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Sammanfattning 

Globaliseringen har medfört ökad konkurrens. För att kunna hävda sig på en konkurrensutsatt 

marknad måste företag hitta olika sätt för att skapa mervärde för kunderna. Enlig denna studie 

framgår det att det finns två olika sätt att skapa mervärde för kunden. Det första är 

värdedistribution och det andra värdeskapande processer. I konkurrensen om kunden är priset 

en så viktig faktor att företagen under lång tid valt att fokusera på att minska sina kostnader. 

Ett sätt för företag att minska sina kostnader är att lägga ut olika funktioner på företag som 

kan utföra det till en lägre kostnad, så kallad outsourcing.  

Dock kan outsourcing innebära en risk att företagen tappar kundkontakten och möjligheten till 

värdeskapande processer tillsammans med sina kunder. Med andra ord outsourcing kan ibland 

vara lyckosamt för företaget men ibland innebära ett misslyckande. 

 

I teorikapitlet tas det upp relevanta teorier vars faktorer är viktiga inför ett beslut om ett 

företag ska outsourca sin kundtjänst eller inte. Dessa teorier har analyserats och ur detta har 

författarna tagit fram en börmodell som inkluderar viktiga faktorer inför ett beslut om 

outsourcing.  

 

Ett felaktigt beslut om outsourcing kan ha stor påverkan för företagets långsiktiga överlevnad.  

Det kan både leda till ökade kostnader och försämrade kundkontakter.  

Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera  företagens processer som hanterar fel 

och reklamationer kan användas som värdeskapande processer hos en outsourcad kundtjänst. 

För att se skillnaden kommer författarna även att undersöka processen hos en kundtjänst som 

sköts internt av företaget och sedan jämföra dessa. 

 

Undersökningen har gjorts genom en fallstudie på den polska telecommarknaden. Författarna 

har genomfört djupintervjuer  där fyra olika företag har medverkat: T.P S.A, Plus GSM,  

Netcentrica och Call center poland. 
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Undersökningen har kommit fram till att det inte är någon skillnad mellan företag som har 

outsourcat och det som inte har gjort det. Det som däremot har framkommit är att företag vars 

kunders marknadsegenskaper av en generell typ har större möjlighet att genomföra en lyckad 

outsourcing.   
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1 Inledning  

I det här avsnittet presenteras en kort beskrivning över outsourcing och nuvarande 

situationsläge. Vidare presenteras problemdiskussion, problemformulering, syfte och 

avgränsningar som är av relevans för författarnas studie.  

 

1.1 Problembakgrund 

 

Tiden då företag betraktades som självförsörjande enheter, som internt skötte alla delar av sin 

verksamhet har fallit i glömska. För knappt hundra år sedan rådde det en allmän uppfattning 

om att företag kan bli professionella i allt vad de gör. Sanningen är dock, att inget företag har 

råd att vara bäst på allt men de har inte heller råd att inte vara det. För att lösa detta problem 

började företagen samarbeta i nätverk. Det mest kända uttalandet, som på det bästa sättet 

speglar förståelse för behovet av ett samarbete företag emellan för att uppnå lönsamheten blev 

utformad 1923 av Henry Ford, och som lyder; 

 

 ”Om det finns något som vi inte kan göra mer effektivt, billigare samt bättre än våra  

konkurrenter, är det ingen idé att vi fortsätter göra det; vi borde anställa någon, som kan 

göra det bättre än vi” 

 

Globaliseringen har förändrat marknadsförutsättningarna generellt för företag. Den 

teknologiska utvecklingen sänkte inträdesbarriären för nya aktörer och medförde ett allt 

tuffare konkurrensförhållande. Den teknologiska utvecklingen har även ökat möjligheterna för 

mindre och medelstora aktörer att konkurrera på en global marknad på nya villkor1. När 

många företag konkurrerar om samma kunder ställs det högre krav på att företag levererar den 

                                                                 

1 Augustson & Bergstedt-Sten, 1999 s. 30 
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bästa produkten. Om alla företag konkurrerar med likartade produkter blir priset den enda 

faktorn de kan konkurrera med. 

 

Globaliseringen har lett till att det har blivit fler företag som konkurrerar om samma kunder. 

 

För att kunna vara konkurrenskraftiga på en globaliserad marknad måste företag hålla nere 

sina kostnader. Ett alternativ för att minska kostnaderna och öka avkastningen på investerat 

kapital kan vara att lägga ut delar av sin verksamhet på externa leverantörer, detta benämns 

som outsourcing. På så sätt kan företag fokusera på sin kärnverksamhet2 och låta någon annan 

utföra uppgifter som inte anses tillhöra kärnverksamheten. En undersökning visar att en 

lyckad outsourcing ger besparingar på mellan 25 % till 30 %.3 

 

För att minska kostnader kan företag fokusera på sin kärnverksamhet och lägga ut delar av 

verksamheter på underleverantörer. 

 

Beroende på vilken bransch företagen befinner sig i väljer de att outsourca olika funktioner, 

vissa företag väljer att outsourca t ex IT-avdelningar andra väljer att outsourca produktionen. 

Det är även så att vissa företag väljer att outsourca de kundnära tjänsterna såsom service- och 

kundtjänstavdelningar. När det gäller outsourcing av kundtjänst sker det oftast till ett så kallat 

callcenter. En undersökning som genomfördes bland organisationer som använder eller 

överväger att använda outsourcing visade att de närmaste tre åren förväntas en tillväxt inom 

outsourcing av finansiella tjänster med 355 % och outsourcing av kundservice med 255 %.4  

 

Företag väljer att outsourca kundnära tjänster. 

 

Callcenter företagen är en av de snabbast växande företagsgrupperna. År 1997 fanns det i 

Sverige ca 20 000 anställda vid svenska callcenters och fem år senare hade antalet anställda 

vuxit till ca 60 000 anställda. Mellan åren 2002 till 2007 förväntas den årliga tillväxten uppgå 

till mellan 10 % till15% (Vad tillväxten blev är ännu inte publicerade).5 Detta påvisar att det 

                                                                 

2 Tim Jackson, Kari Iloranta och Shayne McKenzie, Profits or Perils? The Bottom Line on Outsourcing (USA: 

Booz Allen & Hamilton Inc., 2001)  
3 Detta stöds av att analysföretaget Gartners rapport (http://www.msipolska.pl) 
4
http://www.accenture.com 

5
 Arbetslivrapport, nummer 2006:20 
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sker en stor tillväxt inom callcenter branschen. Det är inte bara i Sverige som tillväxten är 

stor. Dagens nyheter publicerade den 9 maj 2001 en artikel som uppgav att mer än vart tredje 

jobb som skapas inom EU är på ett callcenter. 

 

Det har skett en stor tillväxt för företag som tillhandahåller outsourcade kundnära tjänster. 

 

När företag har valt att outsourca delar av sin verksamhet så har en del valt att göra det till 

länder med lägre kostnader än Sverige. Några av de länder som är vanliga för företag att 

outsourca callcenter funktioner till, är Polen och Indien. Företaget Capgemini har t ex. 400 

anställda i Krakau i Polen och 4000 anställda i Indien som arbetar med callcenter funktioner6. 

Det finns även flera exempel så som Microsoft som har outsourcat vissa interna funktioner till 

Accenture i Warszawa7.  

Outsourcing sker ofta till låglöneländer så som Polen. 

 

Informationsteknologins utveckling har medfört att kunderna har fått ett förändrat beteende då 

det har blivit lättare att få tillgång till information (Internet och media). Företag blir alltmer 

konkurrensutsatta då det har blivit lättare för kunderna att jämföra de olika erbjudandena mot 

varandra. När kunder har flera olika alternativ kan de ställa högre krav på produkterna från 

företaget som de köper av.8 

 

Informationsutvecklingen har lett till ändrat kundbeteende.  

 

Med större tillgång till information är det inte bara produkten som kunden jämför utan även  

helhetsbilden av företaget, vilket innebär att de inte endast tittar på produkten i sig utan även 

på priset och de värdeskapande processerna. Kunder är nu också mer känsliga för fel, de 

accepterar inte fel på produkterna och de ställer högre krav på tjänsterna.9 Då kunder inte 

accepter fel blir det nödvändigt för företag att fånga upp de problem som kunderna har så att 

de kan lösa dessa men framför allt för att kunna förhindra att de återkommer. Även kraven 

                                                                 

6
 http://computersweden.idg.se 

7
 http://www.computerwoche.de 

8 Prahalad, 2004 s. 2-4 
9 Kandampully, 1998 vol 9. NO 6. 

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.4517
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ökar hela tiden, företag kan aldrig sluta utveckla sina produkter utan måste driva ständiga 

förbättringsprocesser10. För att kunna möta kundernas ständiga föränderliga krav krävs det att 

företag har lärandeprocesser. Det har framförallt inom produktionsindustrin växt fram flera 

olika arbetssätt för att identifiera problem så att företag kan lösa dessa och på så sätt öka sin 

konkurrenskraft som t ex. Kaisen11 och lean production12. Inom dessa arbetsmetoder betraktas 

felet som en tillgång för företaget, för om de löser problemet får de en möjlighet förbättra 

kvaliteten på produkten. För att kunna identifiera problem och även följa kunders ständigt 

föränderliga behov krävs det att företag har interna processer som fångar upp dessa och sedan 

lyckas föra in det i organisationen. För att fånga upp kundens behov krävs en mer dynamisk 

och central relation till kunden, där även kunden är medskapare av mervärde och 

affärsprocesser i företagen13.  

 

Med kundernas förändrade beteende krävs det värdeskapande processer med kunden för att 

kunna tillgodose deras behov.  

 

När företagen måste tillhandahålla kundnära tjänster som uppfyller det förändrade beteendet 

innebär detta en ökad kostnad för företagen. De måste investera mer i sin egen personal och 

tid för att kunna fånga upp kundernas problem och vårda helhetsbilden av företaget. Företag 

måste involvera personalen i dess affärsidé så att det skapas engagemang hos personalen.14 

 

Ökade krav från kunden leder till ökade kostnader för företaget. 

 

Outsourcing innebär inte bara kostnadsbesparingar för företagen, det finns även problem med 

outsourcing. Det börjar bli vanligt att företag som har outsourcat en funktion väljer att ta 

tillbaka den outsourcade funktionen. Analysföretaget IDC;s har genomfört en undersökning 

som visar att 15 % av deras respondenter i Norden år 2005 valde att ta hem sina outsourcade 

verksamhetsdelar. Ytterligare 20 % överväger att ta hem sina outsourcade verksamhetsdelar.15
 

 

                                                                 

10 Norrman & Ramirez, 1995 s. 136  
11 Huda, 1992  
12

 Womack, Jones & Roos , 1991  
13

 Prahalad, 2004 s. 79-87 
14

 http://dagensmiljo.idg.se 
15 Computer Sweden, 2006-12-04 03:00 
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Outsourcing kan innebära ett misslyckande för företaget om deras outsourcade funktion 

försämras.  

1.2 Problemdiskussion 

Enligt den bakgrund som författarna har presenterat framgår det att företagen ställs inför två 

motstridiga krav, dels att minska sina kostnader men samtidigt öka servicen till kunderna 

vilket leder till ökade kostnader. Det ställs krav på att ta hand om kundernas problem och 

även vidareutveckla produkterna för att möta upp till de föränderliga kraven. Kunderna ställer 

högre krav på produkter och tjänster vilket gör att företagen ständigt måste förbättra sig för att 

behålla sin marknadsposition. Outsourcing kan vara en möjlighet för att minska kostnader 

men innebär även en risk att företagen tappar kundkontakten och möjligheten till 

värdeskapande processer tillsammans med sina kunder. Med andra ord outsourcing kan ibland 

vara lyckosamt för företaget men ibland innebära ett misslyckande.  

1.2.1 Problemformulering 

 

Vilka faktorer är viktiga för outsourcing av kundnära tjänster, som leder till långsiktig 

överlevnad? 

1.2.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera  företagens processer som hanterar fel 

och reklamationer kan användas som värdeskapande processer hos en outsourcad kundtjänst. 

För att se skillnaden kommer författarna även att undersöka processen hos en kundtjänst som 

sköts internt av företaget och sedan jämföra dessa.  

1.2.3 Perspektivdiskussion 

Denna studie kommer att utgå ifrån två perspektiv, det interna företagsperspektivet och 

kundperspektivet. Fokus ligger på det interna företagsperspektivet då författarna kommer att 

analysera och utvärdera företagens interna felhanteringsprocesser. I den här uppsatsen har 

författarna skapat kundperspektivet genom att bygga upp en teoretisk modell som senare 

kommer att användas i uppsatsen. 
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1.2.4 Avgränsningar  

Undersökningen kommer att ske i Polen då det är ett av de länder som företag väljer att 

outsourca till. Undersökningen genomförs på fyra företag inom Telecom branschen där två 

företag har outsourcat sin kundtjänst funktion och de två andra utför kundtjänst med egen 

personal.  
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2 Metod 

I detta kapitel presenteras metod, datainsamling, angreppssätt, urval och vetenskapssyn samt 

motiverar författarna vad som är relevant för denna uppsats. 

 

2.1 Vetenskapssyn  

Beroende på människans världs - och vetenskapssyn, ställs det olika forskningsfrågor och 

olika metoder som tillämpas vid försök att lösa ett problem. Det finns två huvudsakliga 

förhållningssätt till hur forskning bör bedrivas, dessa är hermeneutik och positivism.  

 

Hermeneutik är en tolkningslära som härstammar från humanvetenskapen och strävar efter att 

förstå innebörden av tolkat material.16 Detta angreppssätt underlättar för forskaren att 

uppmärksamma den påverkan som språk, historia och tradition utövar på både tolkaren och 

det uttolkade.17 Hermeneutik syftar till att ingen företeelse skall behövas lämnas oförklarat.  

 

Positivism har sitt ursprung i naturvetenskapen, och uppfattar att all vetenskap grundar sig i 

matematik. Tänkandet baseras på fakta d.v.s. kunskap som grundar sig på sinneserfarenhet.18 

Inom denna vetenskapssyn anses det att kunskap kommer antingen från logik eller empiri. 

Syftet är att dra slutsatser från källor som är exakta, säkra och objektiva.  

 

 

 

 

Val av vetenskapssyn 

                                                                 

16 http://www.infovoice.se 
17 Ibid 
18

 http://brunnen.shh.fi 
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Då denna undersökning har skett genom djupintervjuer kommer den att ha en hermeneutisk 

vetenskapssyn. 

2.2 Tillvägagångssätt 

Forskningsresultatet påverkas av metoder, därmed utgör valet av rätt tillvägagångssätt en av 

huvuduppgifterna vid uppsats skrivandet. För att kunna ta beslut om vilken metod som ska 

användas borde forskarna ha klart för sig vilket forskningsproblem de försöker besvara, samt 

vara medvetna om de teoretiska utgångspunkter19. Med detta i åtanke inleddes denna 

undersökning med att konkretisera forskningsproblemet och formen för de teoretiska 

utgångspunkterna för undersökningen. Med problem, syfte och teori som utgångspunkt kan en 

strategi för insamling av primär och sekundär data utformas.  

 

2.2.1 Metodval  

En metod har som avsikt att beskriva hur forskaren går tillväga för att lösa ett problem20. 

Det går att urskilja två huvudmetoder för att samla in kunskap: det kan antingen vara 

kvalitativ eller kvantitativ ansats. Beroende på vilken av ansatserna som väljs, kan resultatet 

och slutsatserna påverkas då valet av ansats har betydelse för tillvägagångssättet vid 

datainsamlingen. Det finns inget tydligt svar på vilken av de två metoderna som är bättre än 

den andra, eftersom ansatserna lämpar sig för olika forskningssituationer. Själva valet bör 

dock baseras på problemställningen.  

 

2.2.1.1 Kvantitativ och kvalitativ ansats 

 

I den kvantitativa ansatsen dominerar fasta strukturer vilket medför att undersökningen kan 

bli bättre kontrollerad av forskaren. Denna metod är rekommenderad att använda för 

                                                                 

19 Holme I.M., Solvang B 1997 
20

 The Advanced Learners Dictionary, 1958 s.792 
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matematiska analyser och jämförelser av generaliserbarhet21. Den kvalitativa ansatsen bygger 

istället på att omvandla det observerade till skrivna ord, inte siffror. 22 

 

Val av metod 

 

För att få klarhet i vilka faktorer som är viktiga vid outsourcing av kundnära tjänster och för 

att möjliggöra långsiktig överlevnad skall författarna genomföra en djupare utredning av 

fenomenen. Den kvalitativa ansatsen lämpar sig bäst då den låter författaren genomföra en 

längre intervju med ett begränsat urval av populationen. Metoden skapar ett stabilt underlag 

för ett djupare perspektiv och helhetsbild av det undersökta ämnet.  

 

2.2.2 Angreppssätt 

I empirisk forskning går teoretiska referensramar och data/ empiri hand i hand. Forskarens 

mål är att integrera teori och empirin. Vid val av angreppssätt finns det två huvudmetoder att 

förhålla sig till, relationen mellan empiri och teori; induktion eller deduktion. 23 

 

2.2.2.1 Induktion och deduktion 

 

Induktion är en resonemangsmetod som generaliserar upptäckta mönster på tidigare gjorda 

observationer. Med andra ord kan man säga, att induktion går från empiri till teori, dvs. 

allmänna slutsatser dras utifrån empirisk fakta. Medan deduktion som bygger på 

sinnesintryck, går i omvänd ordningsföljd: från teori till empiri. Forskaren utgår från teorier 

för att undersöka avvikelsekaraktärer för att se om empirin bekräftar teorin eller inte.24 Olika 

teorier ställs till en syntes och jämförs med verkligheten.  

 

 

 

 

                                                                 

21 Johannessen & Tufte, 2003 
22

 Denscombe, 2000 s.204 
23

 Johannessen & Tufte, 2003 s. 35 
24

 Johannessen & Tufte, 2003 s. 35 
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Induktiv och deduktiv ansats: 

 

    Teori  

Generalisering   Hypoteser 

 

   

Observationer   Observationer 

 

 

                   Verkligheten 

 

 Induktiv ansats   Deduktiv ansats 

Figur 1 Att utreda, forska och rapportera, Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997, sid 229 

Val av angreppssätt 

 

Då studien utgår ifrån existerande teorier som ligger till grund för undersökningen kommer 

författarna att använda den deduktiva ansatsen. Induktiv ansats är inte relevant för studien då 

författarna inte utgår från observationer.  

2.3 Datainsamling i kvalitativa studier 

Det är viktigt att forskaren känner till de olika strategierna när det gäller datainsamling. Detta 

val kommer att påverkas av strategin men även vad forskaren upplever som relevant vid 

datainsamlingen och beträffande tid, tillgång till datakällor och resurser.25  

Data som används i kvalitativt orienterade studier kan komma från olika källor. Forskaren 

samlar in en existerande data i samband med en konkret undersökning. Sådana data kan vara 

forskarens anteckningar, intervjuer, observationer, frågeformulär m.m.  

 

Val av datainsamling i kvalitativa studier 

 

                                                                 

25 Denscombe, 2000 s.101 
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För denna studie har författarna använt sig utav ostrukturerade intervjuer som låter 

respondenten svara fritt. Denna typ av intervju anser författaren vara mest lämplig för studie 

då det ger djupare svar angående reklamationshanteringen och visar om det finns en koppling 

till företagets affärsidé.  

 

2.3.1 Fallstudie 

Fallstudier är en empirisk undersökning som samlar in mycket information (data) inom ett 

avgränsat område. Det finns två typer av fallstudier, enkelfallstudier då man undersöker ett 

enstaka fall och flerfallstudier som kan bestå av flera fall. Avsikten med flerfallstudier är att 

få fram det säregna i huvudfallet genom att jämföra med de andra fallen. 

 

Val av Fallstudie 

 

För denna studie har författarna valt att använda sig av flerfallstudier då denna undersökning 

grundar sig på en jämförande studie mellan två telecombolag som inte har outsourcat och två 

som har gjort det. 

2.3.2 Urval 

För en undersökning är det väsentligt vem det är som ska undersökas och hur många som ska 

undersökas. Det som är undersökningens målgrupp, oavsett om det är hela gruppen eller mer 

avgränsade grupper, kallas för populationen. Beroende på omständigheter kan det vara 

omöjligt att undersöka hela populationen, då kan man istället undersöka ett urval av 

populationen.26 Det finns huvudsakligen två typer av urvalstekniker som en forskare kan 

använda sig av; sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval.27  

2.3.3 Icke sannolikhetsurval 

Forskaren kan finna det svårt i vissa situationer att göra ett sannolikhetsurval. Oftast är 

orsakerna att; forskaren inte anser att det är möjligt att inkludera ett tillräckligt stort urval i 

undersökningen eller att forskaren inte har tillräckligt med information om populationen för 

                                                                 

26 Johannessen & Tufte, 2003 s. 132. 
27

 Denscombe, 2000 s. 18 
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att kunna genomföra ett sannolikhetsurval. Kännetecknet för icke sannolikhetsurval är oavsett 

dess form att de människor eller de företeelserna i urvalet inte utgörs av ett slumpmässigt 

urval.28 

 

Subjektivt urval är när forskaren handplockar urvalet för undersökningen. Här har forskaren 

redan en viss kännedom om de människor eller företeelser som ska undersökas, vilket gör att 

forskaren väljer medvetet vissa av populationen för att just dessa troligtvis ger mest 

värdefulldata.29 

 

Snöbollsurval är när urvalet bestäms genom en process där en person hänvisar till nästa 

person. Urvalet växer som en snöboll i takt med att de nytillkomna personerna i sin tur 

ombeds att föreslå två eller flera som skulle kunna tänkas ingå i urvalet.30  

 

I det Teoretiska urvalet sker valet av enheter successivt allteftersom en teori utvecklats på 

grundval av de belägg som framkommer.31 

 

Tillfällighetsurval bygger på bekvämlighet, ” första bästa som finns till hands”.32 

2.3.4 Sannolikhetsurval 

Sannolikhetsurval, är en urvalsmetod för att få fram högsta sannolika representativa urval och 

även göra det möjligt för forskaren att beräkna sannolikheten för att resultaten av ett urval ska 

vara i närheten av resultaten för populationen.33 Det finns flera olika metoder för 

sannolikhetsurval, då det inte använd i denna undersökning väljer författarna att inte beskriva 

det ytterligare.  

 

                                                                 

28 Denscombe, 2000 s. 23 
29

 ibid s. 23 
30

 Denscombe, 2000  s. 24 
31

 Ibid s. 24 
32

 Ibid s. 24 
33

 Johannessen & Tufte, 2003 s. 134. 
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Val av urvalsmetod 

I denna studie kommer författarna att utgå från icke sannolikhetsurval. Då författarna har 

kännedom om vilka som skulle kunna tänkas medverka i undersökningen, blev det ett 

subjektivt urval. Med hjälp av subjektivt urval kan författarna fastställa lämpligt 

fallstudieobjekt. Kravet är dock att respondenterna på de utvalda företagen ska vara kunniga 

inom området. De företag som kommer att undersökas är TP. S.A, Plus GSM, Netcentrica och 

Call center Poland. Detta på grund av att det fanns respondenter som var villiga att delta. 

Eftersom enheter för undersökning valdes successivt, var det även ett teoretiskt urval.  

2.4 Validitet 

Validitet beskrivs hur bra, eller relevant, data representerar det fenomen som ska undersökas. 

Det finns tre olika former gällande validitet; begreppsvaliditet, intern validitet och yttre 

validitet.34 

2.4.1 Begreppsvaliditet  

Begreppsvaliditet handlar om relationen mellan det generella fenomen som ska undersökas 

och konkret data.35 Är data en bra representation av det generella fenomenet? Hur vet 

forskaren om indikatorerna är valida eller inte? I vissa situationer handlar det om sunt förnuft 

och i andra situationer är det inte så lätt att avgöra om indikatorerna är valida, utan istället 

måste forskaren genomföra systematiska validitetstester.36 

2.4.2 Intern validitet 

Intern validitet är när forskaren kan påvisa orsakssamband. Hög intern validitet är när ett 

experiment har genomförts på ett sådant sätt att det är möjligt att bevisa att ett samband 

mellan två variabler är ett möjligt orsakssamband.37 

                                                                 

34 Johannessen & Tufte, 2003 s. 47 
35

 Ibid 
36

 Johannessen & Tufte, 2003 s. 47 
37

 Ibid s. 192 
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2.4.3 Yttre validitet 

Yttre validitet handlar om generalisering från urval till population. Är urvalet representativt 

för populationen? Den bästa metoden att kontrollera yttre validitet är att genomföra samma 

undersökning i olika kontexter och vid olika tidpunkter.38 

2.5 Reliabilitet  

Reliabilitet beskrivs hur tillförlitlig datan är. Reliabilitet handlar om undersökningens data, 

vilka data som används, insamlingssätten och hur de kan bearbetas. Reliabilitet kan testas 

genom att forskaren upprepar samma undersökning eller låter flera forskare oberoende av 

varandra värdera data.39 

 

Allt forskaren baserar sin kunskap på är informationskällor. Information kan vara antingen 

primär (originalmaterialet) eller sekundär (materialet som tidigare samlats in) källor40. Valet 

av informationskällor styrs av informationsbehov.  

 

Reliabilitet för denna undersökning 

 

Då vår förkunskap om ämnet var begränsat användes i stor utsträckning sekundära källor för 

att utvärdera de teorier som är relevanta för studien. I samband med detta undersöktes 

validitet och reliabilitet på dessa källor för att få en uppfattning om hur väl de mäter det som 

skall mätas. Undersökningen har en låg reliabilitet då den endast är genomförd vid ett tillfälle. 

För att öka reliabilitet bör undersökningen upprepas.  

 

2.6 Källkritik  

Företagsinformation om de företag som deltar i undersökningen kommer framför allt från 

intervjuer (primärdata), men även från företagets egen hemsida. Hemsidan kan generera 

                                                                 

38
 Johannessen & Tufte, 2003 s. 240 

39 Ibid  
40

 http://www.hkr.se 

http://www.hkr.se/
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subjektiv data, vilket medför att författarna måste granska dem kritiskt. Författarna har 

därmed begränsat sig i sin användning av hemsidan och gjort ett noggrant informationsurval.  

 

Undersökningen bygger på semistrukturerade intervjuer med öppna frågor både på telefon och 

möten. Vissa av företagen har krävt att få frågorna innan mötet och andra har fått frågorna 

först vid intervju tillfället. Det finns alltid en risk att respondenten svarar på frågorna på ett 

sätt som överensstämmer med den bild företaget vill ge av sig själva. Den som har utfört 

intervjuerna har strävat efter att vara objektiv och med hjälp av följdfrågor försöka komma 

sanningen så nära som möjligt.  

Det som även är en potentiell källa till fel, är att underökningen är genomförd på polska och 

sedan översatt av författarna själva. Det finns alltid en risk för att vissa nyanser i språket går 

förlorade i översättningen och detta kan ledas till missvisande svar.  
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3 Teori  

I detta avsnitt presenterar författarna de teorier som är relevanta för uppsatsen och som 

ligger till grund för problemområdet. Ur teorierna tas det ur viktiga faktorer som sedan 

åskådliggörs sedan i en teoretisk syntes. Teoridelen avslutas med en teoretisk referensram. 

 

3.1 Teori diskussion 

Bakgrunden visar att företag har ett problem, dels att de vill uppnå stordriftfördelar och 

minska kostnader genom outsourcing, men samtidigt måste möta kundernas förändrade 

beteende som idag ställer allt högre krav på service. Denna undersökning kommer att 

undersöka vilka faktorer är viktiga för outsourcing av kundnära tjänster, som leder till 

långsiktig överlevnad? 

 

För att skapa det kundvärde som företaget vill uppnå måste företagen ha många olika 

processer, hur dessa fungerar skapar förutsättningar för hur de kan skapa värde för kunden. 

Dessa olika processer kan styras på två olika sätt genom mål - eller processtyrning. 

Målstyrning är en enkelriktad kommunikation där ett budskap förmedlas medan 

processtyrning handlar om att genom dubbelriktad kommunikation föra en dialog. Det som 

även är betydelsefullt är hur företagets organisation skapar förutsättningar för dessa processer. 

Detta handlar både om interna processer och externa processer som de har tillsammans med 

andra företag och kunder. I denna uppsats kommer författarna att fokusera på två olika typer 

av processer, värdeskapande processer och värdedistribuerande processer. 

Värdedistribuerande processer har som mål att distribuera en produkt eller tjänst till det bästa 

priset. Värdeskapande processer skapar kundvärde genom att involvera kunden i företagets 

processer. Författarna har samlat teorier för detta område inom teoriområdet interna 

processer. I detta teoriområde har vi med teorierna värdestjärnan, värdekedjan, 

klagomålshantering och återskapande av kundförtroende. 
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För att ett företag skall överleva på en konkurrensutsatt marknad är det hur företaget skapar 

värde för sina kunder som är avgörande. Som tidigare beskrivet kan detta värde skapas genom 

två olika metoder; värdedistribuerande processer eller värdeskapande processer. Beroende på 

hur företaget vill bli uppfattat skapar de en affärsidé där de väljer hur de skall skapa 

lönsamhet. Utifrån affärsidén skapar de en profil där de beskriver hur de vill bli uppfattade av 

kunderna och hur de skall positionera sig på marknaden. Då kundernas beteende ständigt 

förändras måste företaget ständigt utveckla sin affärsidé för att kunna överleva långsiktigt. För 

att kunna utveckla sin affärsidé måste företag ha en kontinuerlig lärandeprocess för att lära sig 

hur kundernas krav förändras. För denna studie används det ett teoriområde som heter 

Företagsmål. Detta område går in på hur kunderna uppfattar företaget och hur företaget 

påverkar kundernas helhetsbild av företaget. Här används teorierna Affärsidé, Totalkvalité, 

Service – varumärke triangel och enkel/ dubbel loop lärande . 

 

När det gäller kundkrav används det ett tredje teoriområde gällande marknadsegenskaper.  

för denna studie är involvering. Detta område tar upp hur involveringsgraden påverkar vilken 

typ av krav som kunderna ställer på företaget när det gäller deras möjlighet att påverka 

företaget och dess produkter. När kunderna är låg involverade är priset det viktigaste och de 

värderar inte att delta i värdeskapande processer utan här är det värdedistribution som är 

aktuellt. Om det är frågan om ett företag vars produkter är hög involverade så är kunderna 

engagerade i produkten och för att tillgodose deras behov måste företaget skapa 

värdeskapande processer med kunden. Då författarna inte kommer att undersöka 

kundperspektivet kommer detta endast vara en teoretisk utgångspunkt för hur detta påverkar 

de interna processer. Inom detta teoriområde har vi Fills involveringteori. 

 

3.2 Perspektiv val  

 

Det finns två övergripanden teoretiska synsätt, transaktionsmarknadsföring och 

relationsmarknadsföring. I denna studie kommer författarna att jämföra dessa två olika synsätt 

framför allt de olika synsätten på kundnära tjänster.  
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Transaktionsmarknadsföringssynsättet (TM) sätter själva transaktionen i centrum. 

Transaktionen saknar minne och sentimentalitet så även om kunden har köpt förut säger det 

inget om sannolikheten att kunden skall köpa igen, “engångsförsäljning”. Ett företag som 

arbetar utifrån TM har oftast fokus på att minska transaktionskostnaderna och på så sätt skapa 

värde för kunden genom att tillhandahålla en bra produkt till lägsta pris. Ett sätt att skapa 

värde för kunden med fokus på pris är värdedistribution där det handlar om att leverera en 

produkt till kunden på ett kostnadseffektivt sätt. TM använder sig beslutfattarna av 

målstyrning då det handlar om enkelriktad kommunikation inom företaget.  

 

Relationsmarknadsföringssättet (RM) ser relationen som central och strävar efter att bygga 

upp långsiktiga relationer till sina kunder. Om företag lyckas med den långsiktiga relationen 

till kunden leder detta till lägre kostnader vilket i sin tur leder till ökad lönsamhet, return on 

relationships (ROR). Fokus inom RM – synsättet är således att skapa involvering med kunden 

och på så vis kunna tillhandahålla rätt produkt till rätt kund. Det är mycket viktigt med 

dubbelriktad kommunikation inom organisationen för att kunna förstå sina kunder och att 

ledningen engagerar sin personal för att sedan föra vidare detta till slutkunden. Detta sätt att 

skapa värde tillsammans med kunden gör företagen genom värdeskapande processer. RM 

använder sig av processtyrning vilket innebär att beslutförfattarna formulerar visionen efter de 

insikter man har för tillfället, detta gör man i en eller flera steg i en process där alla i företaget 

medverkar. Alla i företaget är med och påverkar visionen vilket leder till att alla är 

engagerade och har en klar syn på affärsidén.41  

3.3 Teoriområde 1 Interna processer  

I detta teoriområde presenteras teorier som värdestjärnan, värdekedjan, 

klagomålshantering och återskapande av kundförtroende. Dessa teorier förklarar olika sätt 

att styra och organisera de interna processerna.  

                                                                 

41 Normann, 1993 s. 68 
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3.3.1 Värdestjärnan 

Värdestjärnan är en komplex uppsättning av aktiviteter, där alla aktörer samarbetar med 

varandra och med kunden för att framställa slutprodukten som kunden eftersträvar.42 Med 

samproduktion menar Normann att aktörerna gemensamt interagerar för att göra lösningar till 

de problem som finns och att alla aktörer är nöjda. Detta gör det möjligt att på många olika 

sätt att definiera aktörernas relationer och omfördela de olika aktiviteterna som aktörerna 

skapar.43 Syftet med att aktörer genererar värdeskapande processer är för att företaget ska 

kunna skapa ett mervärde för kunden i form av eftertraktade kunderbjudanden. Detta innebär 

att aktörerna alltid beaktar kundens idéer angående produkten/tjänsten.44 Samordningen i 

värdestjärnan sker på olika hierarkiska plan och kan dessutom ske på flera olika sätt. 45  

 

Kund

Leverantörer Leverantörer

Kundernas 

kunder 

Andra 

intressenter

Generativa

processer
Representativa 

processer

Produktiva

processer

Processer

 

 Figur 2 Värdestjärnan46  

 

Teorins relevans för studien 

 

I denna undersökning är fokus på de interna processerna utifrån ett företagsperspektiv. 

Denna teori är ett sätt för företaget att organisera sina processer. Om företaget arbetar enligt 

värdestjärnan krävs det även att företag arbetar utifrån processtyrning. Värdestjärnan är det 

arbetssätt som företaget bör använda om de vill skapa värde genom värdeskapande processer 

tillsammans med kunden.  

                                                                 

42
 Normann, 1995 s. 55 

43
 Ibid, s. 83 

44
 Wikström, Lundkvist & Beckerus, 1998 s. 149 

45
 Wikström, Lundkvist & Beckerus, 1998 s. 150  

46
 Wikström, Lundkvist & Beckerus, 1998 s. 149 
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Den faktor som är relevant är kommunikation. 

 

3.3.2 Värdekedjan 

Porters värdekedja modell ser värdeskapande sekventiellt, interaktionen sker i en ”kedja” där 

en produkt erhåller värde från varje aktör för att till sist hamna hos slutkunden. Varje aktör 

bidrar med sitt kunnande för att skapa ett värde hos produkten. Aktörerna har endast kontakt 

med ledet innan och efter sitt eget handlande. Detta innebär att aktören ej tar beaktning till 

kundens kund.47 Värdekedjan skapades i en ekonomi baserad på produktion och material. 

 

Företag 1 Företag 2 Företag 3 Kund

Generativa

processer

Representativa 

processer

Produktiva

processer

Input Output

 

Figur 3 Värdekedja48 

 

Teorins relevans för studien 

 

Ur studiens perspektiv är värdekedjan ett arbetssätt som företagen använder om de fokuserar 

på att skapa kundvärde genom värdedistribution. Det som är viktig för denna uppsats är att 

undersöka om företagen arbetar utifrån värdekedjan eller värdestjärnan. 

 

 Den faktor som är relevant är kommunikation. 

 

                                                                 

47 Norrman, 1995 s. 56 
48

 Egen bearbetning 
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3.3.3 Hantering av kunders klagomål (complaints handling) 

Denna metod handlar om hur företaget hanterar kunders klagomål. I denna metod är det 

centrala att lösa kunders problem på ett kostnadseffektivt sätt. Den avdelning som tar emot 

kund klagomål har till uppgift att lösa det specifika problemet men inte något mer, det handlar 

oftast om legala åtaganden såsom garantier som kunderna är berättigade till49.  

Teorins relevans för studien 

Ur studiens perspektiv är detta en metod som framförallt är för företag som fokuserar på 

värdedistribution. Det som är viktigt i denna metod är att se hur företagen hanterar 

kundernas klagomål. 

Den faktor som är relevant är Klagomålshantering. 

 

3.3.4 Återskapande av kundförtroende (service recovery) 

Service recovery är ett koncept som infördes i service management litteraturen för att hjälpa 

företag att hantera service problem och klagomål på ett service orienterad sätt.50 

Metoden beskriver hur företaget kan använda en kundtjänst eller service avdelning för mer än 

att bara rätta till de fel som företaget är tvingade att rätta till. Tax and Brown51 definierar 

service recovery på följande sätt; 

” Service recovery is a process that identifies service failures, effectively resolves customer 

problems, classifies their root cause(s), and yields data that can be integrated with other 

measures of performance to assess an improve the service system”.  

Stephen Tax har utfört flera olika studier om hur kunder uppfattar service recovery i termer 

som rättvisa och skyldighet. Han delade upp detta i tre delar52:  

1. Distribution; Graden av resultatet på service recovery processen jämfört med vad 

kunden ansåg sig förtjänat eller behövde och nivån på kompensation och ursäkt. 

                                                                 

49 Grönroos, 2007 s. 126 
50

 Hart, C.W.L., Heskett, J.L. & Sasser Jr., W.E., The profitable art of service recovery. Harvard Business 

review, Jul / Aug, 1990, sid 148-156. 
51

 Tax, S.S. & Brown, S.W.  2002 s. 272 
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2. Rättvisa: Graden av hur kunden känner att de har möjlighet att påverka 

åtgärdsprocessen och tillgängligheten samt bekvämligheten i processen. 

3. Interaktion: Graden av hur kunden känner att den personliga interaktionen har varit 

rättvis, ärlig och empatisk. 

Enlig Grönroos kan företag genom att använda service recovery rätta till problem som kunden 

upplever med produkten på ett tillfredställande sätt så att de stärker sitt varumärke53. 

Teorins relevans för studien 

Ur studiens perspektiv är denna teori relevant genom att den beskriver en värdeskapande 

process som sker mellan kunden och kundtjänst. Denna teori ställs emot Complaints handling 

som hanterar kunders klagomål på ett kostnadseffektivt sätt.   

Den faktor som är relevant är Klagomålshantering.  

3.4 Teoriområde 2 Företags mål 

I detta teoriområde presenteras teorier som Affärsidé, Totalkvalité, Service – varumärke 

triangel och enkel/ dubbel loop lärande . Dessa teorier förklarar vad som påverkar 

företagets affärsidé och om det har någon återkoppling från kunderna.  

3.4.1 Affärsidé  

 

Affärsidé är något som är centralt för företaget och som de bör vara bättre på än sina 

konkurrenter. Enligt Normann har en bra affärsidé vissa grundläggande egenskaper. Dessa är 

bland annat, att affärsidén skall bestå av olika komponenter som bildar ett mönster, att 

affärsidén beskriver förhållandena i ett företag, att den är komplex och svår att efterlikna och 

att det är viktigt med harmoni och överrensstämmelse. Då kundernas beteende ständigt 

förändras måste företagen ständigt uppdatera sin affärsidé för att vara konkurrenskraftiga. 54 

                                                                                                                                                         

52
 Tax, S.S. & Brown, S.W & Chandrashkaran, 2003 s. 36-27 

53
 Grönroos, 2007 s. 125 

54
 Normann, 1993 s. 40, 52-53 
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Företaget bygger upp ett varumärke som skall spegla hur företaget vill bli uppfattade av 

kunderna, detta kan även kallas branding. Det finns många olika parametrar som är viktiga för 

att skapa ett starkt varumärke, men i denna uppsats kommer författarna endast fokusera på hur 

de kundnära tjänsterna påverkar varumärket. Varumärket är något som företaget skapar 

utifrån affärsidén men hur kunderna i slutändan uppfattar företaget speglas i företagets image.  

 

Exempel på de grundläggande egenskaperna hos ett företags affärsidé är;55 

 

1. Affärsidén består av olika komponenter som bildar ett system, affärsidén har 

systemkaraktär. 

2. Affärsidén beskrivs i fler olika nivåer; företagets ”revir”, de produkter företaget 

erbjuder i sitt ”revir” och de resurser samt interna förhållanden i företaget som hjälper 

dominansen att åstadkommas.  

3. Affärsidén skall representera företagets överlägsna ”kunnande”  

4. Affärsidéns karaktär ska bestå av harmoni och överensstämmelse.  

 

Teorins relevans för studien 

 

I denna undersökning kommer författarna inte att undersöka affärsidén i sig utan det som är 

relevant är om det finns en återkoppling från kunden till affärsidén eller inte. Beroende på 

hur företaget hanterar klagomål så är det intressant att se om det finns en koppling till 

affärsidén.  

 

Den faktor som är relevant för denna teori är återkoppling. 

 

3.4.2 Grönroos modell för totalkvalitet 

Grönroos modell för total kvalitet handlar om att den totala upplevda kvaliteten är en 

jämförelse av vad kunden hade förväntat sig och vad den har upplevt.  I den upplevda kvalitén 

är det både den tekniska kvalitén på produkten t.ex. om kunden köper en bil är det väsentliga 

                                                                 

55 Normann, 1993 s. 52 
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hur bra bilen fungerar och hur ofta (eller sällan) den går sönder. Den andra delen i den 

upplevda kvaliteten är den funktionella kvalitén där det handlar om hur kunden har blivit 

bemött vid de olika kontakterna de har haft med det säljande företag. Om kunden har 

orealistiska förväntningar på produkten/tjänsten kommer den totala kvalitén att uppleva låg. 

Om kunden inte har några större förväntningar på kvalitén kommer den totala kvalitén att vara 

hög. Den förväntade kvalitén påverkas genom olika faktorer som, marknadsföring, rykte, 

företagets profil, pris, kunden behov och värderingar m.m.56   

Marknadskommunikation

Image

Kommunikation människor emellan

Kundens behov 

Upplevd 

kvalitet

Förväntad

 kvalitet 

Funtionell

Kvalitet: 

Hur

Teknisk 

Kvalitet:

Vad

Samanlagd upplevd kvalitet

Image

Image

 

Figur 4 TQM57  

Teorins relevans för studien 

I denna teori är det intressanta för denna studie balansen mellan den funktionella kvalitén 

och den tekniska kvalitén och dess påverkan på imagen. Som tidigare beskrivet kan ett företag 

stärka en svag produkt med en bra kundservice och stärka sin image genom att öka den 

funktionella kvalitén. Eftersom denna studie har sin fokus på outsourcing av kundnära 

tjänster är det den funktionella kvaliténs påverkan på imagen. Som beskrivet tidigare finns det 

en koppling mellan affärsidé och image.  

                                                                 

56 Grönroos, 2002 s. 80 

57
 Ibid sid.80 
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 Den faktor som är relevant för denna teori är klagomålshantering 

3.4.3 Service - varumärkes triangeln (Service brand – relations – triangle) 

Service brand – relations – triangle beskriver hur kommunikation mellan företaget, personal 

och dess kunder bör fungera. Den kopplar samman företagets framgång med personalens och 

kundernas tillfredställelse. Samspelet mellan företaget, personalen och kunden är kopplade till 

företagets image (brands – and company). För att engagera kunden krävs en engagerad 

personal och för att få en engagerad personal behöver företaget ha en väl fungerade 

internkommunikation. Det centrala är att det skall handla om dubbelriktad kommunikation för 

att kunna skapa engagemang från alla berörda parter och på så sätt skapa en holistisk 

styrningsprocess.58  

Customers 

& 

Stakeholders

CompanyEmployees

Brands

(and Company)

External

”making promises

Trough value

propositions”

Interctions

”co-creating meaning 

And experience in 

The service process”

Internal

”enabling the fulfilment of expectations

Created by promises made”

(internal branding)  

Figur 5 Service brand- relations-triangle 59 

 

 

Teorins relevans för studien 

 

I denna undersökning är det fokus på att se hur kunder och kundtjänstpersonal kan påverka 

varumärket och i förlängning affärsidén. Då varumärket byggs på affärsidén har författarna 

bearbetat en egen modell som visar hur interaktionen mellan personal och kund kan kopplas 

                                                                 

58 Gröönros, 2002 s. 368 
59

  Grönroos, 2007 s.337 
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till affärsidén. Företagsledningen är en viktig del i denna modell men i denna undersökning 

kommer författarna endast att ta i beaktning interaktionen mellan personal och kund genom 

de interna processerna och dess påverkan på affärsidén.  

Ledning

Personal Kund

Extern MFIntern MF

Interaktion

Affärsidé

 

Figur 6 Affärsidé triangeln60 

 

 

Den faktor som är relevant från denna teori är interaktion. 

3.4.4 Enkel och dubbel loop lärande 

 

För att ett företag skall kunna överleva på en marknad där kundernas krav och önskemål 

förändras, krävs det att de har ständiga processer för att lära sig. När det gäller processer för 

lärande inom ett företag är det vanligt att de utgår ifrån dubbel och enkel loop lärande61. 

 

Enkel loop lärande handlar om att företaget har ett ständigt förbättringsarbete där de förbättrar 

sina handlingsrutiner. Det centrala i enkel loop lärande är att företagen förbättrar och 

effektiviserar det som de redan utför t ex företaget har ett ständigt förbättringsarbete för att 

förbättra sin kundtjänstsservice nivå eller att kvalitetsavdelningen ständigt arbetar med att 

förbättra produktionen för att på så sätt höja den tekniska kvalitén.  

 

Dubbel loop lärande innebär att företagets lärandeprocesser utvecklar och modifierar de 

övergripande processerna som sedan styr handlingsrutinerna. Detta handlar om att 

                                                                 

60 Egen bearbetning av service - varumärkes triangeln  
61

 Argyris, & Schön, 1996 s. 20-25 
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förändringar i värderingar och strategier Detta kan ses som ett sätt att genom lärande ständigt 

utveckla företagets affärsidé.  

 

Styrande 

Värderingar

Huvudprogram

Handlings 

strategier
Konsekvenser

Enkel loop-lärandeDubbel loop-lärande

 

Figur 7 Egen bearbetning av Argyris, 1990, sid  94 

 

Teorins relevans för studien  

 

Det som är relevant med denna teori är på vilket sätt företaget kan lära sig att bättre skapa 

det kundvärde som kunderna önskar. Ett företag som försöker att skapa kundvärde genom 

värdeskapande processer måste också uppnå dubbel loop lärande medan ett företag som har 

skapar kundvärde genom värde distribution kan det vara tillräckligt att använda sig av enkel 

loop lärande. 

 

Den faktor som är relevant är återkoppling. 

3.5 Teoriområde 3 Marknadsegenskaper 

I detta teoriområde presenteras involveringsteorin som förklarar att kunder ställer olika krav 

beroende på deras involveringsgrad.   

 

Fills involveringsteori går ut på att kunders relation till produkter och tjänster påverkas av hur 

involverade de är i dem. Då författarna utgår från kundperspektivet med en teoretisk 

utgångspunkt är vår fokus kunders involveringsgrad på de krav de ställer på företaget när det 

gäller deras möjlighet att påverka företaget och dess produkter. Beroende på vilken 
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involveringsgrad de har när det gäller produkten ställer de olika krav. Graden av involvering 

kan vara hög eller låg.  

 

3.5.1.1 Hög involveringsgrad 

 

Hög involveringsgrad kännetecknas av att kunden känner en hög personlig risk och en hög 

personlig relevans. Kunden söker efter information och hör efter med bekanta angående 

produkten innan köp62. När en kund är höginvolverad och söker information blir helhetsbilden 

av företaget viktigt. När kunden värderar helhetsbilden blir alla kontakter med företaget 

viktiga och bemötandet från personalen i kundnära tjänster får en större betydelse. När 

kunderna är höginvolverade har de även ett intresse av att produkten förbättras och det blir då 

också viktigt att fånga upp deras förändrade beteende för att kunna möta kundernas framtida 

krav. 

3.5.1.2 Låg involveringsgrad  

 

Låginvolvering kännetecknas av att kunden inte ser köpet som en risk, eller åtminstone som 

en låg risk. När en kund inte ser köpet som en risk söker de inte information om 

produkten/företaget och det är då mindre viktigt med helhetsbilden, eller snarare, 

helhetsbilden består till största delen av produkten och priset63. Då kunderna är låg 

involverade har de inga starka bindningar till företaget eller produkten vilket gör att det blir 

viktigt för företag att ständigt arbeta med kostnadsreduceringar för att inte tappa sina kunder.  

 

Teorins relevans för studien  

 

Det är skillnad på företags olika produkter när det gäller kraven som kunder ställer då deras 

involveringsgrad skiljer sig. Ur den interna företagsledning perspektivet finns det två sätt att 

skapa involvering gentemot kunden. Antingen är kunderna låg involverade, då är priset det 

viktigaste. Medan med hög involverade kunder är de värdeskapande processer som de anser 

vara viktiga.  

                                                                 

62 Fill, 2002 s. 100-102 
63 Ibid 



 36 

 

Den faktor som är relevant från denna teori är involvering. 

3.6 Teori syntes 

I denna uppsats undersöker författarna vilka faktorer som är viktiga för outsourcing av 

kundnära tjänster, för att nå långsiktig överlevnad?  

 

Den teoretiska syntesen visar hur företaget kan använda sig av olika val för att nå 

värdeskapande. Utifrån denna studie kan kundvärde skapas på två olika sätt, antingen genom 

värdedistribuerande eller värdeskapande processer. Valet har att göra med om deras kunder är 

hög eller låg involverade.  

 

Är det så att företaget har höginvolverade kunder skall det enligt teorierna arbeta efter 

värdestjärnan med processtyrning. De skall även använda sig av service recovory metoden då 

deras kunder ställer högre krav på relationerna. Det är även viktigt att företaget har interna 

processer som återkopplar kundens problem till affärsidén. För att företaget skall kunna föra 

in kunden i sin affärsidé är det viktigt att kundtjänstpersonalen har en interaktion som är 

dubbelriktad med kunden. För att företaget ska kunna återkoppla kundens krav till affärsidén 

krävs det att de tillämpar dubbel loop lärandet. När det gäller kundens upplevda kvalitet skall 

företaget även fokusera på den funktionella kvaliteten. 

 

Om företaget istället har låginvolverade kunder skall de enligt teorierna använda sig av 

värdekedja och målstyrning. För att spara kostnader bör de använda complaint handling och 

då är det inte nödvändigt att ha någon återkoppling till affärsidén. I och med att företaget inte 

är beroende av att återkoppla kundes krav till affärsidén så är det tillräckligt med att endast 

lösa direkta problem. När företag fokuserar på transaktionskostnader är det tillräckligt med 

enkel loop lärandet. När det gäller kundens upplevda kvalitet skall företaget även fokusera på 

den tekniska kvalitén. Här är det viktigt att kundtjänstpersonalen kan lösa kundens direkta 

problem till en så låg kostnad som möjligt.  

Enligt syntesen skall företag med låg involverade kunder skapa kundvärde genom 

värdedistribution och använda sig av transaktionsmarknadsföring. Medan företag med hög 
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involverade kunder skall skapa värde för kunden genom värdeskapande processer och 

använda sig av relationsmarknadsföring. 
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Förbättrings
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Kundtjänst
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Figur 8 Syntes64 

De viktiga faktorerna i syntesen är; Kommunikation, klagomålshantering, interaktion, 

återkoppling, involvering.  

I denna börmodell framgår det att viktiga faktorer för outsourcing av kundnära tjänster är om 

företagets produkter är hög eller låg involverande. Är företagets kunder låginvolverade har 

inte företaget något behov av återkoppling från kunden till affärsidén och då är det möjligt att 

outsourca sin kundtjänst. Är det så att kunderna är hög involverade har företaget behov av 

återkoppling till affärsidén och då ställ det krav på speciella kommunikationssystem mellan 

företagen men det ligger utanför fokus för denna uppsats.   

                                                                 

64 Egen bearbetning 
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3.7 Teoretisk referensram  

Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera om företagens felhanteringsprocesser 

används som värdeskapande processer hos en outsourcad kundtjänst. För att se skillnaden 

kommer vi även att undersöka processen hos en kundtjänst som sköts internt av företaget och 

sedan jämföra dessa. 

 

För att kunna undersöka hur företagens felhanteringsprocceser används för att medverka till 

företagets långsiktiga överlevnad, kommer författarna att undersöka de faktorer som 

framkommit i den teoretiska syntesen. För kunna undersöka dessa görs de om till mätbara 

variabler. För att kunna undersöka vilken typ av styrning företaget använder sig av undersöks 

kommunikationen mellan kundtjänstpersonalen och övriga avdelningar. Då söks huruvida de 

använder sig av envägskommunikation eller tvåvägskommunikation.  

När det gäller på vilket sätt som företaget utnyttjar sin kundtjänst för att skapa kundvärde 

undersöks själva klagomålshanteringen, där det enligt syntesen finns två alternativa arbetssätt, 

hantering eller återskapande. I klagomålshanteringen har det även stor påverkan om hur 

företagets lärande ser ut, är det dubbel eller enkel loop lära de använder sig av. 

Interaktion handlar om hur kunder och kundtjänstpersonalen arbetar tillsammans, är det så att 

kundtjänstpersonalen försöker att endast lösa det aktuella problemet på ett kostnadseffektivt 

sätt genom diskussion eller om de för en dialog med kunden så att de kan förbättra produkten.  

När det gäller återkoppling till affärsidén är det viktigt att se på vilket sätt företaget kan lära 

sig bättre att skapa det kundvärde som kunderna önskar. Då är det viktigt att se om hur 

företagets lärande ser ut, är det dubbel eller enkel loop lärande. Är det så att deras förbättrings 

arbete fokuserar på att förbättra de befintliga arbetsrutinerna dvs. ej återkoppling till affärsidé 

eller strävar de efter att förändra de styrande strukturer som styr arbetsrutinerna dvs. 

återkoppling till affärsidé.  

Det är viktigt att se om kunden är hög eller låg involverad i produkten för detta har betydelse 

för vilka krav de ställer på företagets kundtjänst. Syntesen säger att det är beroende av hur 

kundernas involveringsgrad de måste bestämma på vilket sätt de skall skapa mervärde för 

kunden, och i och med det om de behöver ha återkoppling till affärsidén eller inte. Kunden 

kan antingen vara hög/låginvolverad. 
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4 Empiri 

I det här avsnittet presenteras data från den empiri författarna samlat in. I den första delen 

presenterar författarna en bransch beskrivning över Telecom marknaden. I den en andra  

delen framlägger författarna de kvalitativa data i form av djupintervjuer som genomförts med 

de fyra utvalda intervjuobjekten, Telekomunikacja Polska TP S.A, Plus GSM, Netcentrica och 

Call Center Poland .  

4.1 Telecombranschen 

 

Telecombranschen betraktas i allt högre grad som en nyckelsektor för näringslivets 

effektivutveckling både på ett lokalt, internationellt som på ett globalt plan..65
 

Telekommunikation är ett verktyg som möjliggör snabb information - och idéflöde, och 

stödjer med det samma uppkomsten av strategiska allianser företag emellan. 

Telecombranschen spelar en allt viktigare roll inom landets ekonomi, genom att vara delaktig 

i utformandet av landets bruttonationellprodukt (BNP)66
.   

 

4.1.1 Den polska telecommarknaden 

 

Telecommarknaden omfattar mobil - och hemtelefoni, dataöverföring och Internet. Det totala 

marknadsvärdet av polska Telecommarknaden beräknas idag uppgå till 40 miljarder PLN.67  

Enligt PMR68 rapporten för år 2005-2008 har den polska Telecommarknaden i genomsnitt 

ökat med 4 % i värde per år. Den största tillväxten tog plats inom DLISP – Data 

Transmission, Line Rental and Internet Services Provision. 

                                                                 

65
 http://www.case.com.pl David Dornish, Case Nr 27 

66
 Ibid  

67
 PMR rapport för år 2006-2009 

68 Engelskt – amerikanskt forskningsföretag som specialiserar sig inom konsulttjänster för företag.  

http://www.case.com.pl/
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Expanderingen av den polska telecommarknaden som har pågått under det senaste 

decenniumet, berodde i stor grad på liberalisering och privatisering av näringslivet 69.  

I slutet av år 1990, dominerades den Polska telecommaknaden av ett statligt monopol som 

banade vägen för konkurrensen och innovationer på telecommarknaden.70 

Liberaliseringsprocessen startades igång i november år 1991, som ett resultat av införandet av 

Lagen om Förbindelser 71. Lagändringen ålade kommunikationsministern till att dela ut 

koncessioner till oberoende operatörer endast genom att använda sig av entreprenader.72 

Ändring av lagtexten år 1995 utgjorde ytterligare ett steg i liberaliseringsprocessen av den 

polska telecommarknaden. Detta resulterade att de oberoende operatörer fick tillstånd att 

bedriva telecomverksamhet73. År 2005 fanns det 68 registrerade alternativa operatörer.74 Trots 

införandet av Lag om förbindelse, äger de lokala operatörerna endast 1/ 10 av 

telecommarknaden. Resten av marknadsandelen tillhör fortfarande den förra monopolisten 

operatören Telekomunikacja Polska S.A75 (TP S.A). År 2005 erhöll de 85% av den totala 

inkomsten från telecommarknaden. 

 

Bland de viktigaste verksamma operatörer för telecomtjänster i Polen finns76: 

 Telekomunikacja Polska S.A (inkomster år 2006:13 131,00 mln PLN anställda 30 456 

 Netia S.A ( 854,40 mln PLN anställda 1 234) 

 DIALOG S.A ( 451,68 mln PLN, anställda 1 018) 

 Exatel S.A ( 338,83 mln PLN, anställda 503) 

 Tele2 Polska ( 277,96 anställda 3 532)  

 Energis Polska S.A (243,2 mln PLN anställda 252) 

 

 

 

                                                                 

69
 http://www.egospodarka.pl 

70
 http://www.egospodarka.pl 

71
 http://wiadomosci.polska.pl 

72 Rapport nr. 9/10 Rynek Stacjonarnych Uslug Telekomunikacyjnych w Polsce w 2005 roku.  
73 http://www.bankier.pl 
74 http://wiadomosci.polska.pl  
75

 Ibid 
76

 Krajowa Izba Gospodarcza Elektorniki i Telekomunikacji wraz z Instytutem Rynku Elektronicznego na 

zlecenie Ministerstwa Gospodarki, 2006 

http://www.egospodarka.pl/
http://www.egospodarka.pl/19894,Polski-rynek-telekomunikacyjny
http://wiadomosci.polska.pl/
http://www.bankier.pl/
http://wiadomosci.polska.pl/
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4.2 Telekomunikacja Polska S.A. (TP S.A) 

4.2.1 Företagsbeskrivning 

 

TP S.A var monopolist på den polska telekommarknaden ändå fram till början av 2000 talet. 

Till följd av liberaliseringsprocessen av den polska telkommarknaden år 2001 blev de istället 

den dominerande leverantören av Internet- och hemtelefoni i Polen.  

 

TP S.A. grundades år 1991 som statskassans aktiebolag men privatiserade år 1999.  De ingår i 

TP Grupp som med sin verksamhet inom mobiltelefoni, hemtelefoni, Internet och 

dataöverföring utgör en av de största telecomgrupper i den Centrala Europa. Telekomunikacja 

Polska SA (TP S.A.) hade år 2006 vinst på 450 mln PLN. 

 

4.2.2 Intervju 

Intervju med anställd X
77

, TP S.A (2007-12-25, 19:00) Warzawa 

 

1. Vilken typ av produkter säljer ert företag som ni ger support på? 

 

SVAR: Företaget erbjuder produkter till två separata marknader. Den ena är för 

privatpersoner där vi erbjuder Internet access med hjälp av adsl teknik som används av 

vanliga telefonkablar. Den andra marknaden är företagskunder där vi erbjuder dem bland 

annat business group TP kontot utan begränsning. Tjänsten medför att alla företag som tillhör 

business gruppen får gratis telefonsamtal emellan varandra. Ytterligare en tjänst som är 

väldigt eftertraktad bland våra kunder är telekonferenser. Inom den kan företag antingen föra 

videosamtal med sina affärspartner eller med styrelsen som befinner sig på avlägsen plats runt 

om i världen.  

 

2. Varför tror du att kunderna köper era produkter? Hur utmärker Ni er från 

konkurrenterna?  

                                                                 

77 Personen vill vara anonym för att den inte har fått tillstånd från sin chef att delta i undersökningen. 
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SVAR: Vi är det största företaget på marknaden och våra kunder litar på att vi kan 

tillhandahålla rätt tjänster och att vi har rättvisa avtal. Vi är även välkända för att vara ett 

polskt företag som arbetar på ett polskt sätt. Väldigt många företag skriver på avtal med oss 

eftersom de är medvetna om företaget som är en global operatör. Det är inget bolag som man 

lätt kan tappa kontakten med. TP S.A marknadsposition är utnyttjat på ett skickligt sätt. 

Banker använder sig av TP S.A tjänster eftersom 90 % av dem har TP anslutning.  

 

3. Hur skulle du beskriva en typisk kund för er?  

 

SVAR: Det är svårt att definiera hur vår typiska kund ser ut. Vi har äldre personer som 

använder Internet och det finns ungdomar som undrar över varför de inte kan ringa med det 

internationella numret. Så vi har en stor kundbas från alla olika grupper.   

 

Men vi delar in våra kunder i två kategorier: 

 

 Individuella kunder: är ett tvärsnitt av befolkningen, från studenter till äldre 

människor. De produkter som vi erbjuder dessa kunder är mobiltelefoner, Neostrada 

(Internet), live Box.   

 

 Strategiska kunder: är samma som nyckelkunder. Kunderna klassificeras beroende 

av deras omsättning eller rykte.  Som en strategisk kund har du rätt att förhandla 

villkor. Företagskunder är uppdelade på: 

 

a) SOHO (small office and home office): är för små företag där TP S.A. förbereder 

produkt paketer åt dem. Det finns ingen förhandlingsmöjlighet.  

b) Företagskund: det är för de större bolagen. De har större förhandlingsutrymme.  

c) Strategisk kund: dessa kunder har väldigt stort förhandlingsutrymme., här får de 

30 % rabatt. Fast väldigt mycket beror på det enskilda fallet då försäljningsstruktur 

är hierarkiskt. Det finns säljare och över dem har vi WOG personalen dvs. 

fältdirektörerna.  
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En typisk kund för TP S.A. består av statliga bolag. De är väldigt starkt förknippade med TP 

eftersom det är ett traditionellt företag. En annan viktig kund för oss är företag som vill vara 

försäkrade om att bolaget inte kommer att gå konkurs. Nu pratar jag om sådana institutioner 

som banker.  De är uppdelade ungefär 50-50 % mellan företag som Telbank (anslutning för 

banker) och TP S.A. Vi förser med anslutning till banker som WBKA, PZU,BRE.  

TP S.A. har ändrat sin inställning till kunden eftersom att marknaden har förändrats. Än så 

länge har vi sålt tjänsterna i förpackningar. Vilket vi har insett att det inte är någon bra metod 

och därför har vi börjat sälja komplexa tjänster t.ex. routers och service. Våra kunder behöver 

inte längre ha sin egen personal eller utrustning. TP S.A. har gått ifrån enkla tjänster mot mer 

komplicerade tjänster då marknaden har förändrats.  Bevis på detta kan vara att förra året 

framträdde vi oss som ett integrerande företag dvs. ett bolag som levererar datalösningar som; 

anslutningar, servers och programmering.  

 

4. Känns det som att kunderna är insatta i produkten när de ringer supporten? 

Vad är vanligast? 

 

SVAR: Det är svårt att kunna tydligt definiera våra kunder. När det gäller vanlig rösttelefoni 

så krävs det inte så mycket teknisk kunskap för att förklara felet, antingen fungerar det eller 

inte. Däremot är kunderna angelägna om att snabbt få felet tillrättat då tjänsten är mycket 

viktigt för våra kunder och de har svårt att klara sig utan dem. När det gäller Internet tjänster 

finns det två typer av kunder. 

 

Det första är kunder som inte har någon kunskap om produkten och ringer oss angående enkla 

problem. Det andra är kunder som har teknisk kunskap och som ringer oss när det inte finns 

på något sätt de kan lösa problemet dem själva.  

 

5. När anser ni kundens problem att vara löst? 

 

SVAR: Det finns vissa procedurer för betjäning av given kundanmälan. Om kundens anmälan 

är kvalificerad som ett tekniskt problem, så finns det ett speciellt system som tar hand om 

sådana problem. Man knappar in denna anmäla till systemet och den har sin egen livscykel. 

På varje livscykel moment är det sagt vad som bör göras. Majoriteten av problem brukar bli 
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lösta under samtalets gång. Ibland behövs det att en tekniker tittar på problemet och då anses 

problemet för kundtjänst vara löst när det lämnas över till teknikern.  

 

6. När kunden inte hör av sig längre anser ni då att problemet har blivit löst?   

 

SVAR: Ja det är upptill kunden att höra av sig om problemet inte försvinner. Vi har ett 

feedbacksystem som slumpmässigt väljer ut kunden som ska ringas upp. Kunden får välja 

mellan svarsalternativ där de kan besvara om problemet vart löst eller ej.  

 

7. Finns det ngn kvalitetssystem för att följa upp kvaliteten på problemlösningen?  

 

SVAR: Vi mäter enbart kvaliteten på kundbetjäningen inte på problemlösningen. Det finns tre 

metoder som vi använder för att mäta kvaliteten på kundbetjäningen: 

 

 Framför allt spelar vi in slumpmässigt utvalda samtal. Då kan vi se hur personalen 

hanterar telefonsamtalet. Den person som spelas in är inte medveten om det. Det finns 

sju olika kundtjänstavdelningar och var och en av dem definierar själv sina kriterier 

för hur ofta sådan inspelning ska äga rum.  

 Andra metoden går ut på att anlita utomstående företag som ska genomföra 

kvalitetsundersökning åt TP S.A , detta brukar beställas periodiskt.  

 Feed back:  är ett system som slumpmässigt väljer ut kunder som ska ringas upp. 

Detta är definierat som parameter i systemet. Första frågan är om kunden 

överhuvudtaget vill medverka i undersökningen.  Kunden har möjligheten att 

bestämma om: 

a. Systemet ska aldrig mer ringa upp honom.  

b. Den kommer inte att ringa upp dig inom x dagar.  

c. Systemet kommer inte att ta hänsyn till ditt val och nästa gång om du konstaterar 

att du vill medverka i undersökningen så kommer den att ringa upp dig.  
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8. Hur lång tid tar det normalt att lösa kunders problem? 

 

SVAR: Syftet är att lösa problemet så mycket det går under det första telefonsamtalet. Vi ska 

inte behöva ringa upp kunden lika som kunden inte ska behöva kontakta oss. Övervakning av 

defekten görs via kundens kontaktperson på företaget. Privata kunder har dock tyvärr inte 

denna bekvämlighet. Det finns två telefonnummer som kunderna kan ringa och anmäla sitt 

problem: 9393 för privata kunder och 9330 för företags kunder.  

 

9. Finns det någon maxtidsgräns när ni måste ha löst problemet? 

 

SVAR: Det finns ingen generell maxtid för problemlösning utan det har att göra med avtalet 

till kunden där man definierar en tid och sedan betalar kunden olika priser beroende på 

avtalet.   

 

10. Om Du inte kan hjälpa kunden vad gör du då? 

 

SVAR: Det finns rutiner för eskalering till specialist grupper, men vi försöker alltid att lösa 

problemet vid första samtal.  

 

11. Finns det några rutiner för eskalering (second line support)? 

 

SVAR: Ja. Under samtalets gång om personalen känner att han inte kan riktigt hjälpa kunden 

kan han be om hjälp av sin överordnad (supervisor). Eventuellt kan kundtjänstpersonalen 

direkt efter att samtalet har avslutats, fråga i vilket system som han ska föra in kunden och hur 

ska han eskalera honom till nästa support linjen. Det finns en speciell utvald grupp av 

specialister som tar hand om alla problem som inte kan bli lösta av övrig personal. Om 

kunden ringer fem gånger under tio dagar fastställer systemet automatiskt att kunden har ett 

problem som inte kan lösas med hjälp av kundtjänstpersonalen. Då förs problemet vidare till 

specialistgruppen.  

 

12. Har ni något pågående förbättringsarbete där Ni arbetar med förbättringar på 

era egna rutiner? 
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SVAR: Ja, men förbättringsarbetet fungerar här mer som experiment. Vilket jag personligen 

anser som irriterande. Personalen från den tekniska avdelningen brukar prova olika lösningar. 

Sådana experiment leder ofta till uppkomsten av kö och stopp i ledet och vanligen brukar det 

sluta med att vi drar tillbaka denna ändring. 

 

Om ja 

- Har ni givna mål på vad ni skall förbättra? t ex förkorta svarstiden, 

minska att kunden måste ringa flera gånger för samma fel. 

 

SVAR: Nej  

 

- Kan ni påverka målen? 

 

SVAR: Nej 

 

- Har ni en mer generell förbättringsprocess där ni diskuterar vad ni kan 

förbättra?  

 

SVAR: Förutom förbättringsarbetet som jag förklarat finns det ingen annan generell 

förbättringsprocess. Då vi är de största på marknaden vilket gör att vi inte behöver förbättras. 

Även om våra konkurrenter är bättre på det så väljer många TP S.A då det är ett välkänt och 

etablerat företag.  

 

 

13. Har ni regelbundna möten där ni diskuterar återkommande problem? 

 

SVAR: Vi har de så kallade CC boardmeetings. Detta innebär att vi har interna möten där 

försäljningsavdelningen tillsammans med teknikerna diskuterar alla förbättringar som bör 

eller måste göras inom telefonsystemen som kan hjälpa till att betjäna kunden på ett bättre 

sätt. Vi har sådana möten varje dag eftersom vi för 40 olika projekt.  

 

14. Finns det någon databas över de mest förekommande fel/frågor, där även 

lösningen på hur man bör gå tillväga för att lösa dem är angiven?  
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SVAR: Ja, och detta är en enskild databas som inte är kopplat till CRM.  Programmet heter 

Agent portal. Där ackumuleras av personalen all kunskap inom de mest förekommande 

problem eller frågor som dem träffar på i sitt jobb. Personalen kan även hitta där procedurer 

för kundbetjäning och mall för hur ett telefonsamtal bör se ut etc.  

 

Många problem är kopplade till fakturor t ex att kunden har sagt upp tjänsten och får 

fortfarande faktura hemskickat eller att man har tjänsten men inte har fått en faktura än. Detta 

är omfattningens problem. En gång på ett hundra fakturor gör man ett misstag.  

 

 

15. Samarbetar de olika avdelningarna med varandra? Stöttar Ni varandra i att lösa 

ett problem?  

 

SVAR: Ja, som jag berättade innan har vi dagliga möten så kallade CC boardmeetings 

med försäljningsavdelningen och teknikerna. Dessa möten har vi för att diskutera alla 

förbättringar som bör eller måste göras inom telefonsystemen som kan hjälpa till att 

betjäna kunden på ett bättre sätt 

 

16. Känner du till företagets affärsidé, och om ja håller du med om det? Tycker du 

att den känns rätt? 

 

SVAR: För att vara helt ärlig, nej jag känner inte till den. Jag har faktiskt inte det blekaste 

aning vad den går ut på. Det finns ” Arbetarens Kodex” som definierar tydligt företagets 

vision, mål men den saknar kortsiktiga strategiska mål för var och en av avdelningar. Det är 

faktiskt så att inga strategiska mål presenteras för anställda. Det förekommer korrespondens 

via email. Där finns det allmän information om hur företagets resultat ser ut men ingen verkar 

läsa den.   

 

17. Klarar Ni av att leva upp till er affärsidé? 

 

SVAR: Då jag inte känner till vår affärsidé vet jag ej om företaget lever upp till den. 
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18. Har kunden någon möjlighet att påverka felhanteringsprocessen? 

 

SVAR: Kunden har möjlighet att eskalera problemet om de inte är nöjda med den hjälp man 

får eller om det tar för lång tid.  

- Genom att ringa tillbaka flera gånger för att fråga om status blir kunden 

automatiskt överförd till en speciell grupp( minst 5 gånger inom en 10dagars 

period.) 

- Kunden kan alltid begära att få tala med en chef om den inte är nöjd med 

servicen. 

 

19. Vilka möjligheter har kunderna att föra fram sin åsikt? 

 

SVAR: Det finns två möjligheter för kunden, att reklamera produkten eller tjänsten:  

 

 Han kan ringa till informationsavdelningen och anmäla sin reklamation. När 

reklamationen är mottagen är det dags att ge kunden feed back i form av 

återuppringning.  

 Kunden kan anmäla problemet via posten.   

 

SVAR: Det finns ett automatiskt system för att mäta kundnöjdhet, kunden får ett val om de 

vill lämna sina personliga kommentarer om kvalitén på servicen.  Vi har även en kundtjänst 

som alltid är öppen (24/7; 365 ) 

 

20. Hur mäter ni kundens nöjdhet med produkten?  

 

SVAR: Vi mäter kundnöjdheten på kundtjänst men när det gäller produkt kvalitén mäts den 

av produktavdelningarna.   

 

21. Hur ser det ut när det gäller kund datainsamling? 

 

SVAR: Det finns två stycken system för kund datainsamling. Den viktigaste är CRM People 

Soft. Systemet samlar in allmän information om kunden, om hans faktorer, problem, 



 49 

anmälningar etc. Varje telefonsamtal är avslutat med skapandet av ett Ticket. På dessa Tickets 

läggs det in larmar. Om ticket statusen på detta ärende är inställd på on-hold för länge så 

eskaleras det längre upp i företagets hierarki.  

 

22. Har ni ett flödesschema som beskriver hur samtalet bör föras?  

 

SVAR: Ja, kundtjänstpersonalen kan i programmet Agent portal hitta procedurer för 

kundbetjäning och mall för hur ett telefonsamtal bör se ut. 

Men man ger även systematiskt återkommande kurser för varje personalgrupp. 

Grundläggande utbildning hålls i början. Sedan kommer det ytterligare två faser: den första är 

att en nyanställd sitter bredvid och tittar på och andra fasen är att någon annan övervakar den 

nyanställda när han jobbar. Slutligen arbetar han ensam.   

 

4.3 Polkomtel S.A. (Plus GSM) 

4.3.1 Företagsbeskrivning 

 

Polkomtel S.A tjänster köps av 12 miljoner kunder. Företaget har 3500 anställda  och år 2006 

hade de inkomst på 5,744 miljarder złoty. 78  

 

I Polkomtel S.A ingår sju polska bolag som tillsammans står för 61,5 % av aktierna, och två 

utländska företag med 38,5 % aktier. Aktieägarna till Polkomtel S.A. är kända företag som 

har stor erfarenhet inom telecombranschen. Dessa är: ORLEN S.A (Polskt oljekoncern), 

KGHM Polskt koppar S.A., Vodafone Americas Asia Inc., Tele Danmark S.A., TelBank S.A., 

Tel-Energo S.A., Weglokoks S.A.79 

 

                                                                 

78
 Polkomtel S.A. 2006 års rapport, sid 9  

79
 http://www.sciaga.pl  
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Idag är Polkomtel S.A. ett allmänt känd företag, med bestämd image och väl konsoliderat 

marknadsposition. Marknadsandelen ligger på 40 % och huvudmarknaden är kunder med 

mellan stora samt höga inkomster. 80 

 

4.3.2 Intervju 

Intervju med Jacek Olejniczak, Plus GSM (2007- 12-18, 20:00) Warszawa 

 

1. Vilken typ av produkter säljer ert företag som ni ger support på? 

 

SVAR: Vi kan urskilja 4 huvudprodukter som utgör basen för produktsortimentet. Det 

handlar framförallt om telecomtjänster som Voice access, Datagenomföring paket, 

telekommunikationsutrustning och konfigurering.  

 

När det gäller privata kunder säljer vi följande produkter: 

 Rösttelefoni:  

Plus abonnent: försäljning av telefonapparater tillsammans med påskrivning av avtalet 

för bestämd tid. 

Mix Plus:  Förbindelse av abonnent med prepaid. Fast månadsavgift tillsammans med 

gratis minuter.  

 Datatjänster:  

IPlus: Blueconnect (teknologier: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA och HSUP som vi 

just nu håller på att införa). Försäljning av kort till lapptopp för datatjänster.  

 

 För företagskunder:  

 Rösttelefoni: abonnent  

 IPlus 

 

Just nu fokuserar vi på extra tjänster, speciellt av underhållande karaktär, t.ex Skämt telefon, 

Fun Skan.    

  

                                                                 

80
 Polkomtel S.A. 2006 års rapport, sid 9 
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2. Varför tror du att kunderna köper era produkter? Hur utmärker Ni er från 

konkurrenterna? 

 

SVAR: 

1. Teknologi 

2. Innovation i lösningarna 

3. Logo prestige  

 

Vi är utan tvekan ledare i branschen, eller med andra ord pionjärer. För oss är det innovation i 

lösningarna som gäller. Alla nya tjänster som har dykt upp var vi först att implementera och 

tillämpa. Vi pratar om sådana tjänster som igångsättning av datatjänster eller/och nätverk. 

Alla nya teknologier som kommer in på marknaden och som kan bli implementerade av 

operatören försöker vi att genomföra.  Bland dessa nya teknologier kan vi räkna ut följande: 

 Vi var först med det kommersiella införandet av GSM nätverk i Polen (Rösttelefoni). 

 Implementering av HSCSD teknologi (datatjänst) 

 Implementering av GPRS teknologi (datatjänst) 

 Var först med det kommersiella införandet i Polen av 3G UMTS.   

 

Detta ger oss ett tekniskt försprång framför konkurrenterna i och med, att vår avdelning för 

tjänster kan föra in ny service och forma det till ett attraktivt erbjudande för kunder. 

Operatörer som inte har hunnit använda sig av samma avancerade teknologi kan helt enkelt 

inte utföra samma service gentemot kunden. Detta kan bekräftas med kundtillskott på nära 3 

miljoner nya användare. Just nu har vi 12 miljoner kunder, vilket tyder på att både våra 

tjänster och produkterbjudanden är väldigt lockande. Vi försöker alltid förena enkelhet och 

lågt pris på våra erbjudanden för massmarknaden, med utveckling av mer avancerade tjänster 

för företagskunder och mer krävande individuella kunder. Jag skulle påstå att det är på grund 

av vår teknologi och innovation som kunderna väljer oss. En viktig faktor är också prestige av 

vårat varumärke. Vi har lyckats bygga upp en väldigt starkt image. Kunderna känner sig säkra 

med den. De förknippar varumärket med rätt och bra val, trovärdighet och pålitlighet, samt 

anser att tjänster och produkter från vårat utbud är anpassade till deras behov och krav.  

 

3. Hur skulle du beskriva en typisk kund för er?  
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SVAR: Man kan dela in våra kunder i två marknader; företagsmarknad och massmarknad. 

När det handlar om företagsmarknaden har vi tre kundsegment; Nyckelkunderna, de 

strategiska kunderna och företagskunder. I massmarknaden finns det två segment som är 

individuell kund och REGON (NIP kund). Våra nyckelkunder har större marknadsandel och 

genererar större inkomst. Den strategiska kunden tillför oss annat värde än inkomst som t ex 

varumärke. 

 

4. Känns det som att kunderna är insatta i produkten när de ringer supporten? 

Vad är vanligast?  

 

SVAR: Majoriteten av kunderna har väldigt begränsad kunskap över teknologin.  

Väldigt ofta väljer kunder Plus eftersom deras vänner och bekanta använder sig utav våra 

tjänster och de rekommenderar oss. Men kunden är ofta lat och han söker inte mer 

information t ex om han kan över huvudtaget använda Plus tjänster eller ej.  

 

5. När anser ni kundens problem att vara löst? 

 

SVAR: I samma stund när alla möjligheter för lösning av problemet tar slut. Om inte vi klarar 

av att lösa problemet slussas det över till en annan avdelning och om de inte lyckas lösa 

problemet hamnar de på reklamationsavdelning och där fattas beslut hur kunden ska ersättas. 

 

6. Finns det något kvalitetssystem för att följa upp kvaliteten på problemlösningen? 

 

 SVAR: Om det är tekniska saker och deras ändring påverkar akustiken, så ringer vi ofta upp 

kunden och frågar om han hör en förbättring.  

 

7. Hur lång tid tar det normalt att lösa kunders problem? 

 

SVAR: Allting beror på komplexiteten av problemet. I de fall där det inte behövs eller krävs 

inblandning av tekniskavdelning, tar det vanligen upp till en dag. Där det behövs inblandning 

kan det dröja några dagar. Vid mer komplicerade ärenden, där det krävs utökning av vissa 

nätverksmoduler, där vi även måste beställa given modul och skicka in den för godkännandet, 

kan det dröja upp till en månad innan problemet blir helt löst. Då skickar vi ut en information 
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email till kunden, samt håller vi kunden hela tiden uppdaterad om hur det går med hans 

ärende. Den maximala gränsen för lösning av reklamationer är 30 dagar.  

 

8. Om Du inte kan hjälpa kunden vad gör du då? 

 

SVAR: Då tar vi kontakt med tekniska avdelningar eller andra, som har kunskap över vad 

som kunde orsaka problemet. Vi har rutiner för hur ärenden skall eskaleras.  

  

9. Har ni något pågående förbättringsarbete där Ni arbetar med förbättringar på 

era egna rutiner? 

 

Svar: Eftersom vi lägger tyngdpunkt på innovationer, måste vi hela tiden utveckla oss samt 

förbättra på det vad vi gör. Vi förutser inte saker och ting, utan handlar mer i här och nu. Vi 

baserar våra förbättringsprocesser på erfarenhet. Ifall det behövs införas en ny funktionalitet i 

nätverket, baserar vi vår handling på erfarenhet från tidigare projekt. Detta eftersom rutinerna 

är det samma. Vi brukar få in information från marknadsföringsavdelningen angående 

planerad kampanj, tillsammans med deras vision. På sådan sätt får vi in kunskap över hur 

snabbt vi kan utveckla vårt nätverk genom att införa vissa saker för att säkra basen för 

implementering av moderna tjänster.  

 

Förra året startades inom företaget ett internprogram mellan alla avdelningar vid namnet 

”Förbättring” som skulle höja kundernas tillfredsställelse. Den förenklade bland annat 

dokumentet som används vid avtal processer, implementerade interaktiv mapp av mottagning 

vilket möjligtgjorde för kunden verifikation över nätverk tillgänglighet (GSM, GRPS, EDGE, 

UMTS, HSDPA). Även en ny tjänst, ”Elektroniskt konto” lades till i erbjudandet. Den 

individuella kunden som aktiverar denna tjänst har möjlighet att övervaka sina händelser 

sedan två månader tillbaka.    

 

Vi har tillsammans tagit fram ett mål att minimalisera tiden för problemlösning.  

 

10. Har ni regelbundna möten där ni diskuterar återkommande problem? 
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SVAR: Ja. I början hade vi möten en gång per vecka, men snart insåg vi att det var slöseri 

med tid.  Numera träffas vi en gång på 2 eller 3 veckor, beroende på behovet. Avdelningschef 

med en veckans förvarning meddelas skriftligt (via email) alla som ska delta i mötet. På mötet 

tar vi upp ärenden som vi ligger efter med, eller saker som måste åtgärdas inom kort. Vi 

diskuterar även alternativa lösning för problemet.   

 

11. Finns det någon databas över de mest förekommande fel/frågor, där även 

lösningen på hur man bör gå tillväga för att lösa dem är angiven?  

 

SVAR: Frågorna är sammanställda i ett system som heter REMEDY. Denna är uppdelad i 

olika moduler som; hjälpdisk, tekniskavdelning, kundtjänst osv. Customer Trouble Request 

(CTR) är kundens problem anmälan. Efter att ha inledningsvis analyserat problemet brukar 

alltid kundtjänstpersonal skapa en Trouble request (TR), som står för felanmälan. I denna 

finns det detaljerad information om problemet och det framstår tydligt vad som är problemet.  

 

Problem som förekommer mest brukar ha tekniskt bakgrund. De flesta kunderna ringer in till 

oss när de har problem med mottagningen. Dessa frågor är också lättast och snabbast att lösa, 

för att det inte brukar dröja längre än 1 dag att lösa. Varje nätverk brukar en gång per dag 

reaktivera sig själv, vilket kan dröja upp till några minuter. Det är då som tillfälligt avbrott 

kan förekomma. Många frågor har mer informationsmässig karaktär t ex kunden undrar över 

vart i hans trakt en ny station kommer att byggas upp. Frekvensen på problem som dagligen 

kommer in till vår avdelning varierar mellan 10 till 20. Eftersom i hela Polen har vi endast 4 

sådana avdelningar blir det mellan 40 och 50/ dag. Om vi tar hänsyn till andra avdelningar 

kan det röra sig om 1000 ärenden veckomässigt. 

 

I slutet av varje år gör vi en statistisk sammanställning. När detta är gjort, för vi över resten av 

datan till speciellt förberedda filer och information som används som back- up. Statistik som 

vi sammanställer visar hur många problem vi har stöt på, av vilken karaktär, från vilken 

region, vilken ingenjör som löste problemet, på vilket sätt och hur lång tid det tog. Dessa 

informationer är hjälpsamma vid utvärdering av ingenjörers prestationsnivå.  

 

12. Samarbetar de olika avdelningarna med varandra? Stöttar Ni varandra i att lösa 

ett problem?  
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SVAR: Ja, det är basen för vår existens. Vid uppbyggandet och tillåtelsen av nätverk krävs det 

konstant möte eller datautbyte med andra avdelningar framför allt med planering avdelning. 

Avdelningen delas upp i två underavdelningar: planering av nätverk och radio. Interaktion 

pågår där hela tiden. Vi byter ut information om nya samt befintliga investeringar eftersom 

ändringar i planering avdelning påverkar stort i vårt arbete med infrastrukturnätverken. Vi 

brukar skapa en speciell fil där vi lägger fram våra behov, alltså avdelning efter avdelning. 

Den som sist uppdaterar filen skickar den vidare till databasen och för den till en investering 

koordinator, som i sin tur ger direktiver eller önskemål till byggföretag.  

 

13. Känner du till företagets affärsidé? Om ja håller du med om det? Tycker du att 

den känns rätt?  

 

SVAR: Vår affärsidé är bland annat att vara hela tiden innovativa, föra in nya tjänster etc. Jag 

tycker att den känns rätt. Produkter och tjänster som vi säljer och som har avsikt att nå en viss 

marknadssegment, tycker jag är väl preciserat med tanke på verkan (stor procentuell andel av 

marknaden). Det är lite svårt att säga om jag håller med företagets affärsidé eller ej. Genom 

att ha en generell uppfattning, medverkar vi ändå i utformningen av detta företag. Vision och 

mission av företagets värde var presenterat för oss någon gång i tiden, men för att vara ärlig: 

det är inte många som bryr sig eller kommer ihåg det. Alla presterar ändå så gott de kan.   

 

14. Klarar Ni av att leva upp till er affärsidé? 

 

SVAR: Vår affärsidé är bland annat att vara hela tiden innovativa, föra in nya tjänster etc. Jag 

tycker att den känns rätt. Produkter och tjänster som vi säljer och som har avsikt att nå viss 

marknad segment, tycker jag är väl preciserat med tanke på verkan (stor procentuell andel av 

marknaden).  

 

15. Har kunden någon möjlighet att påverka felhanteringsprocessen?  

 

SVAR: Nej 

 

16. Vilka möjligheter har kunderna att föra fram sin åsikt?  
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SVAR: Kunden kan föra fram sina åsikter framför allt via telefon. Vi har en speciell linje, 

2601, där alla anmälningar kommer in. Linjen är sköt av DKOK (Department for Complex 

Customer Service). När det gäller reklamationer så skickas dem in skriftligt till 

reklamationsavdelningen. Den skickas in som ett rekommenderat brev eftersom man behöver 

skriva på för att hämta ut den.  

 

17. Hur mäter ni kundens nöjdhet med produkten?  

 

SVAR: Vi gör enkätundersökningar med jämna mellanrum.  

 

18. Hur ser det ut när det gäller kund datainsamling? 

 

SVAR: För att vi ska kunna ringa in problemet, och för att inte slösa bort tiden på att 

specificera den utan gå direkt in på handling (att lösa den) har vi utformat speciella frågor 

som vår personal ställer till kunden under telefonsamtal. Frågorna är anpassade till problemet. 

Exempel på frågor: 

1. Hur många abonnenter problemet berör? 

2.  Hur länge har Du haft din telefon? 

3. Vilken modell av telefon har du? ( Detta för att de ska ha en aning om vilken 

system kunden använder dig av). 

 

Kundtjänst har till sitt förfogande CRM system (Customer relation magament) och 

REMEDY, där all kundinformation lagras. För våran avdelning är CTR och TR tickets de 

viktigaste data källorna. Det är dem som vi använder när det gäller direkt kontakt med 

kunden. Både CTR och TR innehåller information om vem det är som lägger en förfrågan 

(vilken typ av kund), vad det är för kontaktnummer kunden har i fall vi måste kontakta 

honom, inom vilket område har kunden problem m.m. Till nyckelkunder måste vi helt enkel 

åka iväg och träffa honom personligen. Om det är komplicerade installationer så skickar vi ut 

en tekniker.  

 

19. Har ni ett flödesschema som beskriver hur samtalet bör föras?  
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SVAR: Ja, det finns speciellt utarbetade moduler som vi försöker följa 

 

4.4 Outsourcingbolaget, Netcentrica 

4.4.1 Företagsbeskrivning 

Netcentrica startades år 2005, och idag befinner de sig i tillväxtfasen. Netcentrica är verksam 

inom IT marknaden samt telekommunikationsmarknaden. Företaget lägger stor fokus på 

tillämpning av nya teknologier i enighet med världstrender och standarder.81 Inom 

telecombranschen erbjuder de: skapelse av individuellt system till betjäning av infolinjen, 

Callcenter lösningar för små och mellan stora företag och kundservice betjäning åt andra 

företag.  

4.4.2 Intervju 

Intervju med Mateusz Bartczak, Netcentrica (2008 - 01- 07, 15:00) Warsawa  

 

1. Vilken typ av produkter säljer ert företag som ni ger support på? 

 

SVAR: Vårt företag erbjuder callcenter tjänster för blandat annat Telecommarknaden och IT 

företag. Vi erbjuder även PBX tjänster som innebär att vi sköter ett annat företags telefon 

växel. Det produkter som vi ger support på är olika för olika företag men tillvägagångssättet 

är ganska lika. När det gäller Telecom är det produkter så som telefoni och Internet.  

 

2. Varför tror Du att kunderna köper era produkter? Hur utmärker Ni er från 

konkurrenterna?   

 

SVAR: Eftersom Netcentrica är ett rätt så nytt företag på marknaden är vi fortfarande ett litet 

bolag som använder sig av aggressiv marknadsstrategi för att överleva på marknaden. Vi 

                                                                 

81 www.netcentrica.pl 

http://www.netcentrica.pl/
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försöker vinna marknadsandelar genom att erbjuda kunder lägre priser än vad våra 

konkurrenter erbjuder. Vi fokuserar på att skapa och behålla en stor skillnad i priser på våra 

tjänster och produkter gentemot konkurrenterna, sådana som TP S.A. erbjuder.  

 

3. Hur skulle du beskriva en typisk kund för er? 

SVAR: Det blir nog företag från MSP segment (små och mellan stora företag).  

 

4. Känns det som att kunderna är insatta i produkten när de ringer supporten? 

Vad är vanligast?  

 

SVAR: När det gäller Support dvs. tekniskt hjälp, ringer kunderna med konkreta problem som 

de själva inte kan lösa. När det gäller kunder som ringer med affärsärenden krävs det att vi ger 

dem mer information samt ger bra förslag på lösningar.  

 

5. När anser ni kundens problem att vara löst? 

 

SVAR: Efter att ha stängt ticket i IT systemet för support. Vi använder oss av den nya 

versionen av issue tracking system eller som det också ofta kallas för trouble ticket system. 

Systemet samlar in och upprätthåller en lista över problem som måste lösas. Den hjälper oss 

att skapa, uppdatera, och lösa alla våra kunders ärenden men även problem som är anmälda av 

våra egna anställda. Det som är en stor fördel med detta system är att den innehåller en 

databas med all information om varje enskild kund, lösningar på ordinära problem som 

uppkommer m.m.  

 

6. När kunden slutar att ringa anser ni ärendet för löst?  

 

SVAR: Ja. Om kunden inte hör av sig efter att vi har löst problemet anser vi att allting 

fungerar som det ska. Om det händer att problemet upprepar sig eller om vi  jobbar på att 

förverkliga någon förbättringsplan skickar vi ut en enkät med frågor på hur själva kunden 

uppfattar vår sätt att betjäna honom samt effektiviteten på det utförda arbetet, vid lösning av 

problemet. Detta gör vi inte regelmässigt, utan mer som svar på ofta kommande felanmälan 

eller precis innan vi ska göra förbättringar.  
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7. Finns det något kvalitetssystem för att följa upp kvaliteten på problemlösningen? 

 

SVAR: Någon gång skickar vi ut en enkät som mäter våra kunders tillfredställelse samt ger 

kunden möjlighet att kunna föreslå oss förbättring.  

 

8. Hur lång tid tar det normalt att lösa kunders problem? 

 

SVAR: Allting beror på problemtyp och dess giltighet. Problemet kan bli löst under samtalets 

gång eller kan det ta upp till några dagar att lösa problemet. Vi delar upp problem med hjälp 

av ett ticket system dvs. att till varje ärende läggs den in i systemet där den betecknas med 

olika grad av angelägenhet beroende på hur den prioriteras. Om det är ett omfattande problem 

som normalt kräver djupare engagemang och involvering av mer än en person, kan tiden 

förlängas till två veckor. Vårt mål är dock att begränsa kommunikationen med kunden till det 

absolut nödvändigaste. 

 

9. Finns det någon tidsbegränsning när ett problem skall vara löst? 

 

SVAR: Officiellt nej, dock försöker vi så gott vi kan lösa kundens problem så snabbt som 

möjligt.  

 

10. Om du inte är i stånd att hjälpa kunden, vad gör du då? 

 

SVAR: Jag eskalerar problemet till en speciallist inom given område. 

 

 

11. Har ni ngt pågående förbättringsarbete där Ni arbetar med förbättringar på era 

egna rutiner? 

 

SVAR: Ja.  

 

12. Har ni exakt definierat vad som ska förbättras?   

 

SVAR: Ja, vi har en väldigt bred och väl uppbyggd support system (on-line hjälp) för Internet 

telefoni. De billigaste Internet telefoni tjänsterna säljs utan någon tekniskt support, som 

självbetjäning tjänster. Support begränsas till att lösa problem kopplade till fakturor och 
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betalningar.  

 

13. Finns det någon generell förbättringsprocess där Ni har möjlighet att diskutera 

vad som ska förbättras?  

 

SVAR: Vi brukar tillämpa Brain storm metoden eller så tar vi hänsyn till kundernas yttrande 

och förslag. Resultat från enkätundersökningarna hamnar i vår databas som vi själva har 

designat, där statistisk information kan skapas. Enkäter är anonyma däremot förslag från 

enskilda personer brukar vi granska och analysera “manuellt” och ifall sådant behov finns, 

kan lämpliga åtgärder bli tagna.  

 

14. Har ni regelbundna möten där ni diskuterar återkommande problem? 

 

SVAR: Ja. Med tanke på storleken av företaget sker kommunikation mellan anställda helt 

öppet och regelmässigt. Eftersom innovationen ligger i fokus för vår verksamhet och det är 

den som förser oss med konkurrensfördelar samt tillför bredare krets av potentiella kunder, tar 

vi hänsyn till alla idéer som föreslås på mötet av våra anställda.  

 

15. Finns det någon databas över de mest förekommande fel/frågor, där även 

lösningen på hur man bör gå tillväga för att lösa dem är angiven?  

 

SVAR: Ja. Vår databas har vi på adressen som jag tidigare har angivit. För övrigt så finns det 

en intern del av systemet som heter support- tickets, med inbyggd enkel kunskapsbas. Detta 

fungerar exakt som FAQ (Frequently asked questions). Det är alltså en förteckning över alla 

mest förekommande problem eller frågor tillsammans med färdiga svar på dessa.  

 

16. Vad handlar de flesta problem om?  

 

SVAR: Många problem är kopplade till kvaliteten på kopplingen, men även konfigurering av 

utrustning och annat verktyg.  

 

17. Försöker Ni dra därifrån information, som ni vidare skickar till tekniskt 

avdelning ansvarig för utveckling?  

 

 

SVAR: Ja, detta visar sig vara viktigast för våra tjänsters överlevnad . 
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18. Samarbetar de olika avdelningarna med varandra? Stöttar Ni varandra i att lösa 

ett problem? 

 

SVAR: Ja det gör vi. Vi har täta kontakter med varandra. Inom vårt företag, men vi har inte så 

mycket kontakter med företaget [kommentar; de menar det företag som outsourcar].  

 

19. Känner du till kundföretagets affärsidé, och om ja håller du med om det? Tycker 

du att den känns rätt?  

 

SVAR: Nej, jag har nog hört den någon gång.  

 

20. Klarar Ni av att leva upp till er affärsidé? 

 

SVAR: Vi klar att leva up del den del som berör oss, vi har ett specifikation i kontrakten vad 

som kräv av oss.  

 

21. Har kunden någon möjlighet att påverka felhanteringsprocessen? 

 

SVAR: Nej, de har inte denna möjlighet. Kunder brukar använda felhanteringssystem som vi 

levererar till dem. Alla förbättringar ligger i vårt ansvarsområde. Vi förutser inte en möjlighet 

att kunden kan säga till eller bestämma över procedurändring.  

 

22. Vilka möjligheter har kunderna att föra fram sin åsikt? 

 

SVAR: Vi har telefon support på kontorstid 

 

23. Hur mäter ni kundens nöjdhet med produkten?  

 

SVAR: Med hjälp av tidigare nämnd enkätundersökning.  

 

24. Hur ser det ut när det gäller kund datainsamling? 
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SVAR: Kunder som betjänas endast med hjälp av telefon, alltså via Call centers skrivs in till 

CRM, där vi även har all information om dem t.ex. kontakt, adress, och om kunden önskar att 

bli återuppringd eller ej.  

4.5 Outsourcingbolaget, Call center poland 

4.5.1 Företagsbeskrivning 

Call Center Poland är en av de ledande företag som levererar Business Process 

Outsourcing inom kundservice och försäljning via Call Center. På den Polska marknaden 

finns de sedan tio år tillbaka, och sammanlagt beräknas de att ha 400 arbetsplatser i sina 

telefoncentraler.82  I deras produktutbud för företagskunder finns det komplexa lösningar 

som går ut på att outsourca hela processer (Business Process Outsourcing) som har att 

göra med kundservice, marknadsföring eller telefonförsäljning. Företaget befinner sig i 

tillväxtfasen och under år 2007 har deras inkomster ökat med 40 % till hela 36 mln zloty.83 

 

4.5.2 Intervju 

 

Intervju med anställd X
84

, Call center poland (2008-01- 10, 12:00) Warzawa 

 

1. Vilken typ av produkter säljer er företag som ni ger support på? 

 

SVAR: Telecom - och IT tjänster för både individuella kunder och företagskunder. 

 

2. Varför tror Du att kunderna köper era produkter? Hur utmärker Ni er från 

konkurrenterna? (Pris, teknologi, kundservice osv.)  

 

                                                                 

82 http://gospodarka.gazeta.pl 

83
 Computerworld, 16 października, 2007 

84
 Personen vill vara anonym då han har skrivit på ett confidentiality agreement 
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SVAR: Vi är ett av de ledande företagen inom callcenter och outsourcing i Polen. Vår starka 

lokala närvaro och framför allt kunniga personal har möjliggjort för oss en ständig ökning av 

antalet kunder och givit oss större marknadsandelar.  

 

3. Hur skulle du beskriva en typisk kund för er?  

 

SVAR: Stora och globala företag. Huvudfokus läggs på strategiska kunder, tack vare vilka 

försäkrar vi oss konstant höga inkomster. Våra kunder är våra partners.  

 

4. Känns det som att kunderna är insatta i produkten när dem ringer supporten? 

Vad är vanligast?  

 

SVAR: Kunder som ringer till kundtjänst har vanligtvis begränsat med kunskap över 

produkter och tjänster som vi erbjuder. Deras kunskap begränsas till information som dem har 

fått via våra kunders marknadsföringskampanjer. Även den bästa kampanjen är inte i stånd att 

visa alla fördelar som en given produkt eller tjänst innehåller. Målet med kampanjen är att 

fånga upp kundens intresse, därför är också kundtjänstens uppgift att på det bästa sättet 

presentera produkten för kunden som ringer in till oss samt få honom att bli intresserad i 

köpet.  

 

5. När anser ni att problemet är löst? 

 

SVAR: När kunden ringer in till oss öppnas det en call log på hans ärande. Beroende på 

problemens komplexitet har vi call log hängande under en viss mängd dagar (maximalt 4 

arbetsdagar, vid fall där en kontrakt med leverantör krävs ger vi 10 dagar). I call log finns det 

plats för att lägga till en kommentar som beskriver vilka steg man hade åtagit eller utfört för 

att lösa problemet. När status på call log visar resolved, anser vi att problemet är löst. Innan 

ticket kan stängas, kräver systemet att man anger resolution till varför call log ska stängas. 

Efteråt lagras det i vår interna CRM system, där alla anställda har möjlighet att se en 

förteckning över alla lösta problem och på vilket sätt problemet blev löst.  

 

6. Finns det något kvalitetssystem för att följa upp kvaliteten på problemlösningen?  
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SVAR: Ja. När det gäller individuella kunder så gör vi telefonundersökning, När det gäller 

nyckel - och företagskunder försöker vi få personlig kontakt med kunden och kolla upp om 

kvalitets nivå på utförd tjänst tillfredställer kunden. I fall kunden skulle visa sig vara orolig 

eller tveksam, har vi en anledning till att genomföra förbättring av våra produkter och tjänster.  

 

7. Hur lång tid tar det normalt att lösa kunders problem? Finns det ngn max gräns 

när ni måste ha löst problemet? 

 

SVAR: Som jag nämnde tidigare är det väldigt differentierat. Det kan variera mellan några 

minuter till några dagar. Tekniska problem vanligtvis kräver engagemang från större kretsar 

av människor, ibland kan hela avdelningen engageras för att lösta problemet. Individuella 

kunders problem som inte berör tekniska fel, brukar vanligtvis lösas under en dag. Ibland kan 

några enkla svar räcka för att lösa problemet t ex om kunden ringer in och klagar över en 

inbetalningspåminnelse som han har fått. Call center personalen har möjlighet att kolla upp 

om pengarna har kommit in, om så är fallet informeras kunden om detta och problemet är löst 

under samtalets gång.   

 

När det gäller tidsgräns för problemlösning så existerar teoretiskt sätt inget sådant, dock 

försöker vi lösa var och en av problemen under samtalets gång. Den Tekniska avdelning har 

mycket längre tid på sig att lösa problemet (även upp till en månad) men om det gäller ett 

problem som berör den strategiska kunden försöker vi alltid att snabba på proceduren.  

 

8. Om Du inte kan hjälpa kunden vad gör du då?  

 

SVAR: Jag försöker att lugna ner kunden, försäkra honom att jag förstår vad hans problem är 

och att jag återkommer till honom inom kort. Efter avslutat samtalet söker jag hjälp hos 

arbetskollegor från samma eller en annan avdelning. Alla problem går dock inte att lösa 

löpande. När sådant är fallet hålls kunden ständigt informerad om framstegen som görs i att 

lösa hans problem.  

 

9. Finns det eskalerings rutiner?  
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SVAR: Ja, en missnöjd kund har möjlighet att prata direkt med min supervisor men vi 

försöker undvika uppkomsten av sådana situationer. Vi har även speciellt utvald personal som 

är tilldelad åt samarbete med våra strategiska - och företagskunder. Dessa personer har sin 

egen kunddatabas. Ifall problemet ej kan bli löst direkt av kundtjänstpersonal, eskaleras den 

vidare till just ovan nämnda personer. Ansvaret för övervakning av problemet, och att den blir 

löst faller på specialisten.  

 

10. Har ni något pågående förbättringsprocess på era rutiner?  

 

SVAR: Ja, vi försöker hela tiden att utveckla oss och bli bättre på det vi gör. Som det är 

allmänt känd, en missnöjd kund drar med sig tio andra missnöjda kunder. Däremot en nöjd 

kund genererar företaget endast tre eller fyra andra nöjda kunder. Vi försöker också att handla 

i enighet med avdelningens strategi samt förutbestämda processer. Det finns en hel register av 

problem på vilka standard lösningar kan tillämpas. Ett bra exempel är eskalering av problemet 

till avdelningar som är kapabla till att lösa problemet. Kunden kopplas inte vidare direkt till 

avdelningen, utan det öppnas ett call log och kunden hålls informerad om dess status.  

 

11. Kan du påverka strategiska mål av företaget? 

 

SVAR: Jag kan inte påverka företagets strategiska mål, däremot har jag inflytande på min 

egen avdelnings arbete. Detta kan jag göra på ett veckomöte där olika mål för nästkommande 

vecka diskuteras fram.   

 

12. Finns det någon databas över de mest förekommande fel/frågor, där även 

lösningen på hur man bör gå tillväga för att lösa dem är angiven?  

 

SVAR: Ja det finns det, men trots det upprepas större delen av dessa problem igen. 

Personalen får en speciell utbildning så att de vet hur man handskas med problem. När en 

problem anmälan kommer in via ett telefonsamtal, öppnas det ett så kallat call log, som i sin 

tur lagras i systemet. Problemet eller också ticket som det kallas bland personalen, är loggat 

på personen som svarade på denne inkommande telefonsamtal. Sådana problem kan antingen 

bli lösta av personen på vilket namn problemet är utställd till, eller någon annan. Ibland kan 
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det inträffa, att personen som svarar är inte tillräckligt kunnigt i område för att lösa problemet. 

Då eskaleras call log vidare till lämpligt avdelning.  

Det finns en instruktion på hur man ska gå tillväga för att lösa ett problem. Denna information 

är tillgänglig för alla anställda. Det finns förteckning över problem och en separat förteckning 

över avdelningar till vilka givna problem bör skickas.  Beroende på problemtyp och dess 

komplexitet har avdelningar en förbestämd tid för lösning av ett problem. När vi ska öppna ett 

call log finns det en möjlighet att välja bland Low priority, då har vi på oss 30 dagar att lösa 

problemet, medium ger 14 dagar och urgent är på 3 dagar. Allting sparas inom ett och samma 

system som heter Lotus notes.  

 

13. Samarbetar de olika divisionerna med varandra i att lösa ett problem? 

 

SVAR: Ja, det är ett måste i och med att ibland att problemets komplexitet kräver det. 

Callcentern är inte i stånd att lösa några tekniska problem, och därför registrerat ticket 

eskaleras till tekniskt avdelning. När problemet blir löst kan call log antingen stängas eller 

skickas tillbaka till callcentret där i vissa fall personalen är ansvarig att meddela kunden om 

att problemet är löst. Det ligger i callcentrets ansvarsområde att identifiera problemområde 

och eskalera den vidare till lämpligt avdelning.  

 

14. Vad handlar de flesta problem om?  

 

SVAR: De flesta problem handlar om obetalda fakturor. Det skickas automatiskt av systemet 

en påminnelse om obetald faktura ut till kunden. Eftersom pengarna kommer in till företaget 

med försening, skickas en call log för vidare bearbetning till inkassoavdelningen. Där kan 

personalen kolla upp om pengarna har kommit in eller ej. När vi skapar en call log, förutom 

att välja prioritet väljer vi även ett problem kategori som underlättar senare analys av de mest 

förekommande problem.  

 

15. Känner du till företagets affärsidé? Om ja, håller du med den? 

 

SVAR: Var och en av de anställda är informerade om företagets affärsidé, dock är denna 

information väldigt begränsad. Det är mer utvecklingsstrategier för olika avdelningar som 

presenteras för personalen. Som det ofta händer inom alla sorters företag, håller de anställda 
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inte ofta med sin chefs strategier. I kundtjänstavdelningen läggs det tyngdpunkt på snabbheten 

vid lösning av olika problemfall. Detta på grund av att beroende på hur många fall vi löser så 

får vi olika höga betalningar från kunden. Om vi inte uppfyller dessa krav som blev 

specificerade av kunden i avtalet, läggs det ett finansiellt straff på oss. Dessa summor brukar 

vara rätt höga. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att uppfylla SLA (Service Level 

Agreement) kraven är för oss den viktigaste delen i vår affärsidé.  

 

16. Lyckas ni uppfylla denna affärsidé? 

 

SVAR: Vanligtvis ja. Stor fokus läggs på det, eftersom om vi inte uppfyller krav som är 

angivna enligt avtal, måste vi betala tillbaka stora summor till kunden.  

 

17. Kommunikation mellan outsourcing företag och kund företag 

 

SVAR: Det finns en speciell utvald grupp av människor som är ansvariga för kundkontakten. 

I spetsen för denna grupp står Process Owner, som ser till att alla delprocesser realiseras. Inga 

ändringar inom processer kan ske utan hans tillstånd. Kommunikation sker via SLA. Vi som 

jobbar på den outsourcade avdelningen måste realisera våra SLAs, annars betalar vi stora 

kontrakt straff.  

På kundens sida finns det liknande befattningar som motsvarar våra Process Owners. Dessa 

personer samarbetar med varandra och tillsammans fattar de beslut över eventuella ändringar 

som bör föras in i olika processer.  

SLA och arbetsstatus rapporteras till kunden månadsvis. SLA delas dock upp i månads eller i 

kvartal SLA. Varje outsourcing företag som tar över ett projekt från kunden, har en så kallad 

provperiod som brukar vara i några månader (i vårt fall är det 3 månader). Under denna period 

kan det inte läggas finansiella straff på oss ifall vi skulle misslyckas med att uppfylla våra 

SLA. Process Owners rapporterar till kunden statusen på det utförda arbetet, förbättringar, 

förslag på möjliga lösningar, utvecklingsplan för kommande perioder m.m. 

Vi kommunicerar med kunden varje dag, för att löpande kunna lösa problem som dyker upp 

och söka lösningar på problem tillsammans som blivit anmälda till vår call center.  

 

18. Har kunden mojlighet att påverka felhanteringssprocesser? 
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SVAR: Teoretiskt sett nej. När kunden ringer loggar vi en ticket på det och så försöker vi lösa 

problemet så fort vi kan. Jobbiga kunders äranden flyttas upp i ”hierarkin”. Processer 

förbättras internt eftersom detta förhindrar återuppkomsten av problemet och med det samma 

effektiviserar jobbet. Kunden har ingen inflytande på det, men om given problem loggas som 

ticket för ofta, så kan felhanteringsprocessen ändras i och med att call centern strävar efter 

den snabbaste lösningen för ett problem.   

 

19. På vilket sätt mäter ni kundnöjdhet? 

 

SVAR: Efter att ha avslutat ett telefonsamtal med kunden sker automatiskt en återuppringning 

(styckprov på var tjugonde kund) och systemet genomför en undersökning med denna kund. 

Om kunden går med på att vara med i undersökningen får han automatiskt göra en bedömning 

av personalen som betjänade honom, företaget som helhet och kvaliteten på utförd tjänst.  

 

20. Hur ser det ut med kund datainsamling? 

 

SVAR: Det finns en standard frågesamling. Frågorna ska identifiera kunden, hans problem, 

hur pass viktigt han är, osv.  

 

21. Finns det någon färdig modell över hur samtalet bör se ut?   

 

SVAR: Alla anställda genomgår en speciell kurs i kund betjäning. Det finns dock vissa 

förebilder och speciella standarder som man bör hålla sig till. Vi brukar spela in en del av våra 

samtal med avsikt att verifiera och betygsätta dessa samtal.  

 

22. Utbildar företaget Er? 

 

SVAR: Ja. Som jag nämnde tidigare så hålls det interna kurser men vi har även möjlighet till 

att få utbildning av externa företag. Väldigt ofta utbildas vi i stresshantering och sättet att föra 

ett samtal med en kund. Varje vecka hålls även interna möten inom alla avdelningar där man 

diskuterar de mest förekommande problem och sätt att lösa dem. Gruppmöten tillsammans 

gör att man delar med sig av sin erfarenhet med de andra vilket gör att det underlättar för 

annan personal att undvika de problem och möjliggör snabbare lösning av situationen. 
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5  Analys 

I detta avsnitt kommer författarna att tillämpa den teoretiska referensramen på empirin, 

analysera den på empiri och ställa dessa mot teorierna som författarna presenterar i 

teoriavsnittet. 

 

Analys av kommunikation  

När det gäller hur företagen kommunicerar visar undersökningen att det inte finns en tydlig 

bild hur företagen arbetar. Alla de intervjuade företagen har inslag av både envägs och 

tvåvägskommunikation. Det ser även ut som om de har både dialog och diskussion. När det 

gäller kommunikation inom de olika avdelningarna så har samtliga företag möten där de 

diskuterar över de förekommande problemen och lösningar till dessa. Det som går att se är att 

det finns tendenser på hur företagens kommunikation ser ut. Det företag som urskiljer sig här 

är PLUS som har en tydlig tendens till en tvåvägskommunikation. Det som tyder på det är att 

de har möten för att diskutera problemen och förbättringsåtgärder vid behov. Det är även så 

att respondenten känner till företagets affärsidé väl och tycker att den är bra och att de kan 

leva upp till den och påverka den. Detta jämfört med outsourcing företagen, Call center 

Poland och Netcentrica, som visserligen säger att de har täta kontakter internt men de har inte 

det till det säljande företaget. Netcentrica och Call center poland har rutiner för att 

kommunicera med företaget, men detta handlar om rapportering om hur saker ska fungera. 

Detta är ett klart tecken på att det är en envägs kommunikation. 

Teorier säger att det är omöjligt att uppnå dubbel loop lärande om man endast tillämpar 

envägs kommunikation så då framgår det att det handlar om singel loop lärande. Det företag 

som är svårare att dra analyser av är företaget TP S.A som har en ganska jämn fördelning 

mellan olika typer av kommunikation. Men det framgår att TP S.A använder sig av mycket 

elektronisk kommunikation som kan vara både enkel och dubbelriktad.  
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När det gäller kommunikationen till kunderna är även här bara PLUS som ser ut att uppnå en 

dialog med kunden, detta är givetvis svårt att se då denna undersökning utgår från ett 

teoretiskt kundperspektiv så det finns ingen data på hur kunden uppfattar det.  

Om företagen använder sig av mål eller processtyrning ser vi här en blandning både mellan 

företagen och inom samma företag. Så det finns inga företag som endast använder sig av 

processtyrning men däremot ser det ut som om att TP S.A endast använder sig av 

målstyrning. På PLUS tyder undersökningen på att de har en tyngdpunkt på processtyrningen 

då det pekar på att de tillsammans har tagit fram målen för förbättringsarbetet. Det som även 

är ett viktigt uttalande från PLUS är att de läger tyngdpunkten på innovationer och ständigt 

måste förbättra och utveckla sig så de kan inte förutsäga något utan att de måste handla här 

och nu.  När det gäller outsourcing företagen, Call center Poland och Netcentrica, har de 

visserligen interna förbättringsarbeten men de kommunicerar endast genom rapportering till 

företaget vilket visar på att det är en målstyrd process.  

 

Analys av klagomålshantering 

När det gäller klagomålshantering är det intressanta om företagen använder sig av fel 

hantering eller återskapande av kundförtroende. I undersökningen framgår det att inte något 

av de undersökta företagen arbetar med återskapande av kundförtroende. Det enda bolaget 

som har en viss tendens till att göra det är PLUS men tyngdpunkten är fortfarande på 

felhantering. Både de icke outsourcade och de outsourcade företagen har någon form av 

kvalitétsmätning på hur kundtjänstavdelningen presterar och i vissa av dessa system får 

kunden uttrycka sin åsikt via enkäter eller att de blir uppringda. TP S.A använder sig 

framförallt  av slumpmässigt utvalda inspelade samtal och de anlitar även andra företag som 

genomför kvalitetsundersökningar åt dem.  De har även ett feedback system som ringer upp 

slumpmässigt en kund. PLUS använder sig endast av kvalitetssystem när det gäller tekniska 

saker som t ex en ändring av akustiken. Netcentrica brukar skicka ut enkäter som mäter 

kunders tillfredställelse samt ger kunderna en möjlighet att kunna föreslå förbättringar. Call 

center Poland brukar genomföra telefonundersökningar.  

När det gäller frågor som kundtjänstpersonalen inte klarar av att lösa har samtliga företag 

rutiner för att eskalera problemet. Men outsourcing företagen Call center Poland och 

Netcentrica  har även rutiner för att flytta över ärenden till tekniker på säljande företaget. Här 
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är det TP S.A som utmärker sig genom att ha en speciell avdelning som tar över ärenden om 

kunden har ringt ett visst antal gånger inom en given tidsperiod (5 samtal inom 10 dagar), 

kunden blir automatiskt överflyttad till denna avdelning. Det är svårt att säga om detta tyder 

på en bättre service eller bara att kundtjänstavdelningen inte är så bra på att lösa kundens 

problem.  

 

När det gäller frågan om när problemet anses vara löst varierar det lite mellan företagen men 

resultat är det samma, det är upp till kunden att höra av sig igen om problemet kvarstår. Även 

detta är ett tydligt tecken på att företagen endast håller på med felhantering för om det har ett 

intresse att lyckas med att återfå deras kunders förtroende efter ett problem borde de vara mer 

aktiva i att följa upp.  

 

Analys av interaktion 

 

Den interaktion som undersökningen försöker att utvärdera är om kundtjänstpersonalen har en 

interaktion med kunden så att de kan lära sig mer om kunden och dess behov. Inget av de 

undersökta företagen har en uttalad strategi att använda kundtjänst som försök att ha en 

interaktion med sina kunder för att lära sig mer om deras behov och önskemål. Det enda de är 

intresserade av är att lösa det aktuella problemet. Kunden har inte någon möjlighet att påverka 

själva processen för  felhantering då det inte finns något utrymme för någon dialog utan det är 

ett förutbestämt flöde. Kunden har inte så stor möjlighet att framföra sin åsikt under 

processens gång utan den möjligheten kommer senare i olika former av uppföljning. Det som 

skiljer sig lite här är T.P S.A där kunden alltid har valet i processen att få tala med en chef.  

 

Analys av återkoppling 

Det som undersökningen fokuserar på när det gäller återkoppling är om kundens åsikter och 

beteenden på något vis återkopplas till företagets affärsidé. När det gäller de outsourcing 

företagen, Call center Poland och Netcentrica, finns det i stort sett ingen sådan återkoppling. 

Däremot finns det olika former av rapportering och då oftast i form av statistik. Även om det 

förekommer möten mellan representanter för outsourcing företaget och företaget, är det inte i 

fokus att fånga upp kunders önskemål. Alla företagen har någon form av datasystem där det 

lagras information om de olika felhanteringsärenden. Dessa system används framför allt för 
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att underlätta själva kundtjänst funktionen men de har även en viss möjlighet att ta ut 

information från dessa för att kunna identifiera generella problem som det går att lösa. 

Företagen som utför kundtjänst med egen personal har regelbundna interna möten där 

kundtjänstpersonal, tekniker och försäljningspersonal träffas för att diskutera om de 

förekommande problemen och eventuellt nya affärs möjligheter. Här utmärkte sig PLUS där 

respondenten värdesätter dessa möten mycket högt. Han är av den uppfattningen att det är 

basen för företagets överlevnad.  

 

Analys av involvering 

När det gäller involvering så är det frågan om kundernas involvering i produkten som är 

relevant för denna studie. Då företagen säljer liknade produkter och tjänster är det en fråga om 

att olika kunder är olika involverade i samma produkt. När det gäller telecomprodukter finns 

det ett så kallat basutbud där företagen erbjuder mycket lika tjänster och sedan finns det 

tilläggstjänster där företagen har en möjlighet att erbjuda olika produkter. När det gäller 

basutbudet är det t ex rösttelefon både mobilt och fast, och sedan Internet uppkoppling. 

Tilläggstjänster kan vara i form av mobilt Internet eller Internet med hög överföringshastighet 

samt mera avancerade mobiltelefoner. Tilläggstjänsten är företagens sätt att öka 

involveringsgraden hos sina kunder för att på så sätt kunna ta mer betalt. När det gäller 

basutbudet har de flesta kunderna låg involveringsgrad och priset är en viktig faktor. Efter en 

tid blir de hög involverade tilläggstjänsterna mer och mer standardiserade och då sjunker 

involveringsgraden. Det är därför som ett företag som PLUS har i sin affärsidé att de skall 

vara först med nya produkter och tjänster för att kunna attrahera hög involverade kunder. 

Ett företag som TP S.A har övervägande låg involverade kunder eller åtminstone visar 

undersökningen att de agerar som om deras kunder var låg involverade. TP S.A försöker inte 

vara först ut med de nya tjänster och de säger uttryckligen att de inte behöver anstränga sig för 

att förbättra sina tjänster utan erbjuder ett kundvärde genom att vara störst och en global 

aktör. Det som även har betydelse är att TP S.A är ett företag som har haft monopol över 

telecommarknaden vilket gör att de har en stor kundbas. Detta har lett till en 

marknadssituation där de nya företagen måste erbjuda kunden något som TP S.A inte gör för 

att locka över kunder. Det finns tecken på att TP S.A håller på att ändra sin strategi då den 

inte är hållbar i längden. Då PLUS är ett av företagen som försöker att locka över kunder från 

TP S.A har de valt en strategi för att rikta in sig på kunder med högre involveringsgrad genom 
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att erbjuda mer avancerade tjänster och även bygga ett varumärke som inriktar sig på en 

premium marknad.  

De bolag som använder sig av outsourcade kundtjänster fokuserar på att skapa kundvärde 

genom att utföra kundtjänstfunktionen till en så låg kostnad som möjligt. Så dessa företag 

erbjuder kundvärde genom att erbjuda lågt pris på sina produkter och tjänster.  
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6 Resultat 

I det här kapitlet kommer författarna att presentera uppsatsens resultat som baseras på 

analysen och skall ge svar på uppsatsens syfte. 

 

Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera  företagens processer som hanterar fel 

och reklamationer kan användas som värdeskapande processer hos en outsourcad kundtjänst. 

För att se skillnaden kommer författarna även att undersöka processen hos en kundtjänst som 

sköts internt av företaget och sedan jämföra dessa.  

Undersökningen visar att det inte finns någon skillnad mellan företagen som har outsourcat 

sin kundtjänst och de som inte har outsourcat. Det som har betydelse är om företagets kunder 

är hög eller låg involverade. Enligt syntesen bör företag med hög involverade kunder skapa 

kundvärde genom värdeskapande processer. Om företaget inriktar sig på låg involverade 

kunder säger teori syntesen att företagen inte behöver ha en stark koppling mellan kunder och 

affärsidén då kunderna värdesätter priset högst. Då företagen har kunder som framför allt ser 

till priset visar teori syntesen att företagen bör skapa kundvärde genom värdedistribution. 

Enligt undersökningen framkommer det även att företagen arbetar på detta sätt, då ett företag 

som TP S.A som har låg involverade kunder inte har någon strategi för att föra in kundens 

åsikter i affärsidén och de arbetar framförallt målstyrt. Detta är även något som stämmer 

överens med de företag som har outsourcat, även om outsourcing företagen kan ha interna 

processer som skulle kunna fungera mot en hög involverad kund så saknas återkopplingen till 

företaget vilket gör att det inte blir någon koppling till affärsidén.  

 

När det gäller företag som PLUS som inriktar sig på hög involverade kunder och har en 

tendens till att återkoppla kundens behov till affärsidén, så uppfyller de en del av vad som är 

nödvändigt enligt den teoretiska syntesen.  Det är inte alldeles tydligt men det finns 

tendenser till att PLUS försöker att skapa kundvärde genom värdeskapande processer.   
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7 Slutsats och diskussion 

I detta kapitel besvaras uppsatsens problemformulering; Vilka faktorer är viktiga för 

outsourcing av kundnära tjänster, som leder till långsiktig överlevnad? 

 

 

7.1 Slutsats  

 

Slutsatsen är att en viktig faktor för om ett företag skall outsourca sin kundtjänst är eller inte 

är involvering. Om företaget har låg involverade kunder är det enligt den teoretiska syntesen 

möjligt att outsourca sin kundtjänst och så har flera av dessa företag gjort. Medan om ett 

företag har hög involverade kunder krävs det att företaget involverar kunden i affärsidén. 

Om ett företag väljer att outsourca och har hög involverade kunder måste de skapa andra 

kommunikationssystem för att kunna få denna återkoppling.  

7.2 Diskussion  

Enligt författarna bör företag med hög involverade kunder vara mer restriktiva med att 

outsourca sin kundtjänst och måste ta med i beräkningarna att det kan tillkomma kostnader 

för att involvera kunden i affärsidén. Men när det gäller ett företag med låg involverade 

kunder kan det lika gärna outsourca om det innebär kostnadsbesparingar för dem. Detta gör 

att om vi tittar på företagen i denna studie bör TP S.A outsourca sin kundtjänst om de kan 

hitta ett företag som kan utföra det billigare än de själva.  

Undersökningen har visat att det finns tendenser av att involvering är en viktig faktor men för 

att få en tydligare bild bör man göra en hypotesprövning. 
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Författarna hade förväntat sig att det skulle vara en större skillnad mellan outsourcing 

företagen och de som inte har outsourcat. Författarna hade även förväntat sig att de företag 

som inte har outsourcat skulle använda sig mer av relationsmarknadsföring då 

telecombranschen är en bransch med mycket hård konkurrens och det kommer att vara svårt 

med långsiktig överlevnad för företag som endast konkurrerar med pris. Det som även var 

förvånande är att ett företag som TP S.A som tidigare har haft ett monopol inte har lyckats 

bättre med att anpassa sig till de nya förutsättningarna på marknaden vilket har lett till att de 

har tappat mycket marknadsandelar. Författarna tycker att det framkom lite mellan raderna 

under intervjun med TP S.A att de har problem och försöker att göra förändringar.  

 

7.3 Vidareforskning  

 

Det som författarna tycker vore bra, är om det gjordes en vidareforskning inom området 

kommunikation mellan ett företag och outsourcing bolaget på en marknad med hög 

involverade kunder. Då det är intressant att se hur ett sådant kommunikationssystem skulle 

kunna se ut och om det går att genomföra till en tillräckligt låg kostnad.  

 

7.4 Självkritik  

När man gör en fallstudie är det alltid problem med hur pass generaliserbart resultatet är och 

så är det även med detta arbete. Då vi endast har undersökt två företag i två olika kategorierna 

så det skulle kunna sett annorlunda ut om vi hade undersökt flera företag. Det som även kan 

ha påverkat resultatet är att hela undersökningen är gjort på polska och sedan översatt av 

författarna själva. Då telecombranschen är en hårt konkurrensutsatt marknad så är det känsligt 

för företagen att lämna ut viss information så vi har haft mycket stora problem med att få ut 

den nödvändiga informationen från företagen. Vi har haft vissa respondenter som vi har valt 

att intervjua anonymt då de inte har fått tillstånd från sina överordnade. Detta kan ställas mot 

att det företag som har lämnat ut information har krävt att få frågorna i förväg och möjligen 

har kunnat förbereda svar som stämmer överens med den bild de vill förmedla.  
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