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Förord 
Efter en hel termins hårda arbete och en del problematik i kommunikationen står nu äntligen 

en uppsats klar för arkivering. Författarnas uppsats hade inte utan hjälp från andra människor 

kunnat bli verklighet. En mycket stor tacksamhet riktas till Philip Cohen, Kent Norman, 

Christine Granström, Ulrica Engbrink, Max Federmann, Sofie Sjökvist och Sture Jonstad för 

att ni alla ställde upp med värdefull information till denna uppsats. Ett stort tack riktas även 

till våra handledare och vår uppsatsgrupp 8 på Södertörns Högskola som varit en starkt 

bidragande orsak till detta färdiga arbete. Tack även alla ni andra som bl.a. hjälpt till med 

korrekturläsning, rättstavning och rent allmänt hållit vårt humör uppe. 

 

 

”Att lära utan att tänka är meningslöst, att tänka utan att lära är farligt” 

 (Kung Fu Tse, Kina) 
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Sammanfattning 
Informationsteknologin och globaliseringen har lett till ökad konkurrens samt att 

tjänsteproduktion numera har blivit mer platsoberoende. Detta har möjliggjort en marknad för 

outsourcing av telefonkundtjänst. Marknaden har p.g.a. överetablering blivit mättad och 

därmed har priserna sjunkit. Kundföretagen har på senare år fått en mer negativ attityd till 

outsourcing av kundtjänsten då de genom att driva kundtjänsten internt återigen vill komma 

närmare sina kunder. 

 

I uppsatsen försöker författarna ta reda på vilka kundföretag som callcentren ska rikta sig mot 

för att få långa och lönsamma samarbeten. Detta görs genom att härleda riktvärden ur teorier 

om hur olika faktorer kring kundföretagens kundtjänster bör se ut. Genom kvalitativa 

fallstudier på fyra kundtjänster jämförs dessa riktvärden med hur det ser ut i verkligheten. 

 

Författarna kommer fram till att kundtjänster där kraven på korta svarstider är höga, samtidigt 

som komplexiteten är låg, är de uppdrag där callcentren har lättast att sälja in sina tjänster. 

Callcentren bidrar här inte med något värdeskapande och därför är priserna låga. 

Kundföretagen kan enkelt byta partner om priset är lägre på annat håll. 

 

Vissa callcenter inriktar sig på mer värdeskapande uppdrag där de tillsammans med 

kundföretaget ständigt strävar efter att förbättra metoder och processer. Dessa callcenters 

skapar nära och långsiktiga relationer med sina uppdragsgivare vilket skapar möjligheten att 

hålla ett högre pris. 

 

Slutsatsen är att callcentren bör söka uppdrag med så hög komplexitet som möjligt utan att 

överskrida sina egna begränsningar. Om utbildningstiden för uppdraget är lång måste det 

motsvaras av en låg personalomsättning på callcentret. Är förändringstakten på uppdraget 

snabb och om det krävs mycket feedback är det av största vikt att samarbetet mellan de 

ledande personerna på callcentret och de ansvariga på kundföretaget fungerar bra och att det 

finns en vilja till ständig förbättring. 

 

För att callcentren ska överleva måste de dessutom hela tiden sträva efter att lära sig av, och 

utvecklas med, varje uppdrag för att senare kunna ta sig an uppdrag med högre komplexitet. 
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Abstract 
Information technology and globalization has led to an increasing competition and service 

production has been more and more independent of locations. This has made a market of 

outsourced telephone costumer service possible. Due to high establishment the market has 

been saturated and with that price has sunk. Customer companies have the last few years got 

more negative to outsourcing of their telephone customer service as they through operating 

the customer service internally want to get closer to their customers. 

 

In the empirical study the writers try to figure out which companies the callcenters should try 

to aim towards to get long and profitable cooperation. This will be done through deducing 

guiding principles from theories about how different factors around companies costumer 

service should look like. Through qualitative case studies on four customer services the 

guiding principles will be compared with the reality. 

 

The writers find that costumer services where the requirements on short answer times is high, 

at the same time as complexity is low, is the assignments where callcenters easiest can sell 

their services. The callcenters doesn’t bring any value creating in these situations and 

therefore the prices are low. Costumer companies can easily change partner if a lower price 

can be offered by somebody else. 

 

Some callcenters tend to concentrate on assignments with more value creating where they 

together with the customer company constant strive to improve methods and processes. These 

callcenters create close and long term relations with their assigner, this also create the 

possibility to maintain a higher price. 

 

The conclusion is that callcenters should seek assignments with as high complexity as 

possible without exceed their restrictions. If the education time for the assignment is long it 

has to be fulfilled by a low employee turnover on the callcenter. If the assignments changing 

speed is quick and if it requires a lot of feedback is it very important that cooperation between 

the companies works well and that a will of constant improvement exists. 

 

If the call centers want to survive they have to strive to learn by, and develop with, every 

assignment so that they in the future can undertake an assignment with higher complexity. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Informationsteknik och globalisering 

Informationstekniken och globaliseringen har utvecklats parallellt med varandra. Don 

Tapscott beskriver det som att globaliseringen både är hönan och ägget. Globaliseringen både 

drivs av och driver den teknologiska utvecklingen. Tapscott menar att kontoret inte längre är 

en plats, snarare ett globalt system. Informationsteknologin har eliminerat plats från ordet 

arbetsplats. Arbete behöver numera inte vara kopplat till en specifik geografisk plats.1 Företag 

i fjärran länder kan vara med och konkurrera mot de svenska företagen.  

 

Högre krav på företag i I-länder för att klara konkurrensen från U-länder 

I kombination med åtstramningen i USA, u-ländernas skuldsituation samt utvecklingen mot 

en inre europeisk marknad kommer konkurrensen på den svenska marknaden sannolikt att bli 

hårdare. Konkret innebär detta att Sverige tillsammans med de andra skandinaviska länderna 

under den närmaste tioårsperioden kommer att få uppleva en starkare konkurrens på sina 

viktigaste marknader. Hårdare konkurrens i kombination med en lägre tillväxttakt i de 

viktigaste industriländerna kräver att företagen är marknadsorienterade och framtvingar en 

fortsatt utveckling mot effektivare verksamheter.2 Därför har outsourcing blivit populärt för 

att effektivisera verksamheten. 

 

Outsourcing har blivit vanligare 

Företag har länge haft alla sina funktioner integrerade i verksamheten. Med tiden har det blivit 

vanligt att knoppa av de perifera funktioner som inte tillhör företagets kärnverksamhet. I och 

med detta har begreppet outsourcing blivit etablerat. Tjänster som städning och catering har 

sedan länge hanterats av externa företag. Numera pekar trenden mot att företag även 

outsourcar centralare och mer strategiskt viktiga delar av verksamheten.3 

 

                                                
1 Tapscott, 1995 
2 Persson, 2001 
3 Yakhlef, 1997 
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Kundtjänsterna växer 

Då konkurrensen inom de flesta branscher har ökat och priserna sjunkit måste företagen hitta 

andra sätt att konkurrera. Många företag satsar på att erbjuda mervärde i form av bättre 

kundservice. Detta har lett till att kundtjänsterna ökat i antal. I Sverige fanns det år 2004 

ungefär 1 300 telefonkundtjänster, det vill säga telecentraler som sköter telefonbokning och 

kundservice. Tillsammans sysselsatte de 60 000 personer.4 Under 2001 fanns det 45 000 

personer verksamma inom telefonkundtjänster i Sverige.5 

 

Överetablering 

Det startades fler kundtjänster samtidigt som det var populärt med outsourcing. Många 

kommuner såg möjligheten att, genom att locka till sig callcenter, kunna minska 

arbetslösheten. Enligt Gunilla Samuelsson, grundare och verkställande direktör på Xzakt 

Kundrelation, så startas 80 procent av callcenterföretagen i arbetslöshetsorter med hjälp av 

bidragspengar. Många kommuner erbjuder bidrag till callcenterföretagen för att de ska 

etablera sig på orten. Det har varit enkelt och billigt att starta ett callcenter. Den tillgängliga 

arbetskraft som funnits på orten har inte alltid varit lämpad för callcenterarbete. Detta har lett 

till att det startats både för många callcenter och, i några fall, på fel platser.6 

 

Svenska callcenter tvingas dumpa priser 

Under 2002 rapporterar Arne Weinz, dåvarande VD på Excellent e-Service, om 

överetablering och stenhård konkurrens inom callcenterbranschen. Marknaden kännetecknas 

av flertalet konkurser och desperata callcenters som jagar nya uppdragsgivare genom 

prisdumpning.7  

 

                                                
4 Dagens Industri, 2004-03-23 
5 Computer Sweden, 2001, nummer 90 
6 Dagens Industri, 2005-05-06 
7 Computer Sweden, 2002, nummer 101 
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De ärenden som kommer till kundtjänsterna ökar i komplexitet 

Generellt sett håller kundtjänsternas arbetsuppgifter på att förändras i takt med att fler och fler 

ärenden avklaras genom självbetjäning. Frågor om öppettider och dylikt besvaras idag 

framförallt genom automatiska telefontjänster.8 38% av de samtal som kommer till en 

genomsnittlig svensk kundtjänst besvaras via självbetjäning, exempelvis knappval eller 

röststyrning. Andra enklare ärenden såsom t.ex. beställningar, bokningar, frågor om produkter 

och leveransstatus har minskat då de numera främst hanteras automatiskt via företagets 

webbsida. Som en följd av detta har de ärenden som kommer till kundtjänsten ökat i 

komplexitet de senaste åren.9 

 

Fler företag föredrar en inhousad kundtjänst 

Enligt analysföretaget Gartner kommer callcentren i 80 procent av alla outsourcingprojekt 

fram till 2007 att misslyckas med att minska kostnaderna för sina kundföretag. Gartner 

presenterar även siffror som visar att 60 procent av kundföretagen kommer att drabbas av 

kundbortfall och oförutsedda eller icke-kalkylerade kostnader. De företag som redan idag har 

outsourcat kundtjänsten har i snitt 30 procent högre kostnader än de företag som hanterar 

kundtjänsten internt.10  

Bright Verksamhetsutveckling AB, som två gånger årligen utför undersökningar inom 

callcenterbranschen, rapporterar om att företag de senaste åren blivit mer kritiska till att 

outsourca kundtjänsten. Bright har gjort attitydundersökningar hos företag med outsourcad 

kundtjänst och ser att andelen företag som planerar att ta tillbaka kundtjänsten ökar.11  

Arboga-callcentret Call4u begärde sig själva i konkurs den 11 april 2005 sedan de tappat en 

stor kund och därmed inte kunnat betala sina skatteskulder.12 

 

                                                
8 Computer Sweden, 2004-05-04 
9 Magnus Palm, Bright Verksamhetsutveckling AB, Svenska Callcenterföreningens medlemsmöte 2005-04-27 
10 Computer Sweden, 2005-03-09 
11 Magnus Palm, Bright Verksamhetsutveckling AB, Svenska Callcenterföreningens medlemsmöte 2005-04-27 
12 Blekinge Läns Tidning, 2005-04-11 
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1.2 Problemdiskussion 

Globaliseringen har drivit utvecklingen inom informationsteknik framåt samtidigt som de 

tekniska framstegen bidragit till ökad globalisering. Globaliseringen har sedan lett till ökad 

konkurrens. Många svenska företag påverkas av denna ökade konkurrens. Företagen letar 

efter sätt att, i varje del och funktion av företaget, minska sina kostnader, öka flexibiliteten 

samt öka effektiviteten. Många företag väljer därför att outsourca de delar av företaget som 

inte tillhör kärnverksamheten. Företagens kundtjänster har på senare år blivit populära att 

outsourca. 

 

Marknaden för outsourcad kundtjänst ökade markant i början av 2000-talet. Detta resulterade 

i att det i många kommuner startades ett callcenter som erbjöd sig att driva olika företags 

kundtjänster. Utbudet har numera blivit för stort och det råder överetablering, vilket medfört 

sjunkande priser. Minskade marginaler gör att callcentren måste satsa på större kvantiteter för 

att nå samma resultat. Callcentrens målmarknad är redan penetrerad och därför tvingas de att 

bredda sig för att skaffa fler kunder och därmed större volymer. Från att ha specialiserat sig på 

uppdrag inom vissa specifika branscher så riktar sig callcenter numera mot alla typer av 

företag. 

 

En ökande andel av företagen som outsourcar sin kundtjänst säger att diskussioner förs om att 

ta tillbaka kundtjänsten i egen regi. Beror detta på att callcentren har breddat marknaden för 

mycket? Riktar callcentren sig mot företag där en outsourcad kundtjänst inte är lämplig? 

Beror det på att ärenden som kommer till kundtjänsten blivit komplexare i samband med att 

de enklare ärendena numera oftast kan utföras via webben? 

 

Callcentrens möjligheter att tjäna pengar på att driva ett företags kundtjänst beror till stor del 

på hur långvarigt samarbetet blir. En förlorad kund kan vara förödande för callcentret. Att 

inleda ett samarbete med ett företag vars kundtjänst inte lämpar sig för outsourcing är därför 

riskabelt då det är stor sannolikhet att företaget efter en tid väljer att driva kundtjänsten själv. 
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1.3 Problemfrågeställning 

Vilka faktorer kring ett företags kundtjänst påverkar hur långvarigt, och därmed lönsamt, 

samarbetet blir för callcentret? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att, ur befintliga teorier inom området, härleda riktvärden för 

callcentrens komparativa fördelar över inhouse-kundtjänster. Värdena ska sedan jämföras 

med verkligheten. Detta ska undersökas genom fallstudier av två företags outsourcade 

kundtjänster och två företags inhouse-kundtjänster. 

 

1.5 Avgränsningar 

Undersökningen kommer inte att behandla kundtjänster med utgående samtal. Kundtjänster 

med en blandning av inhouse och outsourcing (s.k. owerflow) kommer inte heller att 

behandlas. 

 

1.6 Begreppsdefinitioner 

Inom ämnesområdet finns stor diversifiering kring hur olika begrepp används. För att råda bot 

på denna stora förvirring ska här klargöras hur begreppen används i denna uppsats. Detta för 

att uppsatsen ska bli lättare att läsa och förstå. 

 

1.6.1 Kundtjänst 

Kundtjänst är den del i ett företag som hanterar interaktionen med slutkunderna. Små företag 

har ofta inget behov av en kundtjänst men ju större ett företag blir desto större behov av en 

kundtjänst finns det. Begreppet kundtjänst kommer i denna uppsats behandlas som den del 

inom ett företag som hanterar interaktionen med företagets slutkunder. Oavsett om 

kundtjänsten finns inom kundföretaget eller hos ett externt callcenter kommer benämningen 

vara kundtjänst. 
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1.6.2 Kundföretaget 

Ett kundföretag kan ses som en större självständig ekonomisk organisation som producerar 

varor eller tjänster. Definitionen av kundföretaget i denna uppsats kommer vara det företag 

som slutkunden ser som leverantör av en produkt eller tjänst. Kundföretaget är alltså det 

företag som äger kundtjänsten. 

 

1.6.3 Slutkunder 

Denna uppsats behandlar en mängd olika aktörer. De flesta är både kund och leverantör. För 

att göra läsningen lite lättare kommer definitionen av slutkund vara den som följer. Då inget 

annat anges är ordet slutkund den kund som kundföretaget säljer till. 

 

1.6.4 Callcenter och kontaktcenter 

Vid forskning kring ämnet upptäcktes att det finns ett problem gällande begreppet callcenter. 

Begreppet har olika innebörd i olika sammanhang och uppfattningen om vad ett callcenter är 

varierar mycket mellan olika personer. Ord som helpdesk, costumer care center, E-service, 

contact center, relationship center, teleservice och telestuga har använts som synonymer till 

callcenter. I den här uppsatsen kommer begreppen callcenter samt kontaktcenter innefatta 

företag som tar hand om hela eller delar av andra företags kundtjänstfunktioner. Ingen 

begränsning görs till huruvida callcentret kommunicerar via telefon, e-post, chat, fax, brev 

eller via andra kommunikationskanaler. Begreppen callcenter och kontaktcenter används om 

vartannat för att lätta upp texten i uppsatsen, men har precis samma betydelse. 

 

1.6.5 Outsourcing 

Utkontraktering av tjänster, eller outsourcing som det kallas till vardags, innebär att företag 

knoppar av någon eller några delar av verksamheten och låter något annat företag driva dessa 

verksamheter. Detta görs främst för att företaget skall kunna fokusera på kärnverksamheten. 

Det företag som tar hand om verksamheten besitter ofta specialistkunskaper som tillsammans 

med stordriftsfördelar leder till ökad effektivitet och därmed möjlighet att driva verksamheten 

billigare eller bättre än om det outsourcande företaget hade gjort det själv. 
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1.6.6 Inhousing 

Inhousing är den raka motsatsen till outsourcing. Inhousade verksamheter drivs således av 

företaget själv. Trots ordets direkta översättning, säger ordet enligt denna definition ingenting 

om huruvida verksamheten verkligen bedrivs inom eller utanför företagets egna fastigheter. 

Begreppet ska inte förväxlas med insourcing som betyder att ett företaget hyr in personal och 

kompetens till den egna verksamheten. 

1.7 Branschens karaktäristika 

Personalomsättningen är hög på telefonkundtjänster och speciellt på outsourcade 

kundtjänster.13 Detta kan bero på att kommunikatörerna på inhouse-kundtjänster har bättre 

arbetsmiljö och mer regelbundna arbetstider (kontorstid). Att kommunikatörer på inhouse-

kundtjänster stannar längre p.g.a. att de har möjlighet att göra karriär inom andra delar av 

företaget är en annan bidragande faktor. Kommunikatörernas medelålder, arbetslivserfarenhet 

och utbildning är generellt sätt lägre bland outsourcade kundtjänster.14 

 

Om ett företag väljer att outsourca sin kundtjänst eller behålla den i egen regi är ett strategiskt 

val. En outsourcad kundtjänst kan oftast uppnå en högre flexibilitet till en lägre kostnad. En 

intern kundtjänst kan däremot vara enklare att styra då företaget själv ansvarar för personal, 

processer och stödsystem.15 

 

                                                
13 Arbetslivsrapport nr 2001:5 
14 Arbetslivsrapport nr 2003:10 
15 Etransformer, 2003 
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2 Metod 

Detta kapitel handlar om hur undersökningen ska gå till. Detta dels för att läsaren ska kunna 

bedöma riktigheten men även för att eventuella framtida undersökningar ska kunna göras på 

samma sätt så att resultaten blir jämförbara. 

 

2.1 Forskningsansats 

I denna undersökning kommer ett samhällsvetenskapligt studieämne att undersökas. 

Samhällsvetenskapligt studieämne som är den sociala verkligheten har vissa generella 

principer för hur den kan undersökas. Teori och empiri är centrala begrepp i dessa typer av 

undersökningar.16 

 

Samhällsforskning kan alltid på något sätt kopplas till människors verklighet. Denna 

verklighet är komplex och består av ett oändligt antal föremål, människor, åtgärder, 

erfarenheter samt tolkningar. Varje människa tolkar sedan verkligheten utifrån sina egna 

erfarenheter samt iakttagelseförmågor. Forskningsmässigt sätt är det således inte verkligheten 

som återges, det är data som på ett eller annat sätt registrerats eller insamlats. Data är inte 

”själva sanningen” eftersom verkligheten är så omfattande och komplex att en enda människa 

omöjligen kan återge allt. Den är vad forskarna observerar, hur dessa observationer värderas 

samt påverkas av forskarnas förståelsehorisont, tidigare kunskaper och erfarenheter hos 

forskarna.17 Undersökningen kommer därför att förmedlas enligt uppsatsförfattarnas 

uppfattningar, erfarenheter och tolkningar av empiri samt teori. 

 

Både data och verklighet är inom samhällsvetenskaperna indelad i mjuka och hårda värden. 

Mjuk verklighet är ofta diffus och inte alltid direkt observerbar och mätbar medan hård 

verklighet är lätt registrerbara och mätbara sidor av verkligheten, ofta en odiskutabel 

egenskap. Mjuka data är vanligtvis text, ljud eller bilder medan hårda data kan kvantifieras 

med hjälp av siffror.18 I denna undersökning kommer en hård verklighet undersökas med 

                                                
16 Johannesen/Tufte, 2003 
17 Ibid 
18 Ibid 
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hjälp av mjuka data. Detta kommer att göras genom öppna intervjuer med utvalda personer 

från olika företag och organisationer. 

 

Inom samhällsvetenskaplig forskning är det ett mål att integrera teori och empiri. En strategi 

kan vara att börja undersökningen med utgångspunkt i empirin för att se om det finns 

generella mönster som kan göras till teorier eller generella begrepp. Denna ansats, från 

data/empiri till teori, kallas induktiv undersökning. En annan strategi kan vara att utgå från 

accepterade teorier och se om empiri bekräftar eller inte bekräftar teorin. En sådan ansats, från 

teori till data/empiri, kallas deduktiv och innebär en avledning från det generella till det 

konkreta.19 

 

2.1.1 Deduktion 

Ordet deduktion kommer från latinets ”deducere”, som betyder ”leder bort från”. Vid 

deduktion utgår man från några bestämda förutsättningar och arbetar sig enligt vissa bestämda 

regler bort från premisserna fram till en slutsats.20 Denna undersöknings utgångspunkt 

kommer att vara olika teorier som sätts ihop i en hypotes som sedan kommer att ligga till 

grund för att jämföra med verkligheten. Alltså kommer ett deduktivt förfarande att användas i 

denna undersökning. 

 

2.2 Forskningsstrategier 

Martin Denscombe skriver i sin bok Forskningshandboken om olika strategier en forskare kan 

använda sig av. Han menar att det inte finns ett rätt eller fel sätt att genomföra 

undersökningen på utan att forskaren själv måste fatta beslut utefter forskningsområdet om 

vilka strategier som ska användas. Det finns för- och nackdelar med alla olika strategier men 

den strategi som bäst kan tackla den specifika frågeställningen som finns formulerad är det 

bästa tillvägagångssättet, enligt Denscombe.21 

 

                                                
19 Johannesen/Tufte, 2003 
20 Andersen, 1990 
21 Denscombe, 1998 
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Det finns fem strategier som Denscombe tar upp. Surveyundersökningar är den första som 

nämns och som forskningsstrategi går den ut på att göra en uttömmande och detaljerad 

granskning. För att göra det använder forskare, som väljer denna strategi, olika metoder som 

frågeformulär, intervjuer, skriftliga källor och observation. Surveyundersökningar använder 

sig ofta av många undersökningsenheter till skillnad från strategin fallstudier där en forskare 

väljer att granska ett litet antal enheter som undersöks på djupet. Fallstudien tenderar också att 

studera saker som de naturligt uppträder utan förändring och reglering till skillnad från 

experimentella studier som lägger stor vikt vid att manipulera variabler. Dessa experiment är 

ett strategiskt beslut där forskaren bestämmer sig för att undersöka ämnet under kontrollerade 

former, med stor uppmärksamhet på noggranna mätningar av det som sker. En annan 

forskningsstrategi som nämns är aktionsforskning som vanligtvis förknippas med praktiska, 

småskaliga forskningsprojekt. I denna strategi involveras alla som berörs av forskningen för 

att delta i den snarare än att bli föremål för densamma. De två stegen forskning och handling 

är integrerade istället för två skilda moment. Etnografi, som är den sista forskningsstrategin 

som tas upp, handlar om beskrivning av människor eller kulturer. Denna strategi handlar om 

att förstå saker ur de involverades synvinkel istället för från en utomståendes synvinkel och 

man ägnar sig åt att totaliteten av alla sociala, kulturella och psykologiska aspekter av 

samhället.22 Undersökningen i denna uppsats kommer tillämpa strategin fallstudier då 

intervjuerna endast görs med ett fåtal företag och inte omfattar en större undersökningsmängd. 

 

2.2.1 Fallstudier 

Fallstudier handlar om att man inriktar sig på en eller några få undersökningsenheter för att få 

en grundlig beskrivning för händelser, relationer, erfarenheter eller processer som uppträder i 

denna speciella undersökningsenhet. Betoningen ligger på studiens djup, det speciella med 

studien och relationer/processer. Man har även ett holistiskt synsätt och undersöker verkliga 

eller naturliga miljöer samt använder fler än en källa eller metod för undersökningen.23 

 

                                                
22 Denscombe, 1998 
23 Ibid 
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2.3 Metodiskt angreppssätt 

Det finns olika sätt att analysera samt uttrycka undersökningsdata och det är antingen en 

kvalitativ eller en kvantitativ ansats. Skillnaden mellan dessa angreppssätt ligger i hur 

insamlade data uttrycks inför den analys som ska göras. Kvalitativ undersökning 

kännetecknas av data i form av ord, bilder, etc. samt analysen i form av verbala resonemang 

och tankefigurer. Kvantitativa undersökningar skiljer sig från de kvalitativa där det insamlade 

materialet uttrycks i sifferform och analyseras med någon form av matematisk-statistiska 

beräkningsmetoder.24 I undersökningen kommer ett kvalitativt angreppssätt att användas. 

 

2.3.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativa undersökningar är, som ovan benämnts, när man insamlar data som är svåra att 

kvantifiera.25 Företrädare för detta metodiska angreppssätt anser att allt inte kan göras 

mätbart. Kvalitativa representanter menar också att det är skillnad mellan 

naturvetenskapsämnen och samhällsvetenskapsämnen vilket gör att man inte kan använda sig 

av samma metoder för dessa ämnen. Kvalitativa metoder har generellt sett ganska låg grad av 

struktur samt standardisering men däremot är flexibiliteten rörande undersökningsuppgifterna 

oftast hög.26 Andra tendenser med kvalitativ forskning är att den uppfattar ord som den 

centrala analysenheten, förknippas med beskrivning, associeras med småskaliga studier samt 

förknippas med ett holistiskt perspektiv. Vidare tenderar forskningen sammankopplas med 

inblandning från forskarnas sida genom sina erfarenheter samt syftar till att associeras med en 

öppen forskningsdesign.27 

 

Samtliga ovanstående tendenser stämmer väl in på uppsatsförfattarnas undersökning. 

Information som framkommit genom intervjuer och genom deltagande vid seminarier 

kommer att vara centrala analysenheter, fallstudier är tillvägagångssättet och det generella 

åskådliggörs genom undersökning av fallstudier. Undersökningen förmedlas enligt 

uppsatsförfattarnas tolkningar av verkligheten och kommer leda till möjlighet för ytterligare 

forskning inom området. 
                                                
24 Lekvall, 2001 
25 Ibid 
26 Andersen, 1990 
27 Denscombe, 1998 
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2.4 Metod för datainsamling 

Denscombe skriver i Forskningshandboken om olika metoder för datainsamling. De fyra som 

omnämns är observation, intervjuer, skriftliga källor samt frågeformulär. Enligt Denscombe 

bör forskarna om möjligt använda fler metoder vid undersökningen för att kunna bekräfta 

resultaten samt öka validiteten i forskningen. Forskarna bör också förstå att olika metoder kan 

peka i samma riktning, men det är osannolikt att de sammanstrålar i en exakt, entydig punkt 

som visar verkligheten.28 

 

Det är främst de två förstnämnda metoderna, observation och intervjuer, som kommer att 

användas i denna uppsats. Motivering för val av vardera metoden följer i nedanstående 

underkapitel. 

 

2.4.1 Intervjuer 

Forskare kan göra strukturerade, semistrukturerade, ostrukturerade eller personliga intervjuer. 

Även gruppintervjuer och olika former av fokusgrupper kan användas vid datainsamlingen. 

Vilken typ av intervjumetod som används avgörs av uppsatsförfattarna beroende på 

undersökningsämnets natur samt vilken metod som passar bäst i sammanhanget. 

Semistrukturerade intervjuer kommer med fördel att användas vid denna undersökning då de 

mjuka data som insamlas på bästa sätt kan hämtas in genom denna metod.29 

 

2.4.1.1 Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer består generellt sett av ett antal ämnen som ska behandlas eller 

frågor som ska besvaras. Uppsatsförfattarna behandlar inte ämnena strikt i sekventiella steg 

utan är flexibla vad gäller ordningsföljden. Respondenten får tala relativt fritt inom ämnets 

ram och får gärna utveckla sitt resonemang. Svaren är öppna och betoningen ligger på 

respondenten samt hans/hennes synpunkter.30 

 

                                                
28 Denscombe, 1998 
29 Ibid 
30 Ibid 
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2.4.2 Observation 

Observation inom samhällsforskningen kan huvudsakligen ske genom två olika 

observationsinriktningar; systematisk observation samt deltagande observation. Den av dessa 

två inriktningar som vanligtvis producerar kvalitativ data och därför kommer att användas vid 

denna undersökning är deltagande observation.31 I många definitioner talas det om att 

deltagande observation kännetecknas av totalt uppgående i situationen.32 Uppsatsförfattarna 

har i denna undersökning använt sig av en annan möjlighet där de fick deltaga i gruppen 

snarare än att bli medlemmar av gruppen. Efter att uppsatsförfattarna talat öppet om sin avsikt 

med undersökningen fick de en inbjudan till Svenska Callcenterföreningens medlemsmöte där 

ett deltagande som observatör skedde. Uppsatsförfattarna bevittnade konferensen och 

händelserna på ett mycket detaljerat sätt. 

 

2.5 Motivering av metodval 

Metoder måste precis som vid all annan forskning motiveras på något sätt. Detta kan göras 

genom att redogöra för undersökningens reflexivitet, reliabilitet och validitet som är relevanta 

vid kvalitativa angreppssätt. Nedan följer beskrivning för begreppen samt motivering för vilka 

metoder som använts vid undersökningen. 

 

2.5.1 Reflexivitet 

Begreppet reflexivitet härleds till förhållandet mellan forskarna och den sociala världen. Med 

reflexivitet menas att samhällsforskarna inte kan uppnå en fullständigt objektiv position 

varifrån den sociala världen kan studeras. En forskare kan aldrig ställa sig utanför den sociala 

värld som studeras för att skaffa sig ett observationsperspektiv som inte är påverkat av samma 

sociala värld.33 Detta beroende på att forskarna härstammar från samma sociala värld som de 

begrepp som används för att göra sig förstådda. 

 

                                                
31 Denscombe, 1998 
32 Ibid 
33 Ibid 
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2.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om att samma observation skall kunna göras (oberoende av forskare) 

flertalet gånger efter varandra med obetydligt skiftande resultat eller slutsatser för att 

observationen ska ha hög reliabilitet.34 Om resultaten däremot varierar kraftigt mellan 

undersökningarna är reliabiliteten låg. Detta gäller i första hand mätinstrumenten men även i 

viss grad undersökningsobjekten. 

 

Ett kvalitativt angreppssätt medför att det är mjuka data som kommer att mätas i denna 

undersökning. Dessa mjuka data kännetecknas av att uppsatsförfattarnas egna tolkningar 

spelar stor roll vid undersökningen. Observationens resultat och slutsatser kan således vara 

skiftande beroende på när och av vem undersökningen görs.  

 

2.5.3 Validitet 

Validitet innebär huruvida de data och metoder som förekommit i undersökningen är riktiga. 

Vid forskningsdata handlar validiteten om hur pass väl data återspeglar sanningen, reflekterar 

verkligheten samt täcker de avgörande frågorna. När det gäller forskningsmetoderna handlar 

validiteten om huruvida begreppets lämpliga indikatorer mäts och hur pass exakta resultat 

som uppnås. Validitet kan sammanfattas som i vilken utsträckning forskningsdata samt 

forskningsmetoder för att erhålla data anses exakta, riktiga och träffsäkra.35 

 

2.5.4 Urval 

Vid forskningsstrategin fallstudier krävs det vanligtvis att forskarna gör sina urval utifrån en 

lång rad händelser, människor, organisationer etc. Beslutet för de utvalda fallstudierna ska 

kunna försvaras samt argumenteras för att de uppfyller ändamålsenligheten för 

forskningssyftet. 36 

 

Valet av strategin fallstudier för denna uppsats har sin utgångspunkt i ändamålsenligheten och 

särskilt i den teoriprövande undersökningsenheten. Fallstudier kan användas för att såväl 
                                                
34 Hartman, 2004 
35 Denscombe, 1998 
36 Ibid 
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pröva som att bygga teorier37 vilket motiveras genom den deduktiva ansats uppsatsförfattarna 

använder sig av. 

 

I undersökningen finns även inslag av urval med pragmatisk utgångspunkt, vilket betyder att 

fallen väljs av orsaker som inte tycks uppfylla de höga krav man ställer på vetenskaplig 

forskning.38 Begränsad tid samt resurser är orsaker till att urvalet av fall i uppsatsen riktades 

mot undersökningsobjekt som låg geografiskt fördelaktigt utifrån uppsatsförfattarnas 

utgångspunkt. Alternativen var ändamålsenligt lika och därför valdes alternativ som innebar 

korta resor och låga kostnader. 

 

Vid kvantitativa och kvalitativa undersökningar brukar frågan om representativitet 

förekomma. Denscombe skriver att de människor, texter eller företeelser som väljs ut vid 

kvalitativa undersökningar inte nödvändigtvis är representativa eller typiska enheter. Det 

troliga är att speciella enheter väljs för att forskarna ska kunna täcka in ett brett spektrum av 

undersökningsenheter för att få maximal variation i de data som samlas in. Detta för att 

forskningsrapporten ska inbegripa komplexitet, subtiliteter samt motsägelser som kan 

uppträda i undersökningen. 

 

Ett inkluderande av speciella enheter samt ett sekventiellt upptäckande under forskningens 

gång är två kännetecken som tenderar att leda kvalitativa forskare i riktning mot strategier för 

icke-sannolikhetsurval snarare än strategier baserade på principerna för slumpmässighet och 

sannolikhet.39 Valet av undersökningsobjekt har i stor omfattning påverkats av vilka företag 

som haft tid att ställa upp på en intervju. Tre callcenter har besökts där minst en representant 

från ledningen har intervjuats om callcentrets verksamhet. För att hålla ner antalet intervjuer 

så har dessa personer även intervjuats om kundtjänst-uppdragets karaktär. Detta har gjorts 

både i fall där kundtjänsten är outsourcad och där outsourcingen har avbrutits. För att 

komplettera med en ytterligare infallsvinkel har även en intervju gjorts med ett företag där 

kundtjänsten bedrivs inhouse. 

                                                
37 Layder, 1993 
38 Denscombe, 1998 
39 Ibid 
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3 Teori 

Problemfrågeställning 

Vilka faktorer kring ett företags kundtjänst påverkar hur långvarigt, och därmed lönsamt, 

samarbetet blir för callcentret? 

 

Problemdiskussion 

Marknaden för outsourcad kundtjänst ökade markant i början av 2000-talet. Detta resulterade 

i att det i många kommuner startades ett callcenter som erbjöd sig att driva olika företags 

kundtjänster. Utbudet har numera blivit för stort och det råder överetablering, vilket lett till 

sjunkande priser. Minskade marginaler gör att callcentren måste satsa på större kvantiteter för 

att nå samma resultat. Callcentrens målmarknad är redan penetrerad och därför tvingas de att 

bredda sig för att skaffa fler kunder och därmed större volymer. Från att ha specialiserat sig på 

uppdrag inom vissa specifika branscher så riktar sig callcenter numera mot alla typer av 

företag. 

 

En ökande andel av företagen som outsourcar sin kundtjänst säger att diskussioner förs om att 

ta tillbaka kundtjänsten i egen regi. Beror detta på att callcentren har breddat marknaden för 

mycket? Riktar callcentren sig mot företag där en outsourcad kundtjänst inte är lämplig? 

Beror det på att ärenden som kommer till kundtjänsten blivit komplexare i samband med att 

de enklare ärendena numera oftast kan utföras via webben? 

 

Callcentrens möjligheter att tjäna pengar på att driva ett företags kundtjänst beror till stor del 

på hur långvarigt samarbetet blir. En förlorad kund kan vara förödande för callcentret. Att 

inleda ett samarbete med ett företag vars kundtjänst inte lämpar sig för outsourcing är därför 

riskabelt då det är stor sannolikhet att företaget efter en tid väljer att driva kundtjänsten själv. 
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Teorislinga 

Involveringsgraden och engagemanget kring produkter eller tjänster påverkar kundens 

tålamod gällande brister i service och support. Olika produkter involverar kunden olika 

mycket. Är involveringen hög är toleransen högre och risken att kunden byter leverantör 

relativt liten. Om kundens involveringsgrad och engagemang för produkten är låg finns det 

inget som håller kunden kvar hos leverantören och risken att kunden byter leverantör vid dålig 

kundservice är relativt sett högre. Med bakgrund av detta ska teorin om High/low involvement 

användas vid undersökningen. 

 

Omgivningens grad av stabilitet samt graden av kunskap om orsak-verkan-samband vid 

interaktion med omgivningen påverkar vilken styrning företaget bör använda. Målstyrning 

passar bäst i miljöer där omgivningen är stabil och där orsak-verkan-sambanden är väl 

kartlagda. Processtyrning lämpar sig bättre i situationer där omgivningen är föränderlig och 

där man inte har all den kunskap som krävs för att kunna vara helt rationell. Utveckling som 

sker i process kräver god kommunikation. För att kommunikationen ska vara effektiv krävs 

att alla inom företaget använder samma ”språk” (koder) samt att det finns bra förutsättningar 

för informella samtal (kanaler). 

 

Teorierna om Mål-/processyn samt Shannon och Weavers Kommunikationsmodell ska 

användas i undersökningen för att se om det finns ett samband mellan Mål-/processyn, 

kommunikation och lyckad/misslyckad outsourcing av kundtjänsten. 

 

Total kvalitet är den av kunden upplevda kvaliteten och består av både teknisk kvalitet och 

funktionell kvalitet. I undersökningen kommer teorin om Total kvalitet att användas för att se 

om den tekniska (produktens) kvaliteten motsvaras av den funktionella (i denna undersökning 

sedd som kundservicens) kvaliteten. 
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3.1 Valda teorier 

3.1.1 High/low involvement 

Konsumentens beslutsfattande varierar beroende på typen av beslut som ska fattas. Beteendet 

hos köparen skiftar markant beroende på vilken produkt som inhandlas. Större och mer 

komplexa beslut involverar generellt sett fler deltagare i köpprocessen samt större 

betänksamhet eller försiktighet vid köpbeslutet.40 

 

 
Figur 1 – High/low involvement41 

 

Komplext köpbeteende: 

Karaktäriseras av högt konsumentengagemang och stor skillnad mellan 

varumärken/produkter. Köpbeteendet kan även vara komplext när produkten är dyr, riskabel, 

ojämn efterfrågan osv. Köparen passerar genom en omfattande inlärningsprocess där de först 

utvecklar föreställningar om produkten, efter det utvecklas attityder och till sist görs ett 

genomtänkt köpbeslut. 

 

Dissonansreducerande köpbeteende: 

Situationer där det krävs högt kundengagemang men där det inte finns några stora skillnader 

mellan varumärken/produkter. 

 

                                                
40 Kotler, 2001 
41 Ibid 
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Vaneköpsbeteende: 

Situationer kännetecknade av lågt konsumentengagemang och få skillnader mellan 

varumärken/produkter. 

 

Variationssökande köpbeteende: 

Lågt konsumentengagemang men med en signifikant skillnad mellan varumärken/produkter. 

Kunden byter leverantör för att få variation, inte p.g.a. ogillande eller missnöjdhet.42 

 

Höginvolverade kunder kännetecknas alltså av att de är hängivna till sin leverantör. Det krävs 

väldigt mycket för att relationen mellan kund och leverantör skall brytas om kunden är 

höginvolverad. När det gäller låginvolverade kunder råder det motsatta beteendet. Blir kunden 

dåligt behandlad kan relationen mellan kund och leverantör snabbt förstöras.43 

 

3.1.2 Målsyn och processyn 

Dessa två olika planeringsfilosofier skiljer sig mycket från varandra. Det går inte att säga att 

någon är överlägsen den andra då båda har sina fördelar. Båda kan vara lämpliga att använda, 

men i olika situationer med olika karaktär. 

 

3.1.2.1 Målsyn 

Med målsyn anses planeringen utgå från att beslutsfattaren formulerar sina mål, bryter ner 

dessa i delmål och formulerar en s.k. mål-medel-hierarki, söker efter alternativ, väger dessa 

alternativ mot målen och bedömer om de är satisfierande eller inte. Sedan väljer 

beslutsfattaren det första satisfierande alternativet eller alternativet med den högsta 

måluppfyllelsen. 

Då människan och företagsledningen ses som rationella beslutsfattare passar denna 

planeringsfilosofi bäst i väl avgränsade och kända miljöer. Den kan även vara bra då man har 

så överlägsen styrka att man inte behöver ta hänsyn till omgivningen. Avvikelser från vägen 

till målet är inte önskvärda. 

 

                                                
42 Kotler, 2001 
43 Ibid 
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Normann skriver att målsynen är lämplig för situationer som visserligen kan vara komplexa 

men där ”planeringsmiljön” – t.ex. teknologin, orsak-verkan-förhållandena och de externa 

faktorerna i företagets omgivning – är någorlunda välkänd och strukturerad. Målsynen är 

tillämplig inom ett i huvudsak ”slutet” – i bemärkelsen väl kartlagt – system där man 

eftersträvar harmoni och överrensstämmelse. Generellt så är målsynen mest effektiv under 

mognadsstadiet.44 

 

3.1.2.2 Processyn 

Normann beskriver en annorlunda och kompletterande planeringsfilosofi – processynen. 

Denna utmärks av att man inte formulerar mål i form av framtida tillstånd som man avser att 

uppnå, utan att man formulerar en vision av ett framtida tillstånd – en vision som bygger på 

de insikter man för tillfället har. Med utgångspunkt från denna vision formulerar man ett eller 

flera första steg i en process. När man tagit dessa processteg bör erfarenheterna utvärderas 

och visionen förändras med hänsyn till det nu aktuella kunskapsläget. Därefter kan nya 

processteg formuleras. 

 

Med processyn ses människan och företagsledningen som lärande och kunskapsbyggande 

system och därför är filosofin lämplig i komplexa miljöer där orsak-verkan-samband och 

möjligheter är okända. Processynen utnyttjar spänningar och inkonsistenser för att bli effektiv. 

Filosofin passar således bra i situationer då nyskapande och flexibilitet är viktiga 

förutsättningar för framgång. Processynen visar bäst sin styrka under utvecklingsstadiet.45 

 

                                                
44 Normann, 1975 
45 Ibid 
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3.1.3 Kommunikationsmodell 

Shannon och Weaver presenterade i sitt arbete under andra världskriget en teori för 

kommunikation som de hävdade var tillämplig på hela frågan om mänsklig kommunikation. 

Denna teori har legat till grund för många efterföljare samt kritiker beroende på dess enkelhet. 

Den grundläggande kommunikationsmodellen visar på kommunikation som en enkel och 

linjär process som är lätt begriplig redan vid första anblicken.46 

 

 
Figur 2 - Shannon och Weavers kommunikationsmodell47 

 

Källan är där beslutet tas om vilket meddelande som ska sändas. Det utvalda meddelandet 

omvandlas sedan av sändaren till en signal som sänds igenom kanalen till mottagaren. 

Mottagaren omvandlar åter meddelandet som slutligen når sin destination.48 

 

                                                
46 Fiske, 1990 
47 Ibid 
48 Ibid 
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Det finns tre problemnivåer Shannon och Weaver identifierar vid kommunikationsstudier som 

denna linjära kommunikationsmodell bör studeras utifrån. Dessa är:49 

 

o Nivå A Hur exakt kan kommunikationssymbolerna överföras? 

(tekniska problem) 

o Nivå B Hur noggrant uttrycker de överförda symbolerna 

(semantiska problem) den önskade betydelsen? 

o Nivå C Hur effektivt påverkar den mottagna betydelsen 

(effektivitetsproblem) beteendet på önskat sätt? 

 

De tekniska problemen (Nivå A) är enkla att förstå och det var för att förklara dessa problem 

som modellen ursprungligen uppstod. Hur exakt kan kommunikationssymbolerna överföras i 

den linjära modellen? 

 

De semantiska problemen (Nivå B) kan ganska lätt identifieras men är desto svårare att lösa. 

En förbättring av kodningen i meddelandet innebär således en förbättring av den önskade 

betydelsen av symbolerna. Även kulturen har stor påverkan för betydelsen i meddelandet. 

 

Effektivitetsproblemen (Nivå C) ligger i att om A kommunicerat ett meddelande effektivt till 

B så påverkar meddelandet B på det sätt som A önskat att meddelandet ska göra.50 

 

3.1.3.1 Brus 

Brus är allt som läggs till signalen mellan sändaren och mottagaren som inte var avsett av 

källan. Brus på nivå A kan vara ljudförvrängning eller knaster på en telefonledning. Brus 

innefattar emellertid alla mottagna signaler även det som gör att den avsedda signalen blir 

svårare att avkoda på ett korrekt sätt. Exempelvis kan en bekväm stol under en föreläsning 

vara en bruskälla eftersom den får en människa på andra tankar än föreläsningen. Brus 

förvränger alltid avsändarens avsikter, oavsett vem eller vad det orsakas av.51 

 

                                                
49 Fiske, 1990 
50 Ibid 
51 Ibid 
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3.1.3.2 Koder 

Koder är ett betydelsesystem som är gemensamt för medlemmar i en kultur eller en subkultur. 

Koder består både av tecken samt av regler eller konventioner som bestämmer hur och i vilka 

sammanhang de kan kombineras och bilda mer komplicerade meddelanden. Exempel på 

koder kan vara verbalt språk och paraspråk (koder som tonfall, betoning, volym, etc.).52 

 

Breda och smala koder bestäms av publikens eller mottagarens natur. En bred kod är 

gemensam för en masspublik medan smala koder är riktade mot en viss specifik publik. Breda 

koder kännetecknas av att de är enkla och det behövs ingen utbildning för att förstå dem. De 

breda koderna är de medel med vilka en kultur kommunicerar med sig själv. Smala koder är 

individualistiska och personorienterade. Smala koder har i vårt samhälle fått funktionen att 

betona skillnader mellan oss (kodens användare) och dem (de obildade). Breda koder betonar 

likheter mellan oss (majoriteten).53 

 

3.1.3.3 Feedback 

Feedback eller cybernetik handlar om överföringen av mottagarens reaktion tillbaka till 

avsändaren. Cybernetik som är läran om styrning är härlett från det grekiska ordet för styrman 

vilket ganska väl illustrerar betydelsen av ordet. Feedback gör det möjligt för sändaren att 

anpassa sin framställning till mottagarens gensvar och behov. Vid bra feedback sker 

överföringen av meddelandet effektivt, tvärtom vid dålig feedback.54 

 

                                                
52 Fiske, 1990 
53 Ibid 
54 Ibid 
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3.1.4 Total kvalitet 

Kvalitet är det kunderna anser vara kvalitet. Kvaliteten på en speciell produkt eller tjänst är 

endast så hög som kunderna upplever att den är.55 Enligt Christian Grönroos måste företag 

inse att kvalitet inte bara handlar om det rent tekniska och definiera kvalitet på samma sätt 

som kunderna. Annars riskerar företagen att vidta felaktiga kvalitetsprogram vilket leder till 

att investeringen i tid och pengar blir ofördelaktig. Christian Grönroos menar att det finns två 

baskvalitetsdimensioner, det tekniska resultatet av processen (teknisk kvalitet) samt den 

funktionella dimensionen av processen (funktionell kvalitet). Dessa två tillsammans med 

företagsimagen bildar den totala kvaliteten som kunden upplever. Eftersom detta är kundens 

upplevda kvalitet är den i stor utsträckning subjektiv. 

 

Som figuren här nedan visar är det inte endast kundernas erfarenheter från de två 

baskvalitetsdimensionerna som avgör om kvaliteten betraktas som god, dålig eller ingetdera. 

Kvaliteten påverkas även av den förväntade kvaliteten som är kopplad till de traditionella 

marknadsföringsaktiviteterna. Dessa tillsammans skapar den sammanlagda upplevda 

kvaliteten för kunden. Bra kvalitet uppnås när kundens upplevda kvalitet motsvarar 

förväntningarna kunden hade på kvaliteten. Om förväntningarna är orealistiska blir den 

sammanlagda upplevda kvaliteten låg även om kundens upplevda kvalitet är hög.56 

 

 
Figur 3 - Grönroos modell för totalkvalitet57 

                                                
55 Buzzell/Gale, 1987, sid. 111 
56 Grönroos, 1992 
57 Ibid 
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3.2 Teoretisk syntes 

Problemfrågeställning 

Vilka faktorer kring ett företags kundtjänst påverkar hur långvarigt, och därmed lönsamt, 

samarbetet blir för callcentret? 

 

High/Low Involvement 

Kundernas involvering och engagemang för en produkt avgör hur mycket tålamod de har med 

att vänta på hjälp från kundtjänsten. En produkt eller tjänst med låg involvering och 

engagemang kräver att kundtjänsten svarar snabbt, annars riskerar företaget att kunden vänder 

sig till någon annan. Det motsatta gäller om involveringen och engagemanget kring produkten 

är hög; då accepterar kunden i större grad att få vänta. Då är det liten risk att kunden byter 

leverantör p.g.a. lång väntetid hos kundtjänsten. 

 

Hur stora krav på korta svarstider som kundföretaget har på callcentret avslöjar hur stor 

involvering och vilket engagemang som kundföretagets kunder har för produkten eller 

tjänsten. Av denna anledning skall höga/låga krav på korta svarstider mätas. För att gå 

djupare på de krav som kundföretagen ställer ska variationerna i den belastning som de 

inkommande samtalen genererar också undersökas. 

 

Mål/Processyn samt Shannon och Weavers kommunikationsmodell 

Omgivningen påverkar i stor grad vilken styrning företaget bör använda. I stabila 

omgivningar med väl kartlagda orsak-verkan-samband fungerar det bra att använda 

målstyrning. I föränderliga omgivningar där orsak-verkan-sambanden är diffusare bör istället 

processtyrning användas. 

 

För att undersöka hur företagens omgivningar ser ut så ska graden av instruktioner från 

kundföretaget till callcentret mätas. Många och återkommande förändringar av 

instruktionerna från kundföretaget till callcentret tyder på att förändringstakten är snabb och 

att processtyrning är lämplig. Få instruktioner tyder på att omgivningen är stabil och att 

målstyrning kan fungera. För att dessa instruktioner ska nå fram snabbt och korrekt är det 

viktigt att kommunikationen inom företaget (eller mellan företagen) fungerar effektivt. 

Shannon och Weavers kommunikationsmodell påvisar problem som kan uppstå mellan 

sändare och mottagare. 
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Hur mycket av den feedback som kommer från kunder till callcentret som återkopplas till 

kundföretaget (feedback till kundföretaget) är en annan variabel som säger mycket om hur 

välkända orsak-verkan-sambanden är. Om kundföretagen inte behöver någon återkoppling för 

att följa upp om deras handlingar är lyckade eller inte så tyder det på att kunderna är väl 

kartlagda och att kundtjänsten kan styras med målstyrning. Feedback är också en central del 

inom kommunikationsteorier. Feedback används för att anpassa meddelandet till mottagarens 

förståelsehorisont. Då det inte finns klara samband mellan orsak och verkan krävs mycket 

feedback från kunderna för att få respons på de handlingar som företaget vidtagit; det handlar 

då om processtyrning. 

 

Total kvalitet 

Total kvalitet är den av kunden upplevda kvaliteten och består av både teknisk kvalitet och 

funktionell kvalitet. I undersökningen kommer teorin om Total kvalitet att användas för att se 

om den tekniska (produktens) kvaliteten motsvaras av den funktionella (i denna undersökning 

sedd som kundservicens) kvaliteten. 

 

En faktor som påverkar den funktionella kvaliteten är den utbildningstid som krävs innan 

kommunikatörerna börjar arbeta med ett uppdrag. Av denna anledning skall variabeln 

utbildningstidens längd mätas. Vid vissa av de enklaste uppdragen räcker det med en timmes 

utbildning. För att kunna hjälpa kunder med komplexa produkter eller tjänster krävs längre 

utbildningstid. 

 

Den andra variabeln som ska undersökas är kundföretagens krav på säkerhet/integritet. Även 

detta är något som inom begreppet totalkvalitet ligger till grund för den upplevda kvaliteten. 
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3.2.1 Grafisk modell av syntes 

 

 
Figur 4 – Teoretisk syntes 

 

Variabeln svarstider hämtas utifrån teorin High/Low involvement. Ur teorierna Mål-

/Processyn samt Shannon och Weavers kommunikationsmodell hämtas variablerna 

förändringstakt respektive feedback. Utbildningstid och säkerhet/integritet erhålls från teorin 

om Total kvalitet. Dessa fem variabler påverkar den beroende variabeln lyckad outsourcing av 

kundtjänsten. 
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3.3 Teoretisk referensram 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att, ur befintliga teorier inom området, härleda riktvärden för 

callcentrens komparativa fördelar över inhouse-kundtjänster. Värdena ska sedan jämföras 

med verkligheten. Detta ska undersökas genom fallstudier av två företags outsourcade 

kundtjänster och två företags inhouse-kundtjänster. 

 

3.3.1 Grafisk modell av referensram 

 

 
Figur 5 – Teoretisk referensram 

 

3.3.2 Krav på korta svarstider 

Callcentrens största säljargument är att de har en organisation som klarar av att hantera stora 

belastningsvariationer. Detta beror på att callcentren har fler anställda som arbetar med flera 

uppdrag samtidigt. Callcentren blandar utgående samtal med inkommande och har ofta 

tillgång till bättre teknik. När det blir hög belastning på något av uppdragen kan de styra 

samtalen till ett större antal kommunikatörer. Uppdrag där belastningen är ojämn och där 

kraven på korta svarstider är hög bör således fungera bättre outsourcat till ett callcenter. 
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3.3.3 Instruktioner från kundföretaget till callcentret 

Instruktionerna från ledningen till kommunikatörerna varierar i takt med branschens och 

omgivningens förändringar. Är variationen stor kommer ständiga förändringar av 

instruktioner från ledningen vilket snabbare anammas av kommunikatörerna om 

kommunikationsvägen är kort. Att behöva gå via ett callcenter innefattar ofta flera parter och 

kommunikationsvägen blir längre. Det språk (koder) som kundföretagets ledning använder 

kan skilja sig från callcentrets samtidigt som mindre effektiva kommunikationskanaler måste 

användas p.g.a. de längre fysiska avstånden. Detta kan försvåra och förvränga direktiven från 

ursprungskällan. Uppdrag i ständig förändring bör således passa bättre internt än outsourcat. 

 

3.3.4 Feedback till kundföretaget 

Företag som agerar i föränderliga omgivningar behöver ständig feedback på hur deras tjänster 

och produkter tas emot av kunderna. Viss typ av information och en del av kundernas åsikter, 

hårda värden, går att kvantifiera och föra statistik över. Callcentren har ofta bra system för 

detta. Annan typ av information, s.k. mjuka värden, går inte att logga i systemen och bildar 

tyst kunskap hos kommunikatörerna. För att kundföretaget ska kunna ta del av denna tysta 

kunskap krävs ofta god och informell kommunikation. Kommunikatörer som arbetar på en 

inhouse-kundtjänst känner större lojalitet mot företaget och delar gärna med sig av sina 

erfarenheter för att få uppskattning av ledningen och för att kunna hantera problemen i 

framtiden. Dessa mjuka värden kan fångas upp under t.ex. fikaraster och dylikt. 

Kommunikationen är oftast rakare och enklare internt. Med anledning av ovanstående bör 

således uppdrag där kundföretaget behöver tillgång till kommunikatörernas tysta kunskap 

hanteras bättre i en inhouse-kundtjänst. 
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3.3.5 Utbildningstidens längd 

Kommunikatörer på ett callcenter stannar inte kvar på tjänsten lika länge som en 

kommunikatör som arbetar på en inhouse-kundtjänst. Callcenter-kommunikatörerna arbetar 

ofta på fler än ett uppdrag och genomgår då fler än en utbildning. Utbildningen utgör därför 

en procentuellt större del utav callcenter-kommunikatörens anställning än inhouse-

kommunikatörens anställning. Dessutom vill många av inhouse-kommunikatörerna gå vidare 

inom företaget och har då redan stor kunskap om företagets produkter, kunder och om 

branschen. Således bör uppdrag med lång utbildningstid passa bättre i en inhousad kundtjänst 

än i en outsourcad. 

 

3.3.6 Krav på säkerhet/integritet 

I många branscher är kraven på säkerhet och integritet höga. De system kommunikatörerna 

arbetar i är ofta relativt öppna. Kommunikatörerna behöver ofta tillgång till all information 

som finns i databaserna för att kunna lösa kundernas mer komplexa problem. I uppdrag där 

det finns mycket känslig information, och där riskerna att kommunikatörerna missbrukar sin 

tillgång till informationen, är kraven på säkerhet/integritet högre. Callcenter-kommunikatörer 

har relativt kort anställningstid och därför ökar personalomsättningen, vilket innebär att fler 

personer får tillgång till systemem. Callcenter-kommunikatörerna arbetar dessutom ofta med 

flera uppdrag samtidigt och sitter ibland på långa avstånd från kundföretagets övriga personal 

vilket kan minska lojaliteten mot företaget. Uppdrag med höga krav på säkerhet/integritet bör 

passa bättre i en inhousad kundtjänst. 
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4 Empiri 

Här redovisas den information som framkommit vid undersökningen. Informationen är ett 

resultat av frågor till primärkällor samt information som har varit tillgänglig via 

sekundärkällor. 

 

För var och ett av de undersökta callcentren kommer en kort beskrivning att göras. De utav 

callcentrens kunder som har undersökts kommer också att få en kort presentation. I fallet med 

UPC finns inget callcenter inblandat då kundtjänsten bedrivs i egen regi. I löpande text 

kommer svaren på de semistrukturerade frågorna att redovisas. 

 

4.1 Callcenter - Infodata 

Infodata AB kallar sig själva för Sveriges ledande informationsförmedlare. De erbjuder 

information och e-tjänster för affärsutveckling inom företag och organisationer. Infodata 

omsätter cirka 850 MSEK och har drygt 400 anställda. Infodata har lokala kontor i Göteborg, 

Malmö, Helsingborg och Strömsund. Huvudkontoret, där intervjun med Sture Jonstad 

genomfördes, finns i Marieberg i Stockholm. 

 

Infodata har specialiserat sig på informationsförmedling. De driver och underhåller ett antal 

av Sveriges största databaser. Sedan 1976 har de på uppdrag av staten utvecklat och 

underhållit SPAR, det statliga personregistret. Lite förenklat kan man säga att detta register är 

kärnan i deras verksamhet. En stor del av företagets tjänster är relaterade till direktreklam. 

Infodata säljer information från sina register såsom adresser till privatpersoner eller namnen 

på beslutsfattare i olika företag. De bistår även med hjälp vid utformning och genomförande 

av DR-kampanjer och andra kundrelaterade aktiviteter. Infodatas callcentertjänster är ingen 

central del i deras totala verksamhet. De callcenteruppdrag de har är starkt relaterade till de 

”egna” adress-databaserna. 
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4.1.1 Kundföretag - Svensk Adressändring 

Då postmonopolet avvecklades den 1 januari 1993 blev det nödvändigt att en oberoende aktör 

tog hand om adressregistret som tidigare underhållits av Posten. Svensk Adressändring (nedan 

kallad Adressändring) skapades och ägs idag till 85% utav Posten och till 15% utav OptiMail 

(fd CityMail group). Infodata har sedan 1994 haft uppdraget att sköta databasen samt att ta 

hand om de flyttanmälningar som kommer in via post och telefon. Adressändring har utöver 

flyttanmälning även andra tjänster såsom tillfällig utdelningsadress samt eftersändning och 

lagring av post. Ett nytt kontrakt om samarbete har skrivits och det sträcker sig över år 2008. 

Infodata omsätter idag ca 20 miljoner kronor på uppdraget från Adressändring. 

 

Telefon- och postanmälningarna är i regel ganska simpla till sin natur då det bara gäller att 

byta adresser i ett system. Komplexiteten i de inkommande telefonsamtalen har dock blivit 

högre de senare åren som en följd av att de enklare ärendena med fördel kan utföras via 

webbsidan. Vid adressändring via webbsidan ställs dock krav på att adresser stavas korrekt 

och i vissa fall kan detta vara krångligt (ex. Sankt Eriksgatan eller S:t Eriksgatan). Svenska 

befolkningen flyttar väldigt sällan så det är inte många av kunderna som är insatta i rutinerna 

vid adressändring. 

 

Adressändring ställer kravet att 80% av samtalen ska besvaras inom 20 sekunder. 

Belastningen är ganska jämnt fördelad över både dagen och året. Den enda stora 

belastningstoppen är under sommaren då många vill ha sin post skickad till sitt sommarställe 

eller lagrad under tiden de är på semester. 

 

De kommunikatörer som ska arbeta med att ta emot flyttanmälningar utbildas mellan fem och 

tio dagar innan de kan arbeta självständigt. Det finns även en ”second-level” som dels hjälper 

kommunikatörerna i deras arbete men även kan ta över de samtal som är för komplexa för 

kommunikatörer med mindre erfarenhet. 

 

Informationen som finns i databaserna är oftast inga hemligheter. Det finns undantag och det 

handlar då främst om personer med skyddad identitet och hemlig adress. Kommunikatörerna 

får skriva på sekretessförbindelser innan de tillträder sin tjänst. 
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Uppdraget har inte förändrats så mycket sedan 1994. Infodata och Adressändring har 

kontinuerliga uppföljningsmöten 3-4 gånger per år och har förutom dessa även en viss 

korrespondens via e-post. Den feedback som går från Infodatas kommunikatörer till 

Adressändring handlar främst om vad kunderna tycker om olika reklamfilmer på TV. 

 

Sture Jonstad avslutar med att säga att det lyckade samarbetet förmodligen beror på att 

Infodata förutom att driva telefonkundtjänsten och posthanteringen även driver databasen. De 

andra callcenter-uppdragen som Infodata driver kretsar också kring adresser så 

kommunikatörerna är väldigt duktiga på det. 

 

4.2 Callcenter - Resultat 

Företaget startade 1988 under namnet Avancera men lyder numera under namnet Resultat. 

Företaget bedriver verksamhet inom callcenterområdet och deras huvudsakliga inriktningar är 

telemarketing, telesales, offensiv kundservice samt teknisk support. Ägarna av företaget finns 

representerade i ledningen och består av ett tiotal nyckelpersoner. Resultat har ungefär 500 

anställda, varav drygt 450 stycken är kommunikatörer, representerat på 3 olika kontaktcenter 

som är lokaliserade i Stockholm, Hofors samt Härnösand. Huvudkontoret ligger beläget i DN-

skrapan vid Fredhäll i Stockholm där också intervjun med vice VD/försäljningschef Max 

Federmann ägde rum. Tillväxttakten för Resultat har de senaste åren varit stark och har 

genomsnittligt legat på dryga 50%. Omsättningen 2004 uppgick till ca 100 miljoner kronor 

och företagets vinstmarginal samt soliditet uppgick till 10% respektive 50%. Resultat är även 

medlemmar och styrelseaktiva i Svenska Callcenterföreningen. 

 

70% av samtalen Resultat hanterar benämner de som outboundsamtal. Outbound är alltså 

bland annat telemarketing- samt telesalessamtal som finns bland företagets huvudinriktningar. 

Resterande 30% av samtalen är således inboundsamtal, inkommande samtal där de bedriver 

offensiv kundservice (att förutom att hjälpa kunden med sitt ärende även försöka sälja 

ytterligare någon tjänst eller produkt) samt teknisk support. Oavsett om det är outbound- eller 

inboundsamtal som hanteras är det inom telekombranschen Resultat har sin tyngd. Samtalen 

består av lika stora delar av business-to-business (huvudsakligen dagtid) respektive business-

to-consumer (huvudsakligen kvällstid). 
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4.2.1 Kundföretag - Glocalnet 

Glocalnet är en bredbands- och telefonioperatör med kunder över hela Sverige. Frågor till 

Glocalnets kundtjänst handlar till stor del om abonnemangs- samt fakturafrågor och det är ett 

uppdrag Resultat förfogat över de senaste 2-3 åren. Det är ett relativt traditionellt 

kundtjänstuppdrag enligt Max Federmann. För en tid sedan beslutade dock Glocalnet att 

avbryta samarbetet gällande kundtjänstsamtal till Resultats callcenter (inboundsamtal) för att 

de ville driva den i egen regi i fortsättningen. Beslutet att avbryta samarbetet kom precis i rätt 

tid enligt Max Federmann eftersom kontraktet som var skrivet mellan Glocalnet och Resultat 

inte gynnade båda parter. En affärsrelation är aldrig bra om ena sidan ”blöder”. Hade inte 

Glocalnet avbrutit samarbetet hade förmodligen Resultat gjort detsamma menade han. Max 

Federmann berättar att Resultat nu istället har en stor del av Glocalnets utgående säljsamtal 

och fakturerar nog minst lika mycket idag som när de tog hand om de inkommande samtalen. 

 

Kunderna som ringer in till kundtjänsten är allt från noviser till experter. Variationen är stor 

mellan kunderna men generellt sett är det mer samtal från noviser enligt respondenten. 

Utbytet mellan Glocalnet och deras kunder handlar till större grad om servicen än om 

produkten. Kundtjänsten finns tillhanda för att hjälpa kunderna med diverse problem som 

dyker upp längs vägen. 

 

Kommunikatörerna får skriva under sekretessförbindelser då informationen i vissa fall kan 

vara känslig. Känsligheten består till största del av information rörande 

betalningsanmärkningar och annan ekonomisk status. 

 

Grundutbildningen som kommunikatörerna fick innan de började arbeta med uppdraget var 

ungefär en vecka. Efter det sker löpande utbildning för att kommunikatörerna ska hålla sig 

uppdaterad på tjänster och kampanjer m.m.  

 

Förändringstakten är relativt hög eftersom att instruktionerna ständigt uppdateras från 

Glocalnets sida. Företrädare, främst chefer eller mellanchefer, från Glocalnet besökte ibland 

Resultat för att kontrollera verksamheten samt för att uppdatera kommunikatörerna med pris-, 

tjänste- och kampanjinformation.  
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Glocalnets krav på svarstider var att kommunikatörerna skulle kunna svara på 80% av 

samtalen inom 120 sekunder. 

 

4.2.2 Övrigt som diskuterades vid intervjun 

Medelåldern på de anställda kommunikatörerna är 22 år om man ser till hela verksamheten. 

Däremot skiljer sig kommunikatörernas medelålder beroende vilken ort de sitter stationerade. 

På Stockholmskontoret är medelåldern endast 20 år medan medelåldern i Hofors och 

Härnösand uppgår till 25 år. Orsaken till skillnaden i medelålder mellan arbetsplatserna trodde 

Sofie Sjökvist, personalansvarig, berodde på arbetsmarknadens tillgång och efterfrågan. Hon 

menar att det i mindre städer och orter inte finns samma utbud på arbetsmarknaden som i 

storstäder vilket kanske gör att kommunikatörerna stannar kvar längre vid sitt jobb. 

 

Personalomsättningen hos Resultat är betydligt högre i Stockholm än i Hofors och Härnösand. 

I Stockholm stannar kommunikatörerna i genomsnitt mellan åtta och tio månader medan 

motsvarande siffror i Hofors och Härnösand är mellan 18 och 24 månader. Sofie Sjökvist 

berättar att studier är den vanligaste anledningen till att kommunikatörerna slutar. Hon 

berättar även att det är väldigt ovanligt att kommunikatörerna direkt efter anställningen går 

vidare till ett annat callcenter. 

 

Max Federmann berättar att utbildningstiden för de kommunikatörer som ska arbeta med 

inkommande samtal generellt sätt är längre än för de som ska arbeta med utgående samtal. 

Anledningen till detta är att de inkommande samtalen ofta har högre komplexitet än de 

utgående samtalen. Att kommunikatörerna som arbetar med de inkommande samtalen har en 

högre genomsnittsålder ser de som ett plus då det förutom kunskap om ämnet ofta krävs lite 

livserfarenhet för att svara på sådana frågor. Med anledning av att de i Härnösand och Hofors 

har högre medelålder och längre anställningar så väljer de att placera uppdragen med 

inkommande samtal där. 

 

Max Federmann som figurerat en längre tid i branschen nämner även att ju komplexare en 

kundtjänsts ärenden är desto svårare är den att outsourca. 
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4.3 Callcenter - Excellent 

Excellent grundades i Piteå av tre entreprenörer under namnet Excellent e-Service för fem år 

sedan. Idag är Excellent ett av Nordens största outsourcingbolag inom kundserviceverksamhet 

med kontaktcenter i Stockholm, Piteå, Kalmar, Oslo, Helsingfors, Jyväskylä och Köpenhamn. 

Antalet anställda är cirka 1 200 personer i de nordiska länderna varav 500 finns stationerade i 

Sverige. Excellent Sweden ägs av Excellent Intressenter och ingår därmed i Excellent Group. 

 

Antalet anställda kommunikatörer på Excellent är ungefär 500 stycken heltidsanställda samt 

cirka 100 deltidsanställda som hjälper till vid hög arbetsbelastning. Kommunikatörernas 

medelålder ligger någonstans mellan 27-30 år. Personalomsättningen på de kommunikatörer 

som arbetar med inkommande samtal är 10% och är således lägre än genomsnittet för landets 

inbound-callcenter. I Stockholm låg genomsnittlig ålder på kommunikatörerna lägre än vid 

arbetsplatserna i Kalmar och Piteå. Detta mest beroende på att i Stockholm arbetar nästan alla 

kommunikatörer uteslutande med utgående samtal som exempelvis försäljning av olika slag. 

Inkommande samtal har alltså sin bas i Piteå och Kalmar, men även här finns några uppdrag 

med utgående samtal. 

 

Excellent har inte enbart uppdrag inom en viss bransch, deras minsta gemensamma nämnare 

för vilka uppdrag de riktar sig mot är istället många kundkontakter. De innehar i dagsläget 

uppdrag inom energi-, telekom-, medie-, IT-, rese- och bankbranschen. 

 

4.3.1 Kundföretag - Canal Digital 

Canal Digital grundades 1997 av det franska betal-tv-bolaget Canal+ och den norska 

telekomkoncernen Telenor för att förse nordiska tv-tittare med digital-tv. 2001 växte ett beslut 

fram hos Canal Digital att de istället för att samarbeta med tre callcenter endast skulle ha en 

samarbetspartner för att driva hela kundtjänstverksamheten. Valet föll då på Excellent efter 

utvärdering av anbud från de tre aktörer som tidigare varit delaktiga. 

 

När Excellent som ensam partner 2001 tog över Canal Digitals kundtjänst rådde det kaos på 

kundtjänsten enligt Christine Granström. På fyra år lyckades Excellent minska antalet samtal, 

förkorta hanteringstiderna, öka försäljningen och minska retentionen. Allt efter tydliga mål 

som löpande sattes upp från år till år. 
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Ur det nära samarbete som förekommer mellan företagen kunde kraven på svarstider som 

Canal Digital hade på Excellent urskiljas. Dessa var att 90% av samtalen skulle besvaras inom 

30 sekunder. Även dialogen mellan företagen skedde på regelbunden basis. Det var täta 

kontakter mellan företagen för att de tillsammans skulle kunna uppnå högre effektivitet och 

kvalitet. Både månadsmöten som var mer inriktade på det operativa och kvartalsmöten med 

fokus på trender förekom. Vid dessa tillfällen uppkom även diskussioner kring mjuka värden 

som fångats upp av kommunikatörerna samt diskussioner om hur loggningssystemen löpande 

kunde utvecklas för att klara av all information som flödar på en kundtjänst. Utöver dessa 

mötestillfällen fanns även ”speaking partners”, med löpande kontakt, som fungerade som 

länkar mellan företagen. 

 

Christine Granström tyckte att tjänstens/produktens komplexitet kunde klassificeras som 

ganska hög eftersom priser, utbud och andra tjänster ständigt förändras. Utbildningstiden var 

3-4 veckor samt ungefär 10 ytterligare dagar per år för detta uppdrag. Även i detta uppdrag 

likt många andra kundtjänstuppdrag fick kommunikatörerna skriva under kundföretagens 

sekretessförbindelser innan de började arbeta med uppdraget. 

 

4.3.2 Övrigt som diskuterades vid intervjun 

Rekryteringsbasen är betydligt större i Stockholmsområdet vilket gör det är lättare för 

Excellent att få tag på personal för utgående samtal. 

 

Christine Granström menade att för att klara av vissa inkommande samtal krävs större 

livserfarenhet och mognad vilket generellt sett innebär att äldre kommunikatörer föredras. 

 

Hon pratade även om att de typer av kundtjänster som kan vara svåra att ta in är sådana som 

kräver relativt få kommunikatörer/agenter samtidigt som ärendena är komplexa. 
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4.4 UPC 

UPC Sverige AB är en TV- och bredbandsleverantör. 294 000 hushåll i 

Storstockholmsområdet är anslutna till företagets kabelnät. Av dessa abonnerar cirka 80 000 

hushåll på bredbandstjänster och 42 000 på Digital-TV. Sverigekontoret ligger i Liljeholmen i 

Stockholm. Där arbetar både företagsledningen och kundtjänstpersonalen. Intervjun med 

kundservicechef Ulrica Engbrink äger rum på hennes kontor mitt bland 

kundtjänstmedarbetarna. 

 

4.4.1 Kundtjänsten 

UPCs kundtjänst tar främst emot telefonsamtal men hanterar även ärenden via e-post, fax och 

brev. Kundtjänsten hanterar alla typer av ärenden och innefattar allt från abonnemangsfrågor, 

beställningar, uppsägningar och fakturafrågor till ren teknisk support. För att minska 

vidarekopplingar mellan kommunikatörer med olika kompetens så eftersträvas att alla 

kommunikatörer ska kunna svara på alla typer av frågor. Detta är dock mer ett mål än en 

realitet. 

 

På kundtjänsten arbetar 75 personer med fast anställning och cirka 50 personer med visstids- 

eller timanställning. Ungefär 30 av dessa kommunikatörer är inhyrda konsulter från olika 

bemanningsföretag. Studenter står för en stor del utav extrapersonalen. 

 

Kundtjänsten arbetar för att uppnå de av ledningen uppsatta målen gällande effektivitet och 

kvalitet. Ett av målen är att 80% av samtalen ska besvaras inom 60 sekunder. Detta mål har 

kundtjänsten lyckats uppnå de senaste åren med undantag för hösten 2004 och vintern 2005. 

Den genomsnittliga svarstiden är oftast runt 45 sekunder. Medlyssning med 

kommunikatörerna sker regelbundet för att erfarenheter ska spridas samt för att säkerställa 

kvaliteten i samtalen. 

 

Branschen är föränderlig och konkurrensutsatt vilket resulterar i att företaget hela tiden måste 

anpassa tjänster och priser efter hur marknaden ser ut. Responsen från kunderna samt 

försäljnings- och uppsägningsstatistik efter nämnda förändringar analyseras noggrant. Även 
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orsaken till varför kunden kontaktat kundtjänsten loggas noga med statistiska system. Utöver 

detta fångas mjuka värden upp på team-möten varje vecka. 

 

Innan en kommunikatör börjar arbeta vid kundtjänsten måste denne genomgå en utbildning. I 

normalfallet inleds utbildningen med två veckor av introduktion till produkter, rutiner och 

kundhanteringssystem samt medlyssning med en erfaren kollega. Efter detta får 

kommunikatören arbeta själv några veckor innan det är dags för utbildning inom teknik (TV 

och Internet). En kommunikatör anses behöva 6-8 veckor innan de är ”färdigutbildade”. 

 

Ulrica Engbrink berättar att det förutom information om huruvida kunder betalat sina fakturor 

i tid och om huruvida de har beställt erotiska filmer så finns det inte så mycket känslig 

information i systemen. Kommunikatörerna får dock skriva på sekretessförbindelser. 

 

Hon berättar även att delar av UPCs kundtjänst tidigare varit outsourcad. Mellan hösten 2003 

och sommaren 2004 hjälpte Excellent dem att hantera några av de enklare ärendena. Under 

sommaren 2004 hade den egna kundtjänsten vuxit ikapp den stora tillströmningen av kunder 

som tidigare kommit. Att då driva kundtjänsten själv berodde då på att det dels teknikmässigt 

var både billigare och enklare med en ”site” men även p.g.a. att det inom koncernen finns en 

policy att kundtjänsten ska drivas internt. 

 

4.4.2 Övrigt som diskuteras vid intervjun 

Ulrica Engbrink har tidigare arbetat med outsourcade kundtjänster, dels som representant för 

ett callcenter (Transcom), dels som representant för ett kundföretag (GE Capital). Hon fick 

efter själva undersökningen ta del av referensramen och höll med om de antaganden och bör-

värden som där fanns generellt sett stämmer. Hon poängterar att olika callcenter är olika 

duktiga på att arbeta nära kunden. Att kunna hantera stora belastningstoppar och samtidigt 

kunna hålla låga svarstider ser hon som callcentrens största konkurrensfördel. Hon berättade 

om sina erfarenheter från Transcom och om att det i hennes dåvarande roll var svårt att få 

banker att intressera sig för outsourcing. Hon nämnde att det till viss del berodde på att 

bankerna inte riktigt litade på callcenter-kommunikatörernas känsla för integritet.  
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4.5 Svenska callcenterföreningens medlemsmöte 2005 

Svenska callcenterföreningen har emellanåt medlemsmöten som ibland även är öppna för 

icke-medlemmar. Efter att ha varit i kontakt med Philip Cohen, före detta ordförande i 

föreningen erbjöds uppsatsförfattarna att deltaga på konferensen. Medlemsmötet ägde rum i 

centrala Stockholm på ett konferenscenter. Dessa medlemsmöten brukar ha olika teman, 

förklarade Philip Cohen, och detta möte var inget undantag. Temat var: ”Hur ser marknaden 

ut?” 

 

Under mötet visades tre olika presentationer av representanter från olika företag och 

institutioner. Vid första presentationen framträdde Soheila Wormbs från Genesys som förser 

många callcenterföretag med teknik för att hantera kontakten med kunder. Under 

föreläsningen presenterades dagsläget på europeiska marknaden och nordiska marknaden 

samt framtidsutsikter för marknaderna. Magnus Palm från Bright Verksamhetsutveckling AB 

var nästa föreläsare. Bright Verksamhetsutveckling AB är ett branschanalysföretag med 

inriktning på callcenterbranschen och presentationen cirkulerade kring statistik i branschen. 

Slutligen klev Nils Bohlin från Handelns Utredningsinstitut fram och föreläste om call- och 

kontaktcenterföretagens betydelse för sysselsättningen och samhällsekonomin i Sverige. 

 

Under medlemsmötet framkom bland annat genom Magnus Palm att genomsnittet för 

svarstider, sammantaget tillsammans för inhouse och outsourcad kundtjänst, låg på 120 

sekunder och att norrländskan, tätt efter rikssvenskan, ingav störst förtroende hos den svenska 

befolkningen. 
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5 Analys 

I analysen tolkas svaren som framkommit vid intervjuerna. Ett värde sätts på varje variabel 

och motiveras utifrån svaren vid intervjuerna. 

 

5.1 Krav på korta svarstider 

Svensk adressändring – Krav på korta svarstider 

Svensk Adressändrings krav på svarstider är att 80% av samtalen ska besvaras inom 20 

sekunder. Jämfört med 120 sekunder som är genomsnittstiden för alla telefonkundtjänster i 

Sverige är kraven relativt höga. 

 

 
 

Glocalnet – Krav på korta svarstider 

Glocalnets krav på svarstider var att 80% av samtalen skulle besvaras inom 120 sekunder och 

90% av samtalen inom 180 sekunder. Kraven på svarstiderna kan därför sägas vara ganska 

låga. 

 

 
 

Canal Digital – Krav på korta svarstider 

Canal Digital ställer som krav att 90% av samtalen ska besvaras inom 30 sekunder. I en 

jämförelse mot andra kundtjänster måste dessa siffror, och därmed kraven, betraktas som 

väldigt höga. 

 

 
 

UPC – Krav på korta svarstider 

Målet är att 80% av samtalen ska besvaras inom 60 sekunder. Den genomsnittliga svarstiden 

är 45 sekunder. Detta bör betraktas som medelhöga krav på korta svarstider. 
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5.2 Instruktioner från kundföretaget till callcentret 

Svensk adressändring – Instruktioner från kundföretaget till callcentret 

Uppdraget har haft samma karaktär sedan 1994. Parterna träffas bara 3-4 gånger om året och 

därför kan antalet instruktioner från kundföretaget till callcentret betraktas som väldigt få. 

 

 
 

Glocalnet – Instruktioner från kundföretaget till callcentret 

Glocalnets företrädare besökte Resultat när stora förändringar skulle göras. Mindre 

förändringar meddelades via kontaktpersoner eller intranätet. Priser, tjänster samt kampanjer 

förändrades löpande. Antalet instruktioner från kundföretaget till callcentret kan därför sägas 

vara medelmånga. 

 

 
 

Canal Digital – Instruktioner från kundföretaget till callcentret 

Dialogen beskrevs som väldigt intensiv mellan callcenter och kundföretaget. Månadsmöten 

med operativa infallsvinklar samt kvartalsmöten med fokus på trender var något som 

beskrevs. Prisplanen var dessutom upplagd på ett sådant sätt att den uppmuntrade callcentret 

att själva komma med förslag på förbättringar. Graden av instruktioner från kundföretaget till 

callcentret bör ändå klassificeras som många. 

 

 
 

UPC – Instruktioner från kundföretaget till callcentret 

Då denna kundtjänst drivs inhouse är det instruktionerna från ledningen till 

kommunikatörerna som undersöks. Det är många nya instruktioner då tjänster, erbjudanden, 

priser och teknik ofta förändras. Antalet nya instruktioner är därför satt som väldigt många. 
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5.3 Feedback till kundföretaget 

Svensk adressändring – Feedback till kundföretaget 

Den feedback som förekommer handlar i huvudsak om några få åsikter om aktuella 

reklamkampanjer. Det förekommer även viss feedback gällande användarvänligheten på 

webbsidan. Mängden feedback kan således klassas som ganska låg. 

 

 
 

Glocalnet – Feedback till kundföretaget 

Ovan nämnda besök syftade även till att lyssna av vad kunderna tyckte om tjänsteutbud, 

prissättning och andra allmänna åsikter rörande företaget. Graden av feedback till 

kundföretaget är med andra ord relativt hög. 

 

 
 

Canal Digital – Feedback till kundföretaget 

Respondenten beskrev mängden feedback som riklig. Callcentret arbetade aktivt med att 

utveckla loggningssystem för att kunna föra statistik och se trender även för mjuka värden. 

Vissa mjuka värden kan naturligtvis inte loggas och därför överfördes feedback även 

muntligt. Variabeln feedback får därför ett värde som är ganska högt. 

 

 
 

UPC – Feedback till kundföretaget 

Responsen på nämnda förändringar analyseras noggrant. Orsaken till varför kunden kontaktat 

kundtjänsten loggas noga med statistiska system. Utöver detta fångas mjuka värden upp på 

team-möten varje vecka. Graden av feedback är således hög. 
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5.4 Utbildningstidens längd 

Svensk adressändring – Utbildningstidens längd 

Kommunikatörerna utbildas mellan 1-2 veckor innan de är redo att svara själva. Det 

förekommer utöver detta i princip ingen vidare utbildning. Utbildningstiden kan därför 

graderas som medellång. 

 

 
 

Glocalnet – Utbildningstidens längd 

Kommunikatörernas grundutbildning är ungefär en vecka lång. Därefter arbetar 

kommunikatören själv vid telefonen men behöver under de första månaderna fråga kollegorna 

ganska ofta. Med denna inlärningsperiod inräknad kan utbildningstiden graderas som ganska 

lång. 

 

 
 

Canal Digital – Utbildningstidens längd 

Grundutbildningen är 3-4 veckor och utöver det räknar callcentret med ungefär 10 dagars 

vidareutbildning per år. Utbildningstiden bör därför ses som lång. 

 

 
 

UPC – Utbildningstidens längd 

En kommunikatör genomgår i genomsnitt en fyra veckor lång grundutbildning. Därefter 

arbetar kommunikatören själv men tar hjälp av kollegor när det behövs. Varje dag börjar med 

att kommunikatören uppdaterar sig på de förändringar som skett senaste tiden. 

Utbildningstiden kan därför sägas vara ganska lång. 
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5.5 Krav på säkerhet/integritet 

Svensk adressändring – Krav på säkerhet/integritet 

Informationen kundtjänsten hanterar är inte särskilt känslig och några uttalade säkerhetskrav 

förutom sekretessförbindelser finns inte. Kraven på säkerhet/integritet är således ganska låga. 

 

 
 

Glocalnet – Krav på säkerhet/integritet 

Glocalnet kräver att kommunikatörerna ska skriva under sekretessförbindelser. Viss 

information, främst rörande betalningsärenden, kan vara känslig. Några större krav ställs inte, 

därför kan kraven på säkerhet/integritet anses vara ganska låga. 

 

 
 

Canal Digital – Krav på säkerhet/integritet 

De krav som ställs innefattar inget annat än de sekretessavtal som kommunikatörerna måste 

skriva under. Informationen i systemen är inte särskilt känslig. Kraven på säkerhet/integritet 

är således ganska låga. 

 

 
 

UPC – Krav på säkerhet/integritet 

Förutom information om huruvida kunder betalat sina fakturor i tid och om de har beställt 

erotiska filmer så finns det inte så mycket känslig information i systemen. Kommunikatörerna 

får dock skriva på sekretessförbindelser. Kraven på säkerhet/integritet är ganska låga. 
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6 Resultat 

Nedan redovisas resultaten som kunnat härledas från analysen. För enkelhetens skull är det 

sorterade efter samma variabler som använts tidigare. 

 

Krav på korta svarstider 

Under undersökningens gång har uppsatsförfattarna förstått att kraven på korta svarstider är 

betydande för om en kundtjänst lämpar sig bäst outsourcad eller inhouse. Korta svarstider är i 

sig inte så intressanta. Det som visat sig vara intressant är om kraven är höga även vid 

kundtjänster med stor belastningsvariation så att höga belastningstoppar riskerar att uppstå. 

Ett callcenter kan hantera detta bättre än den inhousade kundtjänsten då callcentret har flera 

uppdrag samtidigt och både har inkommande och utgående samtal. Vid belastningstoppar på 

något utav uppdragen kan samtalen styras över till ett större antal kommunikatörer. 

 

Trots att UPC har en inhouse-kundtjänst hade de ganska höga mål gällande korta svarstider. 

Detta var inget problem då de hade en jämn belastning. Jämn belastning uppnåddes genom att 

de anpassade kampanjer och informationsutskick efter belastningstoppar och dalar. 

 

Invändningar har förekommit om att det ibland är svårt för kommunikatörerna att växla 

mellan inkommande och utgående samtal. Nästan alla callcenter-kommunikatörer arbetar 

dock med minst två uppdrag samtidigt och detta räcker för att motivera att callcenter är bättre 

än inhouse-kundtjänster på att hantera belastningsvariationer. 

 

Instruktioner från kundföretaget till callcentret 

Förändringstakten (antalet instruktioner från kundföretaget till callcentret) har betydelse för 

vilken typ av styrning som behövs. I ett av fallen (Svensk Adressändring) stämmer antagandet 

om att kundtjänster med långsam förändringstakt med fördel kan outsourcas. Ett annat företag 

(Canal Digital) hade med gott resultat lyckats outsourca kundtjänsten trots att 

förändringstakten var hög. Detta kan förklaras med det väldigt täta samarbete som var mellan 

kundföretag och callcenter. Avtalet var skrivet på sådant sätt att det främjade callcentret till att 

själva vilja minska antalet samtal och förkorta samtalstiderna. 
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Under intervjuer och seminarium har det framkommit att callcentren är olika bra på att få 

detta samarbete att fungera. Det callcenter som drev Canal Digitals kundtjänst räknas av 

branschundersökningsföretaget Bright som ett utav de bästa på att nå nära samarbeten. 

 

Om förändringstakten är hög så måste högre krav ställas på både callcentret och kundföretaget 

för att outsourcingen ska lyckas. Uppdrag med långsam förändringstakt är mindre riskfyllda 

att outsourca då nästan alla callcenter kan klara av dem. 

 

Feedback till kundföretaget 

Denna variabel är starkt förknippat med föregående. Variabeln har i undersökningen visat hur 

mycket feedback som krävs. Det har inte gjorts någon skillnad om feedbacken kunnat 

registreras och överföras via datasystem eller om det är mjuka värden som måste återkopplas 

muntligt. Graden av feedback stämmer i tre av de undersökta fallen överens med bör-

modellen. Att outsourcing fungerade i Canal Digital-fallet kan motiveras med att det 

callcenter som anlitas har en egen utvecklingsavdelning där system och metodik hela tiden 

utvecklas för att registrera och följa upp kontaktorsaker samt attityder hos kunderna. 

 

Det är således lättare att outsourca en kundtjänst som inte behöver återkoppla så mycket 

information tillbaka till ledningen. Det är inte omöjligt att outsourca kundtjänster som måste 

leverera mycket feedback, men det är riskablare och ställer högre krav på callcenter-partnern. 

 

Utbildningstidens längd 

Långa utbildningstider talar till inhouse-kundtjänstens fördel och detta bekräftas delvis av 

undersökningen. Återigen är det Canal Digitals kundtjänst (som trots outsourcing har en lång 

utbildningstid) som faller utanför ramen. I detta fall kan det motiveras med att deras 

callcenterpartner har en väldigt låg personalomsättning på den del av personalen som arbetar 

med inkommande samtal. 

 

Generellt sett kan det upplevas som att utbildningstiden för alla undersökningsobjektet är 

klassificerade som långa och det beror på att uppdragen vi fått exemplifierade från företagen 

var av den karaktären. Uppdrag som telefonpassning, bokning av möten och andra enkla 

ärenden har inte figurerat i undersökningen. 
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Svensk Adressändring hade tidigare ganska kort utbildningstid men i samband med att 

automatiserade tjänster via webb och talsvar vuxit fram försvinner många av de enkla 

ärendena den vägen. Denna tendens är generell för alla de undersökta kundtjänsterna.  

 

Uppdrag med lång utbildningstid passar bäst på kundtjänster där personalomsättningen är låg. 

Inhouse-kundtjänster har oftast lägre personalomsättning än outsource-kundtjänster men detta 

stämmer inte alltid. 

 

Krav på säkerhet/integritet 

Denna variabel visade sig ha begränsad betydelse. I alla av de undersökta fallen låg kraven på 

ungefär samma nivå. Då vissa av respondenterna i slutet av intervjuerna fick ta del av bör-

modellens utformning så höll de dock med om att denna variabel kunde ha betydelse. Inom 

t.ex. bankbranschen var motståndet till outsourcing ganska stort och detta berodde enligt 

respondenterna till viss del på att det inom de flesta callcenter inte finns samma 

integritetstänkande som inom bankens egna väggar. 

 

För majoriteten av alla företags kundtjänster så spelar denna variabel således ingen eller 

väldigt liten roll vid beslut om kundtjänsten ska vara outsourcad eller inhouse. 
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7 Slutsats 

I dagsläget har callcentren sin största komparativa fördel då det gäller att driva enkla och 

målstyrda uppdrag med höga krav på tillgänglighet. Undersökningen visar att dessa typer av 

uppdrag passar bäst som outsourcade. Det är därför liten risk att kundföretagen efter en tid 

väljer att driva dessa kundtjänster i egen regi. För callcentren kan dessa typer av uppdrag ändå 

vara problematiska. Eftersom att de är enkla att lära sig och inte kräver så mycket av 

kommunikatörerna så ökar det risken att uppdragen blir flyktiga. Vilket callcenter som helst 

kan utföra uppdraget. Mellan callcentren uppstår då priskonkurrens. Att callcentren 

konkurrerar med låga priser är naturligtvis inte bra för branschen som helhet då marginalerna 

och vinsterna minskar. 

 

I andra änden av skalan finns komplexa uppdrag som kräver ett nära samarbete mellan 

kommunikatörerna och kundföretaget. För att callcentren ska klara av att hantera dessa typer 

av uppdrag krävs nära samarbete med kundföretaget. Ett callcenter som klarar av dessa 

uppdrag kan tillsammans med kundföretaget skapa ett större värde och kan därmed hålla ett 

högre pris. Då dessa uppdrag är komplexa, och därmed dyra att flytta, finns stora möjligheter 

till långvariga samarbeten. 

 

Callcentren måste inse vikten av en omkonfiguration. Hittar inte callcentren nya sätt att skapa 

värde för sina kunder löper de stor risk att bli utkonkurrerade på marknaden.  

 

Några av de svenska callcentren har kommit långt i sin utveckling och kan hantera mycket 

komplexa uppdrag medan andra callcenter bara kan hantera enkla uppdrag som 

telefonpassning och bokningar. Ju större kompetens som callcentret förfogar över desto större 

möjligheter finns det att de kan hantera komplexa uppdrag. Om ett callcenter sedan förvaltar 

ett komplext uppdrag minskar de riskerna att samarbetet med kundföretaget ska rubbas 

eftersom relationerna mellan parterna blir starkare då det komplexiteten och interaktionen 

ökar.  

 

Det är också viktigt att callcentren ställer höga krav på sina kunder. Det krävs att båda parter 

är aktiva och ständigt strävar efter förbättring. Saknar kundföretaget vilja och engagemang 

kan inget callcenter i världen hjälpa dem.  
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Vilka faktorer kring ett företags kundtjänst påverkar hur långvarigt, och därmed lönsamt, 

samarbetet blir för callcentret? 

 

Callcentren bör söka uppdrag med så hög komplexitet som möjligt utan att överskrida sina 

egna begränsningar. Är utbildningstiden för uppdraget lång måste det motsvaras av en låg 

personalomsättning på callcentret. Är förändringstakten på uppdraget snabb och om det krävs 

mycket feedback är det av största vikt att samarbetet mellan de ledande personerna på 

callcentret och de ansvariga på kundföretaget fungerar bra och att det finns en vilja till ständig 

förbättring.  

 

För att callcentren ska överleva måste de dessutom hela tiden sträva efter att lära sig av, och 

utvecklas med, varje uppdrag för att senare kunna ta sig an uppdrag med högre komplexitet. 
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8 Diskussion 

Allmänt 

Det har under arbetets gång visat sig att bilden av callcentrens karaktär, som använts i 

uppsatsen, stämmer överens med majoriteten av alla människor som har kontaktats. Enstaka 

avvikande åsikter har dock förekommit och framförallt från personal på de callcenter som har 

kommit långt i arbetet med att komma nära sina uppdragsgivare. Detta tyder på att 

callcenterbranschen utvecklas och att resultatet av denna undersökning kanske inte kommer 

att stämma om några år. 

 

Anledningen till att många callcenter etablerar sig i mindre orter i Norrland beror enligt 

skeptikerna på att callcentren får glesbygdsstöd. Att personalomsättningen är lägre i dessa 

områden samt att den norrländska dialekten uppfattas som förtroendeingivande bör ses som 

motargument. 

 

Kritisk granskning 

Eftersom att den allmänna bilden av callcenter inte alltid stämt överens med det undersökta 

callcentret hade ytterligare variabler kunnat ge bättre riktvärden. Sådana variabler skulle 

kunna vara personalomsättning samt storlek på kundtjänsten. 

 

Reflexiviteten kan anses vara relativt hög då uppsatsförfattarna inte har någon personlig 

relation till något av intervjuobjekten eller till någon annan inom ledningen på de berörda 

företagen. Det bör nämnas att båda författarna dock har erfarenhet från arbete på inhouse-

kundtjänster och detta kan naturligtvis omedvetet påverka objektiviteten. 

 

Uppsatsförfattarna har efter bästa förmåga försökt att tolka empirin så objektivt som möjligt, 

och då inga egenintressen finns, så kan reliabiliteten klassas som ganska hög. Den hade dock 

kunnat vara högre om kompletterande intervjuer hade gjorts med de kommunikatörer som 

arbetar/arbetat med uppdragen. 
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De kundtjänster som undersökts i uppsatsen är valda av respondenten på respektive callcenter. 

Respondenten fick frågan om vilket uppdrag som var deras mest lyckade. Huruvida uppdraget 

verkligen är det mest lyckade eller inte är omöjligt att veta. Då respondenten i de tre 

callcenter-fallen var bolagets försäljningschef så kan det inte uteslutas att den valda 

kundtjänsten förevisats med egna motiv, t.ex. för att marknadsföra sitt företag genom att visa 

hur duktiga de är. Validiteten kan därför diskuteras. 

 

Framtida forskning 

Något som inte har undersökts är möjligheten att insourca ledningskompetens till en 

kundtjänst. Detta är något som uppsatsförfattarna tror skulle kunna vara den optimala 

lösningen för många företag med problematiska kundtjänster. Det vore intressant med 

framtida forskning kring detta ämne. 

 

Vid informationssökning om callcenter stötte uppsatsförfattarna ofta på rapporter om dåliga 

arbetsförhållanden på telefonkundtjänster. Intressant var att outsourcade kundtjänster generellt 

sett hade sämre arbetsmiljö. Om callcentren skulle ta detta på allvar så kan de nog komma 

tillrätta med problemet med hög personalomsättning. Orsaken till varför outsourcade 

kundtjänster hade sämre arbetsmiljö samt vad callcentren gör för att åtgärda det vore 

intressant att forska djupare om. 
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Bilaga 1 – Variabler sorterat per objekt 

Svensk Adressändring 

 

 
 

Hela kundtjänstens karaktär tyder på att den lämpar sig för outsourcing. Ärendena som 

hanteras är inte särskilt komplexa och alla riktvärden pekar åt samma håll. Kundtjänsten har 

varit outsourcad länge och avtal har skrivits om förlängning i tre år till. 
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Glocalnet 

 

 
 

Värdena på variablerna för Glocalnets kundtjänst ligger ganska nära mitten, dock med lite 

tyngd åt inhouse-hållet. Kundtjänsten har efter några år som outsourcad nu tagits tillbaka och 

drivs numera som inhouse-kundtjänst i Glocalnets lokaler i Wenner-Gren Center. 
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Canal Digital 

 

 
 

Variablerna är i detta fall lite tvetydiga. Krav på korta svarstider (och variationen i 

belastning) pekar mot Outsourcing medan Instruktioner från kundföretaget till callcentret, 

Feedback till kundföretaget och Utbildningstidens längd pekar mot Inhouse. Kundtjänsten är 

dock outsourcad med mycket gott resultat som följd. 
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UPC 

 

 
 

Värdena på de olika variablerna är ganska lika värdena i Canal Digitals fall och detta beror 

naturligtvis på att de båda är aktörer inom samma bransch. Variablerna pekar ändå mot att 

kundtjänsten bör vara inhousad och så är också fallet. 



 


