. 

 

 

 

 

EX,  

FE 
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Okej Men det kanske också ska tilläggas att jag 

föredrar hellre att prata med någon. Även om jag 

hade skickat ett mail så hade jag hellre velat… 

alltså, jag hade hellre ringt före mail, eller skrift. 

Men jag blev väl glad ändå för jag fick ändå 

ringa in till företagen efter.  

FE 

Jag förstår. Har du använt Siri 

eller någon liknande i 

vardagen?  

 Nä. Nä… Eller alltså ja, jag har ju använt Siri 

men det är ju inte så att jag använt den seriöst. 

Det går inte att göra annat med den, typ. 

EX 

 Nä, vad har du använt den 

till då? 

 Ja alltså jävlas höll jag på att säga *skratt*. Nä 
men alltså bara skoja rundor, så att säga.  

EX 

Du sa att man inte kunde 

använda den till mycket 

annat?  

Nä den är väl inte så… kompetent så att säga. 

*skratt* 

EX 

Okej. Så du har använt 

IKEA:s och den var sådär? 

Och du har även använt 

Telenors men den var inte 

heller jättebra, helt enkelt?  

Nä, precis. EX 

Hur hade du känt inför att 

potentiellt ha den här… ha en 

chatbot i ditt dagliga arbete 

här på [företaget]? Jag tänker 

känslomässigt.  

 Det beror helt på, liksom. Är syftet att jag ska 

använda den eller att kunden ska använda den? 

Alltså, är det att jag ska ställa frågor till den eller 

är det att kunden ska ställa frågor till? 

 

Det är egentligen upp till dig, 

vi kan ta båda. Om du börjar 

med den externa funktionen 

först. 

 Externt. Alltså. Ja. Jag tror att om man tänker 

sig att eftersom jag bara sitter med telefon så tror 

jag inte det hade avlastat mig så mycket som jag 

hade kunnat hoppas. Direkt. I och med att de 

som ringer in, de ringer in för att de vill snacka. 

Många av de här ärendena jag tar emot hade 

kunnat göras på nätet redan. Typ att teckna 

bilförsäkring och liknande. Men, ja. Alltså, 

annars vet jag inte, riktigt. Ja… Man kan ju ha 

den men då får den också vara bra. Det är ju det, 

det ligger i. 

TH,  

 

Okej Och tänker man sig den interna som en 

medarbetare så… då kanske man kan lära sig lite 

hur man ska ställa sig vissa frågor och så. Man 

kanske får hjälp med det och hitta i villkoren och 

så. Det kan ju i och för sig vara bra. Så att ha det 

som någon form av… tillägg… hade väl varit 

positivt, faktiskt. Det hade det.  

TH,  

FE 
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Och externt, känslomässigt?  Ja jag vet inte riktigt. Blandat, som sagt.  FE 

Om vi tänker just internt, som 

du pratade om med 

medarbetaren. Om du får in 

en fråga av en kund som du 

inte kan på rak arm. Hur ser 

processen ut där? För att lösa 

ärendet? Eller hitta 

informationen?  

Ja, först och främst frågar jag väl någon runt 

omkring mig, någon coach eller så. Annars 

ringer jag ju, om det är dagtid, till “experterna”.  

 

Och de är?  Det är våra specialister. Som sagt, ja, de kan i 

princip alla villkor och så. Sitter även med 

utvecklingen av dessa villkoren och så. 

 

Kollar du själv upp i 

villkoren någon gång? Om du 

inte kan det?  

Ja, det händer väl. 
 

Det händer? Men det beror ju på, helt på vad det är för typ av 

frågor. Oftast så försöker vi ju undvika att gå in 

på specifika fall. Det är ofta då villkoren behövs. 

Så då försöker jag alltid låta kunden göra det 

själv. Just för det här att vi ska ha ryggen fri. 

 

mm… Precis. Hur hade du 

känt att potentiellt ha då den 

här chatboten som ett verktyg 

man kan ställa frågor till, om 

man inte kan ett svar? 

 Det hade säkert underlättat. Verkligen. Jag tror 

det, om man nu som sagt jobbat i mer än 4 år, 

jag menar. Om man tänker de i början… Där 

hade det nog kunnat vara en stor hjälp för att då 

slipper det bli någon form av oskönt avbrott i 

samtalen utan då kan man bara snabbt, enkelt, 

bara, ja. Samtidigt som man pratar med kunden 

bara skriva till den här boten och den ser, visar 

att “så här är det” vilket hade varit extremt bra 

kanske då.  

TH 

Hur tror du de nya gör när de 

inte kan svaret på en fråga? 

De pausar samtalet och frågar någon coach, eller 

oss. andra. 

 

Hur ställer du dig till det? Att 

de frågar dig.  

Det är ju alltid roligt att liksom få… ja, känna att 

man kan något så det är alltid kul.  

FE 

Hur hade du känt att ha en 

chatbot där istället isåfall? 

Som tar upp deras frågor? 

Alltså, ja. Nu när du säger det. Den responsen 

eller, ja, vad man nu kan säga. 

Kommunikationen. Den är väl ändå extremt 

viktig kommunikation vill jag påstå. Just att man 

försöker, för det är ju då man på något sätt 

försöker skapa någon form av band. Med 

varandra, ju. Så att… ja. Nä. Det hade ju faktiskt 

varit väldigt tråkigt att förlora den… grejen. 

HC,  

FE 
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 Hur viktigt är det bandet? Att 

ha, kollegor emellan. 

Jag vill väl påstå att det är väl extremt viktigt. Vi 

hade en kull där vi inte hade det här bandet. Och 

det blev helt, det blev en, hela gruppen delades 

in i två läger där det blev lite andra typer av… 

vad ska man säga…. kulturer? Hade man då som 

sagt frågat oss mer kanske man, det hade sett ut 

på ett annat sätt. 

FE,  

HC 

Okej! Om vi går tillbaka till 

det externa. Du nämnde att 

det inte påverkar dig så 

jättemycket eftersom du sitter 

mest per telefon, visst? 

Mm! TH 

Och mycket av arbetet kunde 

kunderna själva lösa med 

hemsidan? Egentligen?  

Ja fast många gånger… jag tror liksom det att det 

är extremt viktigt att man har faktiskt någon 

form av kontakt för att… Vårt företag bygger 

nog mycket på att kunden känner något form av 

band till oss. Jag menar, börjar man då ha 

chatbots så kanske det minskar bandet, det 

emotionella bandet. Det här “Åh jag måste ha 

[företaget], de är så trevliga mot oss”. Då kan 

man lika gärna ta vem som. Det spelar ingen roll. 

Jag menar, vi lever lite på det här bandet, 

faktiskt. Det gör vi.  

TH,  

HC,  

FE 

Men om vi tänker på de här 

skriftliga ärendena då. Även 

om de är få. Vad, vad känner 

du där att man skulle ha en 

chatbot som tog hand om de 

ärendena? 

Alltså, problemet är väl det här att man kanske 

förlorar det här mänskliga. Igen. För att om 

någon vet att det är en chatbot den sitter med så 

skalas det ner. Om man då gör, jag vet inte, 

utvecklar en sån som man inte vet är en 

chatbot… kanske låter lite omöjligt men. Ja, då 

tror dem att man pratar med en människa och 

därför har en sorts emotionell band. Ja. 

FE,  

HC 

 

Ja. Om man tänker rent 

administrativt på jobbet. Säg 

att du har låst ut dig själv från 

ett system och du behöver 

fixa tillbaka lösenordet igen. 

Vad gör du, hur gör ni i 

dagsläget? 

 

Ja det… jag tror vi ringer IT.  

 

Aa okej. Är det något 

journummer eller? 

Ja precis. 
 

Har du gjort det någon gång 

själv? 

Ja det har hänt. Att man har ringt. 
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Hur har det funkat? Mycket bra måste jag säga. Väldigt trevliga 

människor där. 

FE,  

HC 

Mmm, om man hade satt en 

chatbot i det stället, att man 

tappar bort lösenordet och 

skriver in, den spottar ut ett 

nytt åt dig. Hur känner du för 

det? 

Alltså med lösenord och så, ja, det hade ju säkert 

varit bra men jag tror också det här att när jag 

ringer till IT är det säkert något annat som 

kanske är konstigt med min dator. Att få ner i 

text är svårt. Som sagt jag är ju inte den som 

heller hade mailat, alltså jag hade ju hellre ringt 

än mailat. Jag menar. Där också, lite så. Det är 

svårt att förklara det på ett så bra sätt som 

möjligt och det kanske inte är så lätt. 

FE,  

HC 

Tror det är för att du gillar att 

ringa istället? 

Nä, jag tror det är det. Faktiskt. 
 

Okej. Om vi tänker externt 

igen då. Vilka kundärenden 

tror du chatboten skulle 

kunna hantera isåfall? 

Det är ju de här enkla, att beställa grönt kort och 

massa såna. Saker vi får in på mailen idag. 

Liksom. Sen tror jag just det här med chatboten 

att folk kanske går in på vår hemsida och ja, 

passar på att skriva till exempel “täcks min 

robotgräsklippare?”. Så jag menar, det krävs ju 

ganska många andra…. strukturmässiga 

förändringar på Mina Sidor som måste ske innan 

för att många av de frågorna vi får idag skulle 

kunden själv kunna kolla upp på Mina Sidor. 

Men, Mina Sidor är så pass dåligt, att de inte 

förstår det. Det är där det ligger, tror jag. Och 

sen beror det ju helt på hur avancerad den är. 

Kan den sen svara på följdfrågor så? Då är det ju 

mycket bättre. Men jag vet inte, det känns också 

lite nervigt nu om isåfall. 

TH,  

FE 

Hur hade du känt inför att den 

tar såna ärenden som du 

nämnde? Till exempel 

beställa grönt kort. 

Ja men alltså, problemet är ju alltså att vi inte 

alltid kan ge ett helt rakt svar när det kommer 

till, till exempel reseförsäkringor. Frågor om 

reseförsäkring. Frågan är där hur en chatbot hade 

svarat på såna frågor? Där blir det väl ändå 

isåfall att en maskin får svara kreativt, typ? 

TH 

Varför får ni inte svara rakt 

på frågor? 

För det är fall till fall. Varje fall bedöms separat, 

så att säga. Eller, vi som inte jobbar skador får 

inte säga något om en potentiell skada. Det är 

inte vår ensak. Så ja, jag tror det kan bli lite… 

svårt, där. 

TH 

Om vi går tillbaka till just 

känslan kring chatboten i 

kontexten av ditt arbete här. 

Har du några negativa känslor 

kring det?  

Kanske… ja. Alltid någon oro över jobbet?  FE 
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Hur menar du? ja alltså… att det kanske fasar ut… Fast, nja, jag 

är ju student ändå också. Så att… Det där med 

att sitta och ta emot samtal… ja. Alltså, visst kan 

det ta mitt jobb men jag tror också att det inte 

kommer ta allas jobb för jag tror ändå att vi 

måste ha någon form av kundkontakt. Jag tror 

alltså inte att all kundtjänst kommer vara att bara 

sitta och snacka med en chatbot. Många, eller, vi 

kanske kan avlasta men jag menar, som det ser 

ut idag så har vi långa köer så att en chatbot kan 

ju isåfall vara där för att avlasta. 

FE,  

TH,  

HC 

Men vilka kunder tror du 

hade varit mest benägna att 

använda den?  

Ja alltså, tänker på man på de äldre, de är väl de 

som har mest motstånd i alla fall. De som hade 

uppskattat det mest hade väl kanske varit de som 

vill försäkra i andras namn eller så. Typ 

bilförsäkringar. De hade nog tyckt det vore 

ganska bra att slippa prata med folk. Som sagt. 

AG,  

TH 

Precis. Men varför tror du att 

det är så? Att de äldre är mest 

negativa till det och… 

 Nä alltså många vill ju ha den mänskliga 

kontakten. Interaktionen. 

TH,  

HC 

Okej. Är det ofta de som 

ringer in? Istället för att 

maila, t.ex. 

Precis.  AG,  

TH 

Okej. Om man tänker internt 

då. Baserat på dina 

erfarenheter, tror du att 

chatboten hade kunnat vara 

en “valid tool” så att säga, för 

att hämta information när du 

behöver hjälp eller för de 

nya?  

Aa. Det vill jag påstå. Det tror jag verkligen det 

hade blivit. Det hade kunnat underlätta arbetet 

betydligt.  

TH 

Men om vi går tillbaka till 

ålder igen. Och internt. Du sa 

att de äldre hade varit mest 

emot det. Hur tror du det 

hade varit internt? Vilka 

kollegor hade varit mest emot 

tekniken?  

De som hade varit mest emot hade ju varit de 

som jobbat där länge och de som ser sig själv 

jobba där inom de närmsta tjugo åren. Så är det 

ju. Jag menar, det är ju ändå så när man 

presenterar, det är ju ändå ett sätt att minska 

antalet kundservicemedarbetare. Så jag menar. 

Klart de hade varit lite avskräckta. “Vad kommer 

hända med mitt jobb?” och så. Jag menar. 

Självklart.  

FE,  

TH 

Men tror du personligen det 

hade använts för att fasa ut 

folk eller hade det varit mer 

som ett verktyg? För att 

underlätta ert arbete. 

Verktyg. Utan tvekan. Det tror jag verkligen, 

alltså. Sen får man ju också tänka att när man 

jobbar dagtid och ringer experterna. Då har vi ju 

de hära, de hade ju inte varit glada. Jag menar, 

TH 
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där har vi ju ändå en hel avdelning med fem - 

sex personer som hade försvunnit.  

Tror du det är såna ärenden 

som chatboten kommer, eller 

kan ta?  

Aa. Aa, det tror jag. För det är såna specifika 

frågor när man behöver någon form av beslut. 

Villkorsfrågor speciellt. Det tror jag.  

TH 

Men åldersmässigt. Tror du 

att det också är en faktor som 

påverkar, jag menar eftersom 

du nämnde det externt med 

kunderna. Eller är det bara 

tidshorisonten?  

Jag tror det är hur länge man jobbat där. Som 

sagt, ju längre du jobbar desto mindre använder 

du då förmodligen den tänkta chatboten. Ju mer 

du kan ju mindre, alltså så. Sen är väl också 

risken att… jag har hört någonstans att i och med 

att man kan googla så fastnar inte kunskapen på 

samma sätt, men allting. Då är ju risken att det 

blir så att vi har en kundtjänst som sitter och kan 

inget själv utan det enda de gör är bara att… sitta 

och chatta med en bot.  

TH 

Okej. Det är en risk du 

tror…?  

Det tror jag. Att man får en inkompetent 

kundservice. 

TH 

Om man tänker på det vi 

nämnde innan med den 

administrativa biten, IT-

jouren och så. Tror du att 

chatboten kan ta över den 

positionen också? 

Ja alltså, nja. Det här med IT-service… Jag vet 

inte. Att behöva nytt lösenord? Visst. Det hade 

väl varit toppen. Men å andra sidan vet jag inte 

om det behövs en chatbot där. Det känns väl som 

man bara hade kunnat ha en hemsida istället för 

det, där man trycker in ett nytt lösenord. Jag 

måste ju inte sitta och skriva ut det till en 

chatbot. Det känns ju lite väl overkill, så att säga.  

TH,  

FE 

Okej så det känns lite 

felriktat?  

Ja.  FE 

Är det några andra sätt 

chatbot hade kunnat påverka 

ditt jobb, tror du? Förutom de 

sätten vi nämnt? 

Nä, inte vad jag kan komma på såhär på rak arm. 
 

Nä. Inga andra tankar eller 

frågor du har eller vill lyfta? 

Nä. Inte direkt. 
 

Då är vi rätt nöjda också 

tycker jag.  

Amen vad härligt! 
 

Härligt. Tack för att du ville 

vara med.  

Tack själva! 
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Appendix 7: Categorization of transcripts 

Theme Sub-theme Answer A Answer B Answer D Answer E Answer F 

Experien

ces 

General Inga tidigare 

erfarenheter 

mer än 

sporadisk 

skämtsam 

användning 

av Siri. 

Negativ 

erfarenhet, 

tycker det 

producerar 

dåliga 

resultat.  

Tidigare 

erfarenhet

er genom 

att ha 

provat 

Google 

Assistant 

och 

Swedbank:

s Nina.  

Ingen 

tidigare 

erfarenhet 

mer än 

sporadisk 

användnin

g av Siri.  

Använder 

regelbundet 

Google Home. 

Använt det i några 

kundtjänstsamma

nhang. Mestadels 

positiv erfarenhet 

av Google Home 

med några 

undantagsfall där 

resultatet inte blir 

som det är tänkt.  

Använt i några 

kundtjänstsamma

nhang. Negativ 

erfarenhet. Fick 

inte riktigt rätt 

resultat, fick ringa 

in till slut ändå 

och prata med en 

medarbetare. 

Skämtsam 

användning av 

Siri pga. bristande 

funktionalitet. 

Tycker inte den är 

kompetent.  

Customer 

queries 

Inga tidigare 

erfarenheter.  

Tidigare 

erfarenhet

er genom 

att ha 

provat 

Swedbank:

s chatbot 

som kund. 

Dock 

aldrig med 

ett äkta 

kundbehov

. Positiv 

erfarenhet 

av de 

enklare 

ärendena. 

Negativ 

vid de 

svårare.  

Inga 

tidigare 

erfarenhete

r.  

Använt det någon 

gång som kund 

gentemot 

Skatteverket, 

Skånetrafiken. 

Svaren har varit 

uppskattningar, 

aldrig direkta, 

känner E.  

Använt IKEA:s 

och Telenor:s som 

kund någon gång. 

Negativ 

erfarenhet.  

Informatio

n retrieval 

Små 

men negativa 

erfarenheter 

av Siri.   

Små men 

positiva 

erfarenhet

er av 

Google 

Assistant. 

Inga 

tidigare 

erfarenhete

r.  

Extensiv 

frågeställning 

vardags, mindre 

kundfrågeställnin

gar.  

Ja, ställt några 

kundfrågor.  

Administra

tive work 

Inga tidigare 

erfarenheter.  

Inga 

tidigare 

erfarenhet

er.  

Inga 

tidigare 

erfarenhete

r.  

Erfarenhet genom 

att boka 

kalendertider via 

Google Home. 

Gör det 

regelbundet. 

Inga tidigare 

erfarenheter.  
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Feelings General Positiv 

känsla. 

Tycker att 

det hade 

känts bra att 

ha tekniken i 

sitt 

arbete. Känn

er att 

chatboten 

kan låta en 

fokusera på 

svårare 

ärenden som 
är unika för 

människan. 

Känner ingen 

oro, säker i 

känslan att 

man 

fortfarande 

behövs som 

människa. 

Hade tyckt 

det hade 

gjort arbetet 

roligare, att 

inte behöva 

göra 

rutinuppgifte

r.  

Negativt 

känsla vid 

första 

anblick, 

pga. 

förlorandet 

av den 

mänskliga 

kontakten. 

Kan 

kännas 

känslomäs

sigt 

avtrubbat 
med 

sådana 

tjänster. 

Positivt 

vid en 

andra 

anblick, 

bra som ett 

kompleme

nt under 

udda 

timmar när 

ingen 

jobbar. 

Känner 

ingen oro 

för 

tillfället 

men ser 

det som ett 

potentiellt 

hot för 

andra 

avdelninga

r i 

framtiden, 

som t.e.x. 
"expertern

a".  

Positiv och 

optimistisk 

känsla för 

att 

förenkla 

och 

effektivise

ra det egna 

arbetet 

samt att 

förbättra 

kundmötet 

med 

mindre 
väntetid. 

Har en oro 

att det kan 

ta ens 

jobb, att 

man alltid 

har det i 

bakhuvude

t. Tror att 

experterna 

hade varit 

rädda för 

introduktio

nen av 

tekniken.  

Känsla av 

välbehag och ett 

underlättande.  

Positiv 

inställning, både 

för externt och 

internt bruk. Har 

en oro i 

bakhuvudet att 

tekniken kan ta 

över jobb, men 

det föll bort 

snabbt då han tror 

att den 

männskliga 

kontaken 

fortfarande är 
viktig. Eftersom 

han själv är 

student och 

tidshorisonten på 

jobbet är kort, är 

han inte direkt 

orolig i dagsläget, 

men att personer 

som jobbat där 

länge och vill 

jobba där länge 

kommer känna 

det. Nämner 

experterna som en 

riskavdelning.  

Customer 

queries 

Positiv 

känsla. 

Känner att 

det kan 

underlätta 

ens arbete 

och 

arbetsbörda 

genom att 

hantera 

enklare 

Skepcism; 

osäker hur 

det 

kommer 

fungera i 

praktiken. 

Känsla av 

förtroende 

för att 

tekniken 

kommer 

Positiv 

känsla 

gentemot 

"filtreringe

n" av 

ärenden, 

som den i 

externt 

bruk tycks 

kunna ha.  

En sorts 

likgiltighet, men 

även en 

nyfikenhet. 

Däremot en 

känsla av 

underlättande för 

"filtreringen" av 

ärenden.  

En liten 

likgiltighet; att 

den inte kommer 

kunna göra så 

mycket för det 

egna arbetet men 

att det ändå kan 

vara positivt om 

det fungerar bra. 

Att den är 

kompetent. 
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ärenden. 

Hade 

däremot inte 

helt förlitat 

sig på 

tekniken.  

underlätta 

arbetet. 

Dock en 

oro att 

förlorandet 

av den 

mänskliga 

kontakten 

kommer 

stjälpa, 

istället för 

att hjälpa.  

Tycker det hade 

varit felriktat. Det 

finns större 

strukturella 

problem med 

hemsidan att ta itu 

med först.  

Informatio

n retrieval 

Positiv 

känsla för 

enklare 

frågor snabbt 

kan besvaras, 

frågor som 

ofta 

nyanställda 

har.  

Negativ 

inställd 

framförallt

, pga. 

förlorandet 

av 

mänsklig 

kontakt. 

Ser värde i 

att man 

frågar 

kollegor 

fortfarande

. Speciellt 

för de 

nyrekryter

ade. 

Blandad 

känsla. 

Positiv att 

det kan gå 

snabbare. 

Negativ 

eftersom 

det tar bort 

den 

mänskliga 

kontakten 

kollegor 

emellan 

men 

känner 

samtidigt 

att 

kollegor då 

slipper 

störa 

henne med 

frågor som 

tar tid från 

hennes 

egna 

arbete.  

Känns 

underlättande. 

Hitta information 

snabbare än i 

dagsläget.  

Blandade känslor. 

Positiv känsla av 

effektivitet vid 

informationshante

ring. Negativt då 

det är tråkigt att 

förlora ett viktigt 

mänskligt band 

kollegor emellan.  

Administra

tive work 

Starkt positiv 

känsla. 

Känner att 

det hade 

underlättat 

för båda 

parterna i 

den 

nuvarande 

processen. 

IT-jouren 

slipper lida 

av hennes 

misstag.  

Positiv 

känsla. 

Bra att 

lägga en 

teknisk 

resurs där 

det 

mänskliga 

inte är så 

styrande.  

Starkt 

positivt. 

Hade tyckt 

tekniken 

hade 

eliminerat 

osäkerhete

n kring 

ifall man 

får hjälp 

snabbt 

eller inte.  

Negativt. Känsla 

att det är bristande 

i säkerhetsfrågor 

som är en viktig 

aspekt på den 

punkten.  

Likgiltighet. Hade 

varit bra men 

känner att det är 

en onödig 

satsning, att 

automatisera den 

processen. Kan 

göras på andra, 

enklare sätt. 

Känner också att 

man enklare kan 

förklara sitt 

ärende, vilket kan 

vara komplext, för 

en människa.  
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Thought

s 

Customer 

queries 

Tror, likt 

känner att 

den kan ta 

enklare 

ärenden utan 

subjektiva 

bedömningar

. Tror kunder 

uppskattar 

den 

mänskliga 

faktorn mer 

än 

effektiviteten
. Speciellt 

äldre pga 

deras ovana 

vid teknik, 

men att det 

kanske bara 

är en 

övergångsfas 

man måste 

vänja sig vid.  

Tror 

tekniken 

kan ta 

enklare 

ärenden 

men på 

bekostnad 

av den 

viktigare 

mänskliga 

kontakten 

vilket kan 

leda 

kunder till 
andra 

konkurrent

er. 

Nämner 

äldre som 

motståndar

e till det, 

att de inte 

kommer 

uppskatta 

tekniken 

pga. deras 

ovana vid 

teknologi. 

Yngre blir 

utsatta för 

tekniken 

tidigare 

och därför 

mer 

mottagliga

. Ser ett 

behov med 

tekniken 

eftersom 

arbetsbörd

an ofta är 
hög.  

Tror att 

tekniken 

kan ta de 

flesta 

ärendena, 

även 

komplexa. 

Det enda 

som 

stoppar är 

aktörernas 

behov av 

att faktiskt 

prata med 
en 

människa. 

Tror äldre 

kommer ha 

negativa 

attityder 

gentemot 

tekniken 

pga. deras 

ovana vid 

teknologi 

och 

eftersom 

de vill ha 

en 

mänsklig 

kontakt 

mer än 

andra 

åldersgrup

per.  

Svag tro till att det 

hade fungerat rent 

tekniskt men att 

det hade varit 

felimplementerat. 

Kunder ringer in 

för att ventilera 

och det kan inte 

tekniken hantera. 

Tror att ålder är 

en faktor att ha i 

beakt: äldre är 

mer oroliga kring 

säkerhetsfrågorna, 
yngre är mer 

tveksamma till 

kvaliteten av 

svaren.  

Tror tekniken 

endast kan hantera 

de enklaste 

ärendena och att 

mycket av de 

subjektiva 

bedömningarna 

eller de kreativa 

svaren återlämnas 

till människan. 

Äldre hade varit 

motståndare till 

tekniken.  

Informatio

n retrieval 

Tror att 

tekniken 

hade 

fungerat vid 

enklare 

ärenden. 

Speciellt för 

nyanställda.  

Tror det 

hade 

fungerat 

för enklare 

ärenden 

och att den 

hade varit 

bättre än 

det de har 

idag. Tror 

det kan ta 

"expertern

Tror det 

hade 

fungerat 

och att det 

hade 

underlättat 

arbetet 

genom att 

effektivise

ra 

processen.  

Tror det hade 

fungerat bra och 

att det hade varit 

hjälpsamt som en 

sökfunktion som 

effektiviserar 

arbetet.  

Tror det hade 

fungerat bra 

eftersom 

medarbetare kan 

lära sig det 

optimala 

arbetssättet med 

tekniken. Tror att 

nyanställda har 

mest nytta av 

tekniken.  
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as" jobb 

till en viss 

grad, men 

att den 

subjektiva 

bedömnin

gen alltid 

behövs vid 

svårare 

ärenden.  

Administra

tive work 

Tror att 

tekniken 

hade 

fungerat. 

Tycker att 

processerna 

brister lite 

idag, ser en 

potentiell 

plats för 

chatboten 

där.  

Tror det 

hade 

fungerat 

eftersom 

den 

mänskliga 

kontakten 

inte är så 

viktig där. 

Tror att de 

på IT-

supporten 

kan vara 

rädda för 

sina jobb.  

Tror det 

hade 

fungerat 

och att 

chatbot har 

en plats 

där. Tror 

det hade 

minskat 

osäkerhete

n huruvida 

man 

kommer få 

hjälp 

snabbt 

eller inte.  

Tror inte det hade 

fungerat med 

tanke på 

säkerhetsfrågor 

kopplade till 

verifieringen av 

avsändaren.  

Tror det hade 

nästan varit 

felriktat. Finns 

enklare sätt att 

hantera det på.  

General Tror det kan 

användas i 

utbildningssy

fte. Att man 

övar 

kundinterakti

oner med 

boten istället 

för med 

kollegor. 

Tror äldre 

kollegor 

hade varit 

motståndare 

men att 

arbetslaget är 

ungt. Det är 

isåfall andra 

avdelningar, 

t.ex. 

experterna, 

som hade 

känt sig 

hotade.  

Är inte 

orolig över 

teknikens 

utveckling 

att hennes 

jobb ska 

försvinna. 

Tror att 

det 

kommer 

fungera 

mer som 

ett verktyg 

för att 

förenkla 

hennes 

arbete. 

Ålder är 

en faktor, 

äldre är 

motståndar

e.  

Tror 

tekniken 

hade hotat 

vissa jobb 

men inte 

hennes 

eget, som 

t.ex. 

"expertern

a". 

Arbetsstyr

kan är ung, 

därför 

kommer 

det inte 

vara så 

mycket 

motstånd. 

Ålder är en 

viktig 

faktor 

återigen. 

Tror man 

måste 

introducer

a tekniken 

försiktigt i 

början 

Tror inte att 

tekniken kommer 

ersätta honom 

men att vissa 

arbetsuppgifter 

som t.ex. 

"experternas" 

kommer tunnas ut 

och att det finns 

en "samlad oro" 

kring det, på ett 

samhällsplan. 

Attribuerar sitt 

lugn till hans 

anställning och 

korta tidshorisont 

på bolaget.  

Tror att en risk 

som medföljer 

tekniken är att 

man får en 

inkompetent 

arbetsstyrka som 

helt förlitar sig på 

chatboten, eller 

Google, som han 

nämner. 

Attribuerar 

motståndet till hur 

länge man jobbat 

där likt F, samt 

hur länge man ser 

sig själv jobba 

där.  
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eftersom 

folk 

känner oro 

för AI.  
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