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Sammanfattning 
 
Outsourcing av kundserviceaktiviteter har blivit allt vanligare bland företag. De fördelar som 
företagen söker är ökad effektivitet i samtalshanteringen, ökad tillgänglighet och kvalitet på 
servicen samtidigt som man minska kostnader. Då kundservicen tillhör företagets front office 
och en av mest viktiga kontakterna som kunderna har med företaget, är kontakten med 
kundservicen kritisk för kundens uppfattning av företaget. Kundens kontakt med kundservice 
kan vara avgörande företagets möjligheter att få en långvarig relation med denne. Det är 
viktigt för företagen att inse kundservicens betydelse för deras kundrelationer och detta blir 
extra viktigt för företag som beslutar sig för att outsourca sin kundservice. Syftet med denna 
uppsats är att undersöka hur outsourcing av kundserviceaktiviteter förändrar kundrelationen 
och företagets framtida kundstrategier. 
 
Som utgångspunkt har outsourcingteori ställts mot relationsmarknadsföringsteori.  Företag 
vill till största mån vara så nära sina kunder som möjligt, men genom att outsourca 
kundservice tillförs ett ytterligare led mellan företaget och kunden. Outsourcing ur ett 
relationsmarknadsföringsperspektiv kan ifrågasättas. För att ta reda på förändringen av 
företagets kundrelationer vid outsourcad kundservice, har vi genomfört en kvalitativ 
undersökning av företag som outsourcar sin kundservice och de företag som tillhandahåller 
outsourcingtjänster. De företag som vi har undersökt verkar i olika branscher, men den 
gemensamma faktorn är att man erbjuder produkter eller tjänster till en stor skara 
konsumenter.  
 
Våra resultat visar på att outsourcingen av kundservice påverkar relationen mellan företag och 
kund, men inte i den utsträckning som vi trott. Det finns kritiska faktorer och problem som 
kan uppstå i den outsourcande kundservice jämfört med en kundservice som bedrivs inhouse, 
men de härstammar från företagets inställning och deras initiala motiv till outsourcing. För ett 
lyckat samarbete ställs höga krav på informationsflöde och att eliminera flaskhalsar för ett 
optimalt samarbete för att kunna säkerhetsställa kvalitet på den kundservice som företaget vill 
ha till sina kunder. Man måste behandla sin outsourcingpartner som sina egna och 
inkorporerar outsourcingsamarbetet och visa öppenhet och intresse för den outsourcade 
kundservicen.  Det ligger i företagets intresse att förse det som krävs för att outsourcing-
företaget kan tillgodose den kundservice till kunderna som företaget önskar.  
 
Om den outsourcade kundservicen inte håller den kvalitet som förväntas är det alltid, i 
kundens ögon, företaget som bär ansvaret för den. Från en kunds perspektiv görs ingen 
skillnad om företaget outsourcat sin kundservice eller inte, utan det är alltid företaget som står 
ansvarig för den kundservice som ges. En förståelse för detta krävs innan ett företag beslutar 
sig för att outsourca sin kundservice och att i så stor utsträckning minska eventuella hinder 
som minskar risken att kundrelationen förändras. Om denna inställning finns hos de företag 
som outsourcar sin kundservice, bör det inte göras några större förändringar i kundrelationen 
hos de företag som har outsourcad kundservice.   
 



 

Abstract 
 
Outsourcing of contact centres has become more frequent among companies. The advantages 
that the companies want to achieve are increased effectiveness in managing calls, increased 
availability and service quality for their customers together with lower costs. A company’s 
contact centre is part of the front office of the company and one of the most visible and 
important customer contacts and therefore very central for the customers’ perception of the 
company.  The customer contact with a company’s customer support can be crucial for the 
companies in building long-term relationship with its customers. It is important that 
companies realize the impact the contact centres has on customer relationships and how this 
might change when the contact centre is outsourced. The purpose of the thesis is to investigate 
how outsourcing of contact centre services changes the customer relationships and how it can 
impact the company’s future customer strategies.  
 
We have started out by evaluating outsourcing theory and customer relationship management 
theory.  A company’s mission is to have close relationships with their customers, but by 
outsourcing their contact centres, an additional external part is involved in the relationship 
building between the company and the customer. Outsourcing of contact centres can be 
questioned from a customer relationship perspective. In order to investigate this matter, we 
have conducted a qualitative research of companies that outsource their customer support and 
companies that provide these outsourcing services. The companies we have researched are 
acting in different industries, but the common denominator is that they provide a product or a 
service to many consumers.  
 
Our results show that outsourcing of contact centres affects the relationship between the 
customer and the company, but not to the extent that we initially thought. There are critical 
factors and problems that can appear in an outsourced contact centre rather than a contact 
centre managed in-house, but the problems have its origins from the companies’ attitudes and 
initial motives to outsource. For a successful outsourced contact centre, the information flow 
between the two must be close to perfect and the company must eliminate obstacles in order 
to guarantee the level of service quality the company wants to have and serve to its customers. 
The company must treat its outsourcing partner as its own employees and maintain the 
organization transparent to them. It is the interest of the company to provide the information 
necessary to the outsourcing company in order for them to provide the customer service as the 
company wishes.  
 
If the outsourced contact centre doesn’t live up the expected customer service quality, the 
customer will see the company as the responsible one. From a customer’s perspective, there is 
no difference if the company has outsourced its contact centre or not; in the eye of the 
customer the service provided and the company providing it will be one company. As long as 
the company is aware of this fact before deciding to outsource their contact centre, the 
cooperation can be facilitated and obstacle can be eliminated in time and lower the risk of 
affecting the customers. With clear goals and motives to outsource contacts centres, there 
should not be any major challenges or changes in the companies relationships with the 
customers.  
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1. INTRODUKTION 
I det här kapitlet introducerar vi bakgrunden till forskningsämnet, presenterar resultat av 
tidigare forskning inom samma ämnesområde och lägger fram vår problemformulering och 
våra syften. I anslutning till problemformuleringen och syftena tar vi också upp de 
avgränsningar vi har gjort i undersökningsarbetet. 

1.1 Bakgrund 
 
Över hela världen upplever företag idag större konkurrens än någonsin tidigare, och alltfler 
talar om att vara kundfokuserade samtidigt som vi konsumenter har fler och fler val-
möjligheter.1 Den s.k. typiska kunden existerar inte längre på samma sätt som för ett 
decennium sedan, idag är många kunder bara ett musklick från ett köp.2 Teknologins 
utveckling har gjort att kunderna är mer välutbildade och kan ställa krav baserat på 
information som tidigare var exklusiv för företagen. Det blir därmed allt viktigare för 
företagen att lära känna sina kunder och kunna erbjuda dem precis det de vill ha, i rätt 
ögonblick. Man kan skönja en utveckling där företagen går från massmarknadsföring till 
relationsmarknadsföring, dvs. från att ha haft anonyma kunder till att identifiera sina kunder 
och skapa en relation med dem. Genom att företagen är mer uppmärksamma på kundernas 
behov och villkor kan de skapa mervärde genom att fokusera på aktiviteter som ökar 
kundlojaliteten. 
 
Ett av de mest omtalade managementsynsätten det senaste årtiondet har varit Customer 
Relationship Management, CRM, som har sitt ursprung i relationsmarknadsföringsstrategier. 
På 90-talet ökade dess betydelse och målet för företagen blev att skapa en livslång relation 
med varje individuell kund, men kunden var då fortfarande en passiv aktör. Nu på 2000-talet, 
har kunden intagit en allt viktigare position där denne fått rollen som en aktiv aktör på 
marknaden. Relationen mellan företag och kund är idag mer dynamisk och central, där 
kunden är medskapare av mervärde och affärsprocesser i företagen.3 
 
Företagen har alltid känt till att kundservice är en kritisk funktion för att både behålla 
existerade kunder samt för att attrahera nya, och med de ökande kraven på en god relation 
mellan kunden och företaget har kundservicen blivit en allt viktigare länk mellan dem. Ett 
exempel som bekräftar detta faktum är en nyligen genomförd kundundersökning av el-
leverantörerna i Sverige. Elleverantörerna har en längre tid brottats med låg kundnöjdhet och 
lojalitet, och det i en bransch som just kräver långsiktighet och lojala kunder. Av under-
sökningen framgår att det paradoxalt nog inte är elavbrotten de senaste åren som har väckt 
missnöje, utan istället mer vardagsnära ting som dålig information, svårtydda fakturor och 
dålig kringservice.4 
 
Kundservicecenter och call centers (nuförtiden allt oftare benämnda contact centers) med 
syftet att hantera den här typen av klagomål och feedback från kunder har funnits långt innan 
man planerade sina kundinteraktioner efter CRM-modeller, men de har med tiden blivit allt 
mer inkorporerade i CRM-verksamheten.5 Då vikten av kundrelationer och mängden kund-
serviceaktiviteter har ökat har också formerna för utförandet av dessa funktioner ändrats. En 
alltmer vanligt förekommande lösning hos företag är att de outsourcar hela, eller delar av, sin 

                                                 
1 Dyché, J.(2002), The CRM Handbook, s. xx (introduction) 
2 Ibid s. 4 
3 Prahalad, C.K. (2000), Co-opting customer competence, s. 79-87 
4 Bergkvist, L-G. (2005), Fortsatt bottenbetyg för eljättar, s. 8-9 
5 Dyché, J.(2002), The CRM Handbook, s. 52-53 
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kundservicefunktion. Outsourcing kan definieras som ”anskaffning av produkter eller tjänster 
från en utomstående leverantör eller tillverkare till lägre kostnader”6, och den mest uppenbara 
och mätbara orsaken till varför företag väljer att outsourca är just de ekonomiska fördelarna. I 
sökandet efter fördelaktiga lösningar och strategier för att bättre allokera företagets resurser 
på diversifierade marknader med alltmer konkurrenskraftiga aktörer har detta blivit lösningen 
för många företag.  
 
Outsourcing är inget nytt koncept. I flera årtionden har man flyttat produktion till andra länder 
eller regioner för att dra nytta av kostnadsbesparingar. Tjänsteoutsourcing växte sig starkare 
under 90-talet, och call centers och kundservicefunktioner blev i allt högre grad outsourcade. 
Tjänsteoutsourcing har fram till nyligen mest bestått av standardiserade tjänster som inte 
kräver mycket kunskap eller information, medan man har hållit de mer sofistikerade och 
komplicerade tjänsterna inhouse. Med dagens teknologi är det enkelt att kommunicera och 
förflytta information på ett sätt som tidigare varit omöjligt, och det har bidragit till att öka 
antalet företag som är beredda att outsourca mer komplexa tjänste- och kundkontakts-
processer.  
 
Huvudargumentet för de flesta företag som genomfört outsourcing av sin kundservice är 
kostnadsbesparing, dvs. att pressa priset per samtal så långt det bara går.7 Call center-
branschen fick sitt genombrott på 90-talet i och med fallande kostnader på telefon och andra 
kommunikationsmedel. Idag bedrivs 73 % av alla contact centers i svenska företag inhouse 
medan 24 % är outsourcat och 3 % har en lösning med mixat innehåll.8 
 
Vi har pekat på två tendenser som växt fram starkt inom affärsvärlden. Den ena är kundens 
förändrade roll hos företagen och hur kunden idag deltar aktivt i skapande av mervärde hos 
företag, och den andra är outsourcingen av mer komplexa tjänster och förändringen i 
hanteringen av kundservice. Outsourcing är en metod som oftast är förknippad med mål att 
uppnå ekonomiska fördelar och ofta används av företag som sätter vinsten före allt annat9. 
Om man som företag vill sätta kunden först bör man inte främst se till de ekonomiska 
aspekterna. Frederic Reichheld menar på att det vid skapandet av kundlojalitet är livsfarligt att 
se kunder som kostnader och inte som tillgångar.10 Med detta i beaktande ser vi hur 
resonemangen kring outsourcing och teorier om relationsmarknadsföring utgör två ämnes-
områden som ofta måste kombineras i praktiken, men där det kan uppstå problem när de ska 
kombineras i teorin. 
 
Att engagera kunden och samarbeta med denne kan leda till en ökad kompetens hos företagen 
som är svår att konkurrera med. Kompetens är en källa där konkurrensfördelar som 
innovation och nya affärstillfällen kan upptäckas.11  Samtidigt som företagen vill binda 
kunden närmare sig verkar de i större utsträckning välja en väg som gör det svårare för dem 
att få en mer nära relation till kunden, och till och med ibland ökar distansen till kunden 
genom att bjuda in en tredje part in i relationen. Det händer att företag som har haft sin 
kundservice outsourcad väljer att ta hem den igen efter ett par år då varken kvalitet eller pris 
på den outsourcade tjänsten har motsvarat förväntningarna.12 
 
 

                                                 
6 Brooks, G.(2004), What is outsourcing?, s. 4 
7 Grill, S. (2005), Outsourcing kontra inhouse, s. 13 
8 Strandberg, C. (2005), Föreläsning ”Är svenska contact centers konkurrenskraftiga?” 
9 Allen, S., Chandrashekar, A., (2000), Outsourcing services: the contract is just the beginning, s.25-34 
10 Youngul Kim (2005), Föreläsning, “Managing Customer Value” 
11 Prahalad, C.K. (2000), Co-opting customer competence, s.79-87 
12 Grill, S. (2005), Outsourcing kontra inhouse, s. 13 
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1.2 Tidigare forskning 
 
Outsourcingen av kundservicetjänster har ökat, och det har medfört en intensivare debatt om 
detta och mer forskningen kring ämnet. Tidigare har tjänsteoutsourcing dominerats av mindre 
komplexa backoffice tjänster och telemarketing i form av säljinriktade call center-tjänster. 
Mer professionella och komplexa tjänster med sofistikerade kundserviceprocesser har 
behållits inom företagets organisation.13  Dock har utvecklingen och komplexiteten på vad 
man outsourcar ökat, vilket har gjort att forskare har uppmärksammat ämnet alltmer. 
 
Det finns en del forskningsartiklar och uppsatser skrivna kring outsourcing av kundservice-
aktiviteter. Forskningen tar upp mycket risker och problem som kan uppstå då ett företag 
outsourcar, men de risker påstås oftast kontrollerbara och små jämfört med de fördelar som 
outsourcing kan medföra. 
 
Under den externa pressen och den konkurrens som företagen utsätts för är det inte en fråga 
om huruvida företag ska outsourca sina tjänster utan snarare hur man ska tackla de problem 
som kan uppstå. Då outsourcing av komplexa tjänster som kundservice inte har funnits alltför 
länge, är det fortfarande ett ämne där problemen är relativt kontrollerbara då man inte sett de 
långsiktiga effekterna av det ännu. Outsourcing av kundservice påverkan på kundrelationen är 
ett problem som nämns och något att vara uppmärksam på, men fram till nyligen finns det 
inte mycket forskning om effekterna på kundrelationen då ett företag outsourcar. 
 
En avhandling från Handelshögskolan i Stockholm från februari 2005 behandlar problem som 
kan uppstå då man flyttar tjänster externt från industriföretag som adopterat en kultur som är 
mer serviceminded. Författaren tar bl a upp utmaningen att kontrollera kundrelationen i ett 
outsourcingsamarbete. Han pratar om den paradox som kan skönjas; en adoption av service-
logik som finns hos de outsourcande företagen för att komma närmare sina kunder samtidigt 
som de ökar distansen från kunden genom att outsourca sina tjänster.14 Avhandlingen nämner 
utmaningen att kontrollera och upprätthålla kundrelationen som det svåraste att i en 
outsourcingprocess, men det behandlas inte i större utsträckning i avhandlingen då det är 
något som visar sig oftast i ett senare skede i processen. Författaren ger indikationer på att det 
görs lite forskning kring detta ämne, och att det borde göras fler insatser att undersöka detta. 
 
Många undersökningar har gjorts kring effekterna av outsourcad kundservice, och om de 
verkliga kostnaderna av dessa effekter. Vid undersökningar gjorda av Intervoice och Contact 
Babel är sämre upplevd kvalitet på service, besvikelse från kunders sida och negativa effekter 
på företagets varumärke några av de effekter som har konstaterats. De utlovade kostnads-
fördelarna med outsourcad kundservice har även uteblivit i många fall. En undersökning 
publicerad av Gartner visar på att 80 % av outsourcad kundservice som görs fram till 2007 
kommer att misslyckas. Problemet ligger i svårigheter med administration och kontroll av de 
outsourcade aktiviteterna. Det har visat sig att effekter som kundbortfall och dolda kostnader 
istället ökar kostnaderna för kundservicehanteringen vid outsourcing av den. 
 

1.3 Problemformulering  
 
Det är fortfarande oklart vilka effekter outsourcing av kundserviceaktiviteter kan ha på 
företagets kundrelationer. Enligt Grönroos finns det två dimensioner av kundnöjdhet. Dessa 
dimensioner är vad kunden får som tekniskt slutresultat och hur kunden funktionellt upplever 

                                                 
13 www.ebstrategy.com/outsourcing/basics 
14 Nordin, F. (2005), Externalising Service – Walking the Tightrope between Industrial and Service Logics, s. 3 
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interaktionsprocessen med företaget. Den funktionella delen utgörs av bemötandet från 
personal, funktionssystem och olika fysiska och tekniska resurser.15 Som exempel kan 
nämnas ett besök på en frisörsalong. Det tekniska slutresultatet som kunden får, är 
klippningen dvs. en ny frisyr, medan kundens funktionella upplevelse består av intrycket som 
kunden har fått genom frisörens bemötande och service. Om båda dessa kvalitetsdimensioner 
lever upp till kundens krav och förväntningar kommer denne att gå från frisörsalongen som en 
nöjd kund. 
 
Kundservice utgör en del av den funktionella interaktionsprocessen och det är den del som 
många företag valt att outsourca. Genom att ge ansvaret att bedriva funktionen för kund-
bemötandet till en extern part, finns det utrymme att ifrågasätta huruvida detta kan påverka 
kundens kvalitetsbild samt relationen mellan företaget och kunden. Kunden förutsätter att 
företaget står för båda det tekniska slutresultatet och den funktionella kvaliteten, men i själva 
verket är en del av den funktionella interaktionsprocessen, kundservicen, outsourcad. 
 

 
 
Figur 1: Outsourcingens roll i uppkomsten av kundnöjdhet (formaterad)16 
 
Med avseende på problematiken som kan identifieras i ovanstående modell och den tidigare 
diskussionen, vill vi presentera följande problemformulering: 
 
Vilken förändring medför outsourcing av kundservice för det outsourcande företaget utifrån 
ett strategiskt kundrelationsperspektiv? 
 

1.4 Syfte 
 
Vi vill utifrån ett relationsmarknadsföringsperspektiv utröna de effekter som outsourcing av 
kundserviceaktiviteter har på företagets kundrelationer och dess långsiktiga relations-
marknadsföringsstrategi. Vi ämnar att undersöka: 
 

                                                 
15 Grönroos, C. (1996), Marknadsföring i tjänsteföretag, s. 33 
16 Ibid s. 35 
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- Hur outsourcing av kundserviceaktiviteter kan bidra till en förändrad kundrelation 
mellan det outsourcande företaget och slutkunden. 

- Vilka kritiska faktorer som kan påverka och bidra till oönskade konsekvenser på 
företagets kundrelationer vid outsourcing av kundserviceaktiviteter.  

- Hur outsourcingen av kundserviceaktiviteter påverkar företagets möjligheter att 
implementera framtida kundstrategier. 

 

1.5 Avgränsningar 
 
Det finns många olika typer av tjänster som outsourcas, t.ex. IT-tjänster och ekonomitjänster, 
men vi har valt att fokusera på kundserviceaktiviteter. Vi har valt att endast undersöka den del 
av kundserviceaktiviteterna där kunden själv ringer in till företaget för att få hjälp med ett 
problem eller för att få svar på sina frågor. Inom telemarketingbranschen kallas detta för 
inbound communication, och när denna funktion outsourcas kallas den för inbound 
outsourcing. Eftersom att vi vill undersöka förändring i kundrelation och faktorer som bidrar 
till detta har vi valt att avgränsa oss till att endast undersöka företag som redan hade en dialog 
med sina kunder via en kundservice inhouse innan de valde att outsourca kundservicen. 
  
Det finns olika grader av tjänsteoutsourcing som berör kundkontakt, alltifrån telefonpassning 
och säljtjänster (där man har en mycket begränsad dialog mellan parterna) till en kundservice-
tjänst som är mer relationsinriktad och komplex.17 I den här uppsatsen undersöker vi företag 
vars kundservice är lite mer av det sistnämnda. Vi har valt att inte avgränsa oss till en viss 
bransch eftersom att vi anser att problematiken och de problem som outsourcing av kund-
service kan medföra, kan vara gemensamma för olika branscher. 
 
Inom outsourcing finns det olika sourcingmodeller och sätt på hur man kan tillämpa 
outsourcing i praktiken. Man kan outsourca delar av en affärsprocess eller en hel funktion till 
en annan geografisk plats. Vi kommer inte att redogöra för de olika sourcingteorierna och 
modeller som finns, utan avgränsa oss till företag som praktiserar någon form av outsourcing 
där ansvaret för en funktion eller process ställs på en extern partner. 
 
Då ett företag outsourcar en hel funktion är det ett flertal problem och risker som kan uppstå. 
Bland dessa kan nämnas påverkan på varumärket, konkurrenssituationen som kan uppstå 
mellan företaget och outsourcingföretaget och upprätthållandet av samarbetet. Vi har inte som 
syfte att redogöra för alla olika effekter, utan vi tar upp de direkt relevanta faktorerna som har 
påverkan på förändring på kundrelationen. Vi kommer alltså inte att behandla effekter på t ex 
varumärke. 

                                                 
17 Strandberg, C. (2005), Föreläsning ”Är svenska contact centers konkurrenskraftiga?” 
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2 METOD 
Här kommer vi att förklara och motivera det val av vetenskapligt förhållningssätt och 
undersökningsmetodik som vi har haft som utgångspunkt för vår undersökning. Vi kommer att 
ingående presentera hur vi har genomfört vår undersökning, från datainsamling till 
bearbetning och analys. Slutligen återfinns en diskussion om validiteten och reliabiliteten i 
undersökningen. 

2.1 Vetenskapsteoretisk grund 

2.1.1 Vetenskapsteoretisk syn - deduktivt eller induktivt angreppssätt 
Inom den vetenskapliga undersökningsmetodiken kan man utgå ifrån två olika angreppssätt; 
induktion och deduktion. En induktiv ansats syftar till att studera och iaktta verkligenheten 
utifrån relativt lösa utgångspunkter. Inga hypoteser eller antaganden görs i starskedet, utan de 
skapas under undersökningens gång.18 Utgångspunkten i en deduktiv ansats sker utifrån 
befintliga teorier om redan tidigare dokumenterade fakta, och bearbetningen av dessa teorier 
leder sedan till nya hypoteser som i sin tur prövas genom testning mot empirisk data. Ett 
deduktivt angreppssätt karaktäriseras alltså av att hypoteser, antaganden och gissningar görs 
utifrån redan skrivna teorier som sedan appliceras på den studerade verkligheten för att testa 
om de deducerade hypoteserna stämmer med verkligheten.19 Resultaten av en deduktivt 
grundad undersökning kommer i viss mån att vara begränsade då undersökningen alltid måste 
utföras med hänsyn till de inskränkningar som finns för teorin och hypoteserna. Resultaten 
kan alltså, om inte annat anges, endast tolkas inom de premisser som låg till grund för 
undersökningen. 
 
Två tidigare mycket välstuderade ämnesområden har legat till grund för utformningen av vårt 
undersökningsämne; outsourcing och relationsmarknadsföring. Inom dessa ämnesområden 
finns många välgrundade teorier om både outsourcing och relationsmarknadsföring, och vårt 
undersökningsproblem och våra antaganden har därmed en stark förankring till tidigare teori. 
Utifrån våra tidigare kunskaper inom dessa ämnesområden var vi införstådda med att det sker 
någon typ av förändring i kundrelationen när ett företag outsourcar sin kundservice. Vår 
hypotes om att det sker en förändring av kundrelationen när ett företag outsourcar sin 
kundservice är därmed deduktivt grundad. 
 

2.1.2 Vetenskapsteoretisk ansats – kvalitativ eller kvantitativ metod 
För att kunna undersöka vilken typ av förändring som sker i samband med outsourcing av 
kundservice har vi valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod. En kvalitativ 
ansats handlar om att tolka händelser och texter för att få en djupare förståelse för komplexa 
fenomen samt för innehållet i olika teorier.20 Syftet med en kvalitativ metod är därmed att 
undersöka hur olika fenomen är beskaffade och hur de kan relateras till varandra. 
 
Vårt undersökningsproblem har inte behandlats mycket i tidigare forskning utan snarare 
nämnts i förbifarten.21 En kvantitativ metod kräver bestämda mått och parametrar att utgå 
ifrån för genomförandet av undersökningen. Då vi i startskedet inte exakt vet vilka typer av 
förändringar som outsourcing kan medföra på kundrelationen har vi uteslutit användandet av 
en kvantitativ metod. Beslutet om att genomföra en kvalitativ undersökning grundar sig på det 

                                                 
18 Gustavsson, B. (2004), Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, s. 209 
19 Gilje. N., Grimen, H. (2003), Samhällsvetenskapernas förutsättningar, s.29 
20 Gustavsson, B. (2004), Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, s. 13 
21 Nordin, F. (2005), Externalising Service – Walking the Tightrope between Industrial and Service Logics, s.4 
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faktum att undersökningsproblemet är av den karaktären att vi inte kunde förvänta oss att 
kunna få samma typ av kvantifierbar data från alla respondenter. Dessa data måste tolkas 
utifrån den kontext som de kommer ifrån och kan därmed inte kvantifieras med lätthet. Med 
avseende på vårt problem och syfte anser vi därför att valet av en kvalitativ metod är mer 
tillämplig för vår undersökning. 
 
Genom vårt val av kvalitativ undersökningsmetod vilar vår undersökning mer på det 
hermeneutiska synsättet snarare än det positivistiska. Inom hermeneutiken läggs fokus på att 
tolka empirin inom en kontext för att bättre förstå det totala sammanhanget snarare än att 
bevisa något.22 Hermeneutisk tolkning bygger på att tolkaren tidigare har skaffat sig lärdomar 
och erfarenheter för problematiken så att denne har skapat sig en förförståelse.23 Då vårt 
problem har arbetats fram under diskussioner kring outsourcing och relationsmarknadsföring, 
har vår förförståelse inom ämnesområdena utgjort ett vägledande inslag för utformningen av 
undersökningsproblemet och syftena. Denna förförståelse har sedan successivt byggts på 
enligt modellen för den hermeneutiska spiralen, där tolkarna kontinuerligt pendlar mellan del 
och helhet under tolkningsprocessens gång.24 
 

2.2  Datainsamling 

2.2.1  Förundersökning 
Vårt problem och det vi syftar att undersöka växte fram ur de två ämnesområdena som ligger 
till grund för problemformuleringen och som vi båda tidigare var införstådda med. Även om 
kombinationen av de två ämnesområdena outsourcing och relationsmarknadsföring klart 
implicerar att det uppstår en förändring på företagets kundrelation, och möjligtvis även andra 
problem, då företag outsourcar sina kundserviceaktiviteter var det inte säkert att det också i 
praktiken kan uppfattas eller anses vara ett problem. För att få en bättre känsla för branschen 
som tillhandahåller outsourcingtjänster av kundservice och problematiken vi ville undersöka, 
valde vi att göra en förundersökning. Syftet med förundersökningen var att skapa en bättre 
förförståelse för hur branschen fungerar samt att få en uppfattning om hur en bransch-
företrädare såg på vårt undersökningsproblem. Vi ville ta reda på om vårt undersöknings-
problem var ett relevant problem för företagen så att vi ytterligare kunde förfina vår 
problemformulering och våra syften. 
 
Vi intervjuade den branschorganisation som finns för att stödja telemarketingföretag som 
ägnar sig åt dessa typer av outsourcingtjänster. Vi gjorde en intervju med Sveriges Call 
Center Förenings ordförande Johan Talenti, som även är vd för ett av de stora telemarketing-
företagen i Sverige. Intervjun genomfördes i likhet med våra andra intervjuer som en semi-
strukturerad intervju, men då vårt syfte med denna intervju var annorlunda än med de 
kommande intervjuerna var frågorna konstruerade på annat sätt (se bilaga 1 för frågorna och 
intervjuresultatet).  
 
Förundersökningen gav oss en klarare bild av vad vi skulle fokusera på och vad som inte var 
relevant för vårt undersökningsämne. Det bidrog också till en ökad kunskap om branschen 
och hur den är uppbyggd, samt hur den här typen av outsourcing fungerar rent praktiskt. Vi 
fick en inblick i vilka de största aktörerna på outsourcingmarknaden är, hur upphandlingen 
fungerar samt vilka aspekter av arbetet mellan ett outsourcande företag och dess samarbets-
partner kan vara för att uppnå en god relation med slutkunden. Detta steg var en viktig 
komponent i vår bearbetning av undersökningsfrågorna för de kommande intervjuerna. 
                                                 
22 Gustavsson, B. (2004), Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, s. 71 
23 Ibid, s. 75 
24 Ibid, s. 79 
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För att bredda våra kunskaper om contact center-branschen ytterligare och samtidigt hämta in 
material till uppsatsen deltog vi i en konferens om byggandet av kundrelationer vid contact 
center-aktiviteter. Den var arrangerad av 4 Business Relations25, och där fanns representanter 
från flertalet av de största outsourcingföretagen i Sverige. 
 

2.2.2 Urval av respondenter 
För att kunna svara på vår problemformulering så väl som möjligt valde vi att intervjua både 
företag som har outsourcat sin kundservice och contact center-företag som tillhandahåller 
denna tjänst. Vi anser att detta skapar en mer balanserad plattform för att kunna leverera en 
tydligare och djupare analys samt bättre slutsatser till problemformuleringen. Denna uppsats 
riktas huvudsakligen till de outsourcande företagen med syftet att öka förståelsen för de 
förändringar som kan inträffa för deras kundrelationer. Genom att undersöka två olika 
respondentgrupper kan vi skapa en djupare insikt om dynamiken i problemformuleringen, och 
därmed ökar chanserna till att vi kan ta hänsyn till fler av de aspekter som kan ha betydelse 
för en förändring av kundrelationen vid outsourcing av kundservice. 
 
I vårt urval av företag som jobbar med outsourcing av kundservice, har vi valt utifrån 
företagsstorlek. Det finns ett hundratal olika contact center-företag i Sverige där 17 företag 
har ca 50 % av marknaden.26 Från vår förundersökning fick vi vetskap om vilka de största 
företagen är, och även vilka som till större del arbetar med s.k. inbound outsourcing. Vi har 
intervjuat tre outsourcingföretag. På två av företagen var respondenterna ansvariga för 
inbound outsourcing av kundserviceaktiviteter, och på det tredje intervjuade vi den ansvarige 
affärsutvecklaren. En av respondenterna valde att vara anonym. 
 
Beträffande urvalet av de företag som outsourcar har vi inte gjort någon klar bransch-
avgränsning. Detta beror dels på den begränsade tillgängligheten på lämpliga företag och 
företrädare att intervjua, men också på att vår syn på problematiken inte nödvändigtvis 
behöver vara förknippad med bransch eller storlek på företag. Under förundersökningen 
ökade dock vår insikt om att problematiken kan uppfattas olika och ha olika betydelse 
beroende på vilken bransch företaget är verksam i. Om vi hade avgränsat oss till att bara 
undersöka outsourcing av kundservice i en specifik bransch, fanns en risk för att vi skulle ha 
fått för lite empiri till vår slutliga analys och våra slutsatser. Därför har det slutliga urvalet av 
företag till viss del grundats på tillgänglighet. Vi har intervjuat sju företag, och dessa fanns i 
branscherna telekom, bank och försäkring samt elektronikhandel. Av de sju företagen valde 
två att vara anonyma i undersökningen. 
 
Svårigheterna med att hitta lämpliga outsourcande företag att intervjua har främst varit att ta 
reda på vilka företag som sysslar med outsourcing av kundservice. Vi hade en uppfattning om 
att företag i vissa fall kan uppfatta det som känsligt att ”avslöja” att man har en outsourcad 
kundservice. Vi har genom tidigare undersökningar, outsourcingföretagens hemsidor samt via 
Internet och egna gissningar fått uppslag om lämpliga företag att kontakta. Vår ambition har 
varit att försöka komma i kontakt med så kundorienterade företag som möjligt och som 
explicit har uttryckt detta via sina hemsidor eller via sitt företagsrykte. Det har varit viktigt för 
oss att de företag som vi har undersökt har haft ett naturligt kundfokus och intresse för 
kundrelationer. 
 

                                                 
25 Strandberg, C. (2005), Föreläsningen ”Är svenska contact centers konkurrenskraftiga?” 
26 Talenti, J. (2005), Intervju med SCCF 
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2.2.3 Utformning av frågor och intervjumetod 
För att kunna vara väl förberedda till intervjuerna gjorde vi två olika frågeformulär (se bilaga 
2 och 3). Vi baserade frågorna i formulären på den förförståelse som vi tillgodogjort oss 
genom tidigare förförståelse, teorier och förundersökningen. Vi valde att dela upp frågorna i 
tre huvudkategorier; historia, nutid och framtid. Detta gjorde vi för att bättre kunna spegla den 
förändring i kundrelation som vi ämnade undersöka. Efter resultatet av förundersökningen 
delade vi upp kategorin nutid i samarbete, informationshantering och kundbemötande. 
 
För att resultaten av intervjuerna med de outsourcande företagen och outsourcingföretagen 
skulle bli jämförbara med varandra hade frågeformulären samma upplägg. Frågorna till de 
båda kategorierna av respondenter skilde sig dock i att de var anpassade till att antingen vara 
menade för de outsourcande företagen eller outsourcingföretagen. 
 
Vi valde att göra datainsamlingen på detta sätt eftersom att vi anser att ett färre antal 
intervjuer gav våra data ett bredare omfång än flera enkätundersökningar med ett större antal 
respondenter skulle ha gjort. För att inte gå miste om djupet i intervjumaterialet har vi haft ett 
s.k. semistrukturerat angreppssätt i utförandet av dem. Det betyder att vi har använt fråge-
formulären som en bas i intervjun med respondenten, men att vi har tillåtit oss själva att ställa 
följdfrågor på de områden som vi upplevt som intressanta eller där respondenten har haft 
mycket att berätta. 
 

2.2.4  Genomförande av intervjuerna 
Sammanlagt har vi (exklusive förundersökningen) genomfört tio intervjuer. Tre av dessa var 
med outsourcingföretag och resten var med outsourcande företag. Vi anser att den här 
fördelningen av respondenter något sånär står i proportion till hur marknaden mellan 
outsourcingföretag och outsourcande företag är fördelad.  
 
Inför varje intervju, kontaktade vi först respondenten via telefon och sedan via e-post. En 
presentation gjordes av vårt undersökningsproblem och vårt syfte med uppsatsen. Vidare 
skickade vi ut de frågor som vi skulle bygga intervjuerna på till respondenterna. Detta ansåg 
vi som en bra möjlighet att förbereda respondenten inför intervjun och göra denne mer 
införstådd med vad vi avser att undersöka. 
 
Vi har försökt få personliga intervjuer med respondenterna så långt det har varit möjligt, och 
då har vi träffat dem på respektive företags kontor, men två av våra intervjuer har inte varit 
personliga då det inte har varit möjligt att träffas på en gemensam plats. En intervju gjordes 
via e-post då detta företag inte har kontor i Stockholm, och den andra intervjun gjordes per 
telefon då den ansvarige personen som vi ville intervjua inte jobbar på Stockholmskontoret.  
 
Vid genomförandet av intervjuerna var det en av oss som höll i intervjun och förde dialogen 
med respondenten, medan den andra förde anteckningar. Vi valde att ha denna rollfördelning 
för att inte förvirra respondenten så att denne istället kunde koncentrera sig på sina svar, samt 
för att bättre kunna fånga upp intressanta detaljer och på så sätt följa vårt semistrukturerade 
upplägg. För att kunna ta till vara på svaren bättre och inte gå miste om viktiga data bandade 
vi, med respondentens tillåtelse, alla intervjuer. Detta kan i viss mån påverka respondentens 
svar, men vi har valt att förbise detta. 
 
Vi har använt oss av samma frågeformulär vid e-post- och telefonintervjuerna som vid de 
personliga intervjuerna. Då man använder sig av e-postintervjuer finns det inte möjlighet att 
ställa följdfrågor om specifika detaljer i samma utsträckning som den personliga intervjun, 
vilket gör att svaren inte blir lika utförliga. Telefonintervjun blir inte heller likvärdig som en 
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personlig intervju, då det kan hämmas av en obekvämlighet och mindre utrymme finns att tala 
fritt. Vi har varit medvetna om dessa faktorer som kan påverka svaren i dessa två intervjuer, 
men har använt dessa resultat på samma sätt som de andra resultaten. 
 

2.2.5 Bearbetning av intervjudata 
Data från intervjuerna har först transkriberats från anteckningarna och de inspelade banden så 
att vi har fått en utskrift på hur intervjun fortlöpte i sin helhet. Sedan har vi bearbetat intervju-
materialet till att omfatta ca 2-3 sidor för att göra det mer läsarvänligt. Presentationen av 
intervjumaterialet i empiridelen följer samma upplägg som vi hade i frågeformulären med 
historia, nutid och framtid. Då tre av respondenterna ville vara anonyma valde vi att 
anonymisera alla respondenters svar i empiridelen. Respondenterna på outsourcingföretagen 
benämns ”Outsourcingföretag 1-3” och respondenterna på de outsourcande företagen 
benämns ”Outsourcingföretag A-G”. De respondenter som inte efterfrågade anonymitet finns 
med i källförteckningen. 
 
Vid två av intervjuerna fick vi problem med bandspelaren vilket har medfört att vi fick förlita 
oss på de anteckningar vi fört under intervjun. Detta kan ha påverkat validiteten och 
reliabiliteten i materialet. För att minimera risken att några missförstånd skett med 
respondenterna har vi e-postat det transkriberade materialet till dem så att de har kunnat ge 
oss feedback om de känt att några fakta inte stämde. Detta gjorde vi också för att ingen 
respondent skulle känna sig inkorrekt återgiven i intervjumaterialet. 
 

2.2.6 Utformningen och utförandet av analysen 
För att slutligen kunna ta reda på vilken inverkan outsourcing av kundservice har på 
företagens övergripande kundstrategier, och samtidigt göra en klar och tydligt strukturerad 
analys, valde vi att börja med att gå igenom de vanligaste orsakerna till att företagen har 
outsourcat. Med detta ville vi få fram de generella motiv som företag kan ha för att outsourca 
samt koppla samman dessa med de yttre betingelser som kunde stå som grund till företagens 
olika motiv. 
 
Sedan gick vi vidare med att analysera de olika kritiska faktorerna som kan ha en påverkan på 
företagens kundrelationer vid outsourcing av kundserviceaktiviteter. Detta gjorde vi genom 
att analysera ett antal operativt kritiska faktorer som kommer att presenteras i teoridelen. Efter 
det tog vi delar av resultaten från de två första stegen i analysen, och gjorde slutningen med 
dem som stöd, tolkningar av vilken påverkan outsourcing av kundserviceaktiviteter kan ha på 
företagens möjlighet att implementera olika kundstrategier i framtiden. Dessa kundstrategier 
har sin utgångspunkt i olika relationsmarknadsföringsstrategier som presenteras i teoridelen. 
 

2.3 Undersökningens pålitlighet 

2.3.1 Validitet 
Validiteten anger om man har undersökt det man avser att undersöka.27 Då våra primära data 
bygger på semistrukturerade intervjuer bygger validiteten i den här undersökningen på den 
bedömning vi själva har gjort om huruvida respondenternas uttalanden är relevanta för vår 
undersökning.  
 

                                                 
27 Thurén, T. (2002), Vetenskapsteori för nybörjare, s. 22  
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Vi har försökt bibehålla en hög validitet genom att hålla de intervjufrågor som finns i 
frågeformuläret, och som de semistrukturerade intervjuerna bygger på, så relevanta och 
deduktiva som möjligt med hänsyn till problemformuleringen och syftena. 
 
Alla våra respondenter har varit personer som arbetar i direkt anslutning till kundservice. Då 
vår undersökning har en karaktär av att utvärdera hur operativa problem kan få strategiska 
konsekvenser har vi valt att intervjua personer inom företagen som har högre befattningar 
inom respektive företag. Vi antar att de har den mest heltäckande bilden av verksamheten i 
respektive företag. Vi anser att detta har bidragit till högre validitet eftersom att de kan ge 
svar som täcker frågor på både strategisk och operativ nivå. 
 
Eftersom att vi inför varje intervju via e-post sände frågeformuläret till varje respondent 
gjorde vi denne mer införstådd med vad vi avser att undersöka. På så sätt kunde vi få mer 
genomtänkta svar och en högre validitet i empirin. Det har också påverkat validiteten i vår 
undersökning positivt. 
 
För att minimera tankefel angående hur problematiken upplevs av branschen har vi gjort en 
förundersökning och bett respondenterna att ge sin syn på problematiken. Eftersom att vår 
slutgiltiga analys i mycket hög grad bygger på våra egna tolkningar av respondenternas svar 
kan vi dock inte helt utesluta att några fel har begåtts. För att minimera den här möjligheten 
har vi haft som avsikt att vara så strikta som möjligt i tolkningen av materialet 
 

2.3.2 Reliabilitet 
Reliabilitet för en undersökning uttrycker graden av tillförlitlighet i mätningarna, dvs. om 
mätningarna är korrekt utförda.28 Eftersom att våra primära data kommer från kvalitativa 
intervjuer är det svårt för oss att ange vilken tillförlitlighet som finns i själva svaren från 
respondenterna. Istället har vi försökt att höja reliabiliteten genom att ha en klar struktur i 
intervjutekniken som vi genomgående har använt, samt att tydligt tala om för respondenterna 
vilka våra avsikter med undersökningen är. Vi har alltså sökt att öka reliabiliteten i 
intervjumaterialet genom att försäkra oss om att respondenten har uppfattat frågan på rätt sätt. 
 
Vad vi också har kunnat göra för att öka tillförlitligheten i den mottagna informationen har 
varit att hantera den korrekt. Eftersom att vi spelade in alla intervjuer så kunde vi vid 
transkriberingen lätt gå tillbaka till ljudfilerna med det inspelade materialet för att försäkra oss 
om att vi hade förstått vad respondenten menat med det han/hon sa. Själva utskrivandet av 
intervjuerna ger dock utrymme för tolkningar, men här kan kvaliteten på utskriften förbättras 
genom klara instruktioner och överenskommelser om dess syfte.29 Med detta i åtanke har vi 
vid transkriberingen av intervjuerna samt i presentationen av dem i empiridelen sökt hålla en 
hög, men jämn, standard. 
 
Då vi också har varit tvungna att använda oss av telefon och e-post som kommunikations-
kanaler i två av våra intervjuer, kan det vara en lägre reliabilitet i denna information. I e-post-
intervjuer finns det mer utrymme för respondenten att göra egna tolkningar, och det kan också 
minska validiteten i resultaten. Det är svårt att exakt säga om reliabiliteten i undersökningen 
är hög eller inte. Med de metoder vi har använt oss av har vi försökt säkerställa att 
informationsförvrängning genom misstolkningar av data har minimerats. Ett led i detta var att 
skicka tillbaka intervjumaterialet till respondenterna för kontroll av det. 
 

                                                 
28 Thurén, T. (2002), Vetenskapsteori för nybörjare, s. 22 
29 Kvale, S. (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 150 
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3 TEORI 
I denna del kommer vi att redogöra för de teorier som ligger till grund för vårt 
undersökningsproblem och den referensram som vi har jobbet utifrån. Först görs en allmän 
beskrivning av vad outsourcing är, sedan beskrivs speciellt outsourcing av tjänster samt vilka 
för- och nackdelar som uppkommer med detta. Vidare redogör vi för teorier och strategier 
inom relationsmarknadsföring. Då vårt problem bottnar i att kundservicefunktionen är en 
viktig del av relationsbyggandet för företagen, kommer vi att redogöra för hur detta sker samt 
ange kriterier för vad som kännetecknar en framgångsrik kundservicefunktion. 

3.1 Teorier om outsourcing 

3.1.1 Vad är outsourcing? 
Det kan vara förvirrande att läsa managementlitteratur då det finns många tolkningar av vad 
outsourcing är. Outsourcing kan i sin enklaste form definieras som en aktivitet mellan en 
köpare och en säljare där den ena parten, säljaren, tillhandahåller produktionen av en tjänst 
eller en vara till den andra parten.30 Dock är denna definition något förenklad och kan vara 
missvisande då man helt enkelt jämför outsourcingsprocessen med vilken relation mellan 
köpare och säljare som helst. Outsourcing av en aktivitet är inte ett reversibelt köp på samma 
sätt som en vanlig affär mellan två företag, utan outsourcingen kräver ett djupare engagemang 
och mer intensiv interaktion mellan de två parterna. 
 
Outsourcing kan ur ett lite bredare perspektiv definieras som en process av aktiviteter som 
man kontrakterar ut, och som utförs av andra utanför organisationens gränser.31 Outsourcing 
består alltså inte endast av enstaka aktiviteter, utan av en mängd sådana. Det är viktigt att inte 
endast se outsourcing som en anskaffning och utskyffling av aktiviteter, utan som en process 
med strategisk förankring hos företaget. Outsourcing är ett strategiskt beslut och leder till 
processer som lätt kan skapa efterverkningar på andra aktiviteter i organisationen.32 Figuren 
nedan visar hur en outsourcingprocess kan förlöpa. När förarbetet är klart och ledningen i 
företaget har beslutat om vad som ska outsourcas sker förflyttningen av aktiviteterna som ska 
outsourcas successivt från internt till externt. Utmed denna utflyttning är det kritiskt att 
utvärdera och bedöma implementeringen av aktiviteterna under hela processen. Genom att 
illustrera outsourcingprocessen på detta sätt är det lättare att förstå att det handlar om en 
process som fortskrider under lång tid och inte enbart rör sig om en förflyttning av aktiviteter. 

 
Figur 2: Illustration av outsourcingprocessen (formaterad)33 
 
 
                                                 
30 Gupta, Mahesh, Zhender, Dana (1994), Outsourcing and its impact on operations strategy, s. 70-76 
31 Wasner, R. (1999), The outsourcing process- strategic and operational realities, s. 24 
32 Gilley, M. et. Al (2000), Making more by doing less, s. 2 
33 Wasner, R. (1999), The outsourcing process- strategic and operational realities, s. 24 
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3.1.2 Outsourcing av tjänster 
Outsourcing är inget nytt fenomen, utan förflyttning av aktiviteter externt kan härledas långt 
bak i tiden. Outsourcing av tjänster är något som framförallt stat och regering frekvent har 
använt sig av sedan länge, och i näringslivet har det växt fram mer och mer. Där har man gått 
över från den traditionella produktionsoutsourcingen till att mer och mer outsourca tjänster 
och servicerelaterade aktiviteter. IT, telekommunikation och business process outsourcing har 
varit områden där företagens outsourcing har ökat mycket. Jämfört med tidigare är skillnaden 
mot dagens outsourcing att fokus på det operationella synsättet har skiftat till att anta en mer 
strategisk förankring hos företagen, och besluten om outsourcing tas idag allt högre upp i 
organisationerna.34  
 
För de outsourcande företagen är det viktigt att förstå de skillnader som finns mellan att 
outsourca produktion och att outsourca tjänster (se bilaga 4). Tjänster är mindre gripbara, 
vilket gör det svårare för företagen att mäta kvalitet och specificera exakt för outsourcing-
företagen hur man vill leverera den till kunderna.35 Tjänster måste i större utsträckning 
utformas mer efter kundernas önskningar, vilket ställer mer krav på de outsourcande 
företagen och på företagen att göra det rätta valet. Outsourcing av tjänster är i den mån mer 
komplex som process än produktionsoutsourcing, då själva processen måste utvärderas i 
större utsträckning. 
 
Tjänsteoutsourcing har tillfört en högre komplexitet i outsourcingprocessen, och det har 
medfört nya utmaningar för de inblandade. Utvecklingen går mot att företag i större 
utsträckning outsourcar sina nyckelprocesser där det fulla ansvaret ges till den externa parten. 
Ibland kan de konstellationer som uppstår snarlikt jämföras med strategiska allianser.36 Med 
den ökade komplexiteten hos outsourcade tjänster har utvecklingen av outsourcing bidragit 
till hittills oanade konstellationer. Idag kan vi se alla tänkbara tjänster outsourcas, där 
outsourcing av kundtjänster är en trend som växer mer och mer.  
 
Historiskt sett har kundservicecenter lidit mycket av höga förslitningar på sina anställda, 
vilket har gjort att outsourcing av den här funktionen växte fram som en naturlig utveckling 
inom hela contact center-branschen.37 Även om det har gjorts en del teknologiska framsteg 
med att hantera kundservice och contact centers, är det fortfarande en process som måste 
drivas av människor och inte per automatik. Då de främsta skälen till att outsourca kund-
servicefunktioner ligger i de kostnadsbesparingar som kan göras, är det andra motiv som 
större pool av arbetskraft, ökad svarsfrekvens och tillgänglighet som talar för. Att kunna 
minska kunders väntetider och leverera service snabbt och effektivt bidrar till en ökad 
upplevd kundnöjdhet. Hur funktionen kundservice sköts är inget unikt hos företagen, utan 
bland stora företag är man enig om vad som är bra service och inte. 
 

3.1.3 Motiv till outsourcing 
Motiv till varför företag outsourcar kan hämtas från flera olika företagsekonomiska teorier. 
Det viktigaste motivet har historiskt sett alltid varit att reducera sina kostnader och samtidigt 
öka sin effektivitet.38 Att externt kontraktera ett företag som är specialiserat på en viss typ av 
tjänster istället för att internt anställa och lära upp är ett attraktivt koncept för många företag. 
De finansiella fördelarna som outsourcing kan medföra är en viktig strategisk drivkraft för 
                                                 
34 Wasner, R. (1999), The outsourcing process- strategic and operational realities, s. 22 
35 Fitzsimmon, J. et. Al (1998), Purchasing Business Services, s. 371 
36 Morgan, R.E. (2003), Outsourcing: Towards the shamrock organization, s. 4 
37 Goolsby, K., Bowen, G. (2005), The irony of customer contact centre outsourcing 
38 Van Straten, C. (2002), Disaggregating the firm by means of business process outsourcing, s.  27 
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företaget internt och för investerarna.39 Att outsourca istället för att vertikalt integrera sin 
organisation i värdekedjan drar ner på kostnaderna och ökar effektiviteten. 
 
Utöver kostnadsfördelar bidrar outsourcing till att företag lättare kan fokusera på sin kärn-
verksamhet. Ett företag har begränsade resurser och kommer alltid till en punkt då resurserna 
blir otillräckliga. Det är därför viktigt för företagets överlevnad att de resurser som företaget 
har omvandlas och utnyttjas till aktiviteter som är kritiska och bidrar till en konkurrenskraftig 
organisation.40 Då ett företag expanderar kan fokus tappas på vad som ska tillhöra vilka 
processer och vilka aktiviteter som är direkt i relation med företagets kärnverksamhet och 
vilka processer och aktiviteter som är mer perifera. Genom att allokera resurser strategiskt 
rätt, hjälper outsourcing till att ta hand om de processer och aktiviteter som inte är företagets 
direkta kärnverksamhet. Företagen kan på så sätt identifiera sin kärnkompetens och 
koncentrera sig på det som de gör bäst för att skapa konkurrensfördelar och långsiktigt värde. 
Detta perspektiv har sin härstamning i resursteorin, där man ser företaget som en pool av 
interna resurser som kan omvandlas till ouppnåeliga fördelar över andra konkurrerande 
företag.41 Man koncentrerar sig helt enkelt på de aktiviteter som ett företag är bra på, och de 
övriga outsourcar man i den mån som det är strategiskt möjligt. Här kommer inslaget om 
kostnadsreducering igen; målet är att outsourca de aktiviteter som kan främja konkurrens-
fördel genom att uppnå en högre avkastning på tillgångar genom minimalt kapitaltagande.42 
 
Ett ytterligare argument till varför företag outsourcar är den externa pressen från en affärs-
värld med alltmer konkurrenskraftiga aktörer. I en snabbt föränderlig värld gäller det för 
företagen att vara flexibla med de nya kraven som ställs. Genom beslutet om att outsourca 
behöver inte hela organisationen förändras på grund av det. Outsourcing kan bidra till 
uppgradering av företagets aktiviteter utan att öka kostnaderna, samtidigt som man slipper 
den byråkrati som många stora företag kan präglas av.43 
 
I den forskning som finns kring outsourcing är det sällan man uppmärksammar andra fördelar 
än finansiell anknytning. Andra fördelar man har uppmärksammat är att outsourcing ökar 
konkurrensen mellan leverantörer, vilket ökar kvaliteten på tjänsterna för företag. 44 
 

3.1.4 Problem med outsourcing 
Såväl som outsourcing kan innebära många fördelar för ett företag, är det även förknippat 
med en del nackdelar. Många hävdar att företag som outsourcar fokuserar för mycket på de 
finansiella fördelarna, och att de därigenom ofta har en väldigt kort tidshorisont snarare än att 
se vilka effekterna blir på längre sikt. Även om outsourcing medför kostnadsbesparingar kan 
företagen som outsourcar även snabbt få ökade kostnader på poster som de tidigare inte haft 
eller tagit med i beräkningen. I många fall har det visat sig att man i slutändan i stället ökat 
kostnaderna, då man inte har tagit hänsyn till de mer ogripbara effekterna som kompetens- 
och kommunikationsproblem, förhandlingar och kontrollmetoder.45 Många företag som 
hoppar på outsourcingtåget gör det utan att egentligen veta var det leder, och andra ser 
outsourcing som ett lätt sätt att göra sig av med lösningar på problem man har inom 
organisationen.46  

                                                 
39Wasner, R. (1999), The outsourcing process- strategic and operational realities, s.40  
40 Ibid. s. 35 
41 Van Straten, C. (2002), Disaggregating the firm by means of business process outsourcing, s.  35 
42 Ibid. s. 36  
43 Gilley, M. et.Al (2000), Making more by doing less, s. 3 
44 Ibid.  
45 Van Straten, C. (2002), Disaggregating the firm by means of business process outsourcing, s 34 
46 Allen, S., Chandrashekar, A., (2000), Outsourcing services: the contract is just the beginning, s.25-34 
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Det mest uppenbara argumentet mot att outsourca handlar om förlorad kontroll på grund av 
maktskiftet som sker i värdekedjan. Då ett företag outsourcar en funktion förlorar de den 
direkta kontrollen över den outsourcade funktionen.47 Den direkta kontrollen kommer istället 
att tilldelas outsourcingföretaget och det kan vara svårt för företaget att följa upp och 
kontrollera alla aspekter av den outsourcade aktiviteten. Ansvarsfördelningen ändras då 
managern har mindre ansvar för hur varan eller tjänsten produceras, och istället blir 
managerns ansvarsområde själva leveransen och användningen av tjänsten.48 
 
Outsourcing kan ses som vilken förändring i en organisation som helst, vilket medför en del 
organisatoriska utmaningar. I samband med implementeringen av ett outsourcingbeslut kan de 
anställda inom företaget känna sig otillräckliga på grund av osäkerheten om hur olika 
aktiviteter i företaget ska sköts i framtiden. Företagskulturen och organisationen kan i 
allmänhet kännas utspridd, och en oro för hur information tillhandahålls och sprids, speciellt i 
informationskänsliga branscher, kan uppstå.49 I de flesta fall tar det lång tid för företag att 
fullt ut outsourca en hel avdelning eller process, vilket kan gör att man under en större tid 
utför samma aktiviteter från både företagets interna avdelning och externt hos outsourcing-
företaget. Det kan medföra att det bli svårt att hitta en teamkänsla och att informationen inte 
blir konsekvent för de inblandade och till kunderna. Managern i den outsourcande 
organisationen måste även ta itu med den co-employment som existerar. Outsourcing-
företagets anställda har lika mycket ansvar och samma roller som företagets egna anställda, 
men kan inte hanteras på samma sätt. Detta kan vara upphov till konflikter mellan de båda 
parterna. 
 
Outsourcing kan göras på olika nivåer och involvera olika mycket integration mellan de två 
parterna. Att outsourca en hel funktion eller tjänst, där outsourcingföretaget tillhandahåller 
allt från personal till lokaler och utrustning kräver mest integration men samtidigt ses den 
minst komplicerade där potentiella konflikter, organisatorisk motstånd och informationsglapp 
kan undvikas. Företagen har som uppgift att utforma riktlinjer, mål och strategi på ett 
övergripande plan om hur den outsourcade tjänsten ska utformas.  
 
Outsourcing som företagsform har diskuterats och bland annat av författarna O’Farrell och 
Wood som jämför det som en form av strategisk allians. Författarna definierar strategisk 
allians som ”en överenskommelse mellan självständiga företag att samarbete för framtida 
gynnsamma och gemensamma mål”.50 Även om man inte direkt förknippar outsourcing som 
företeelsen strategisk allians, är det en lösning som kräver mycket samarbete och förändring 
inom organisationen som kräver lika mycket arbete. Utifrån detta perspektiv ses outsourcing 
inte som en lätt lösning utan snarare är det mycket andra aspekter att ta hänsyn till som inte 
visar sig direkt uppenbara. Samarbetet mellan de två partnerna är en kritisk aspekt att tänka på 
då ett företag outsourcar. Det svåra beslutet om att outsourca tjänster är inte huruvida man ska 
göra det utan snarare hur man ska få det att fungera på bästa sätt.51  
 
Outsourcing av contact centers, som tidigare nämnts och har visats sig vara lite av en trend 
och bevisar det faktum att det inte alltid måste skötas inhouse.52 Dock har det riktats en del 
kritik mot det, då de kostnadsbesparingar som i utvärderingarna inför beslut uppmätts i ett 

                                                 
47 Wasner, R. (1999), The outsourcing process- strategic and operational realities, s. 40 
48 Ibid. s. 28 
49 Morgan, R. E. (2003), The shamrock organisation, s. 35-52 
50 O´Farrell, P.O., Wood, P.A., Formation of Strategic Alliances in business service; Towards a new client-
oriented Conceptual Framework, s. 133-151 
51 Allen, S., Chandrashekar, A. (2000), Outsourcing services: the contract is just the beginning, s. 25-34 
52 Wallström, M. (2005), Allt kan läggas ut, s. 17 
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senare skede uteblir. Fortfarande kan inte outsourcade contact center erbjuda samma 
funktionella, skräddarsydda kundservice och möjligheten till uppföljning på samma sätt som 
när man bedriver det inom företaget.53 I valet av att outsourca kundservice, blir kontrollen av 
kunderna en mer kritisk faktor. Fredrik Nordin har delat upp de problem som kan uppstå i 
implementeringen av en tjänsteoutsourcingsprocess i svårighetsgrad och strategisk vikt (se 
figuren nedan).  
 
 
 
 

 
Figur 3: Problemområden vid implementering av outsourcingprocesser54 
 
Det första och lättaste problemet att övervinna är förknippat med utformningen av själva 
kontraktet. Att skriva ett lagligt kontrakt kan vara svårt och komplext, men då det en gång är 
förhandlat och klart påverkar inte det implementeringen mycket. Nästa problemområde är 
processerna och hur tjänsten utförs. Det är viktigt vid outsourcing av kundtjänster att klart 
specificera hur produktionen av tjänsten ska genomföras. Liksom med kontraktsproblemet 
blir dessa processer mindre problematiska då de en gång specificerats. Dessa två problem-
områden är kritiska vid den initiala utformningen av outsourcingprocessen, men har mindre 
betydelse för själva implementeringen. 
 
Det tredje problemområdet är implementeringen, dvs. hanteringen av serviceöverlåtandet. Då 
tjänster till sin egenskap kan vara ogripbara och baseras på hur människor utför dem, kan det 
vara svårt att hantera och leda tjänsteöverlämnandet till det outsourcande företaget så att de 
utvecklar de rätta färdigheterna för att klara sitt uppdrag. 
 
Slutligen är risken att förlora kontrollen över kundrelationen kärnan i modellen. Att avgöra 
huruvida ett företag behöver kontrollera kunderna eller inte är ett beslut som måste tas på 

                                                 
53 Rath, L. (Publisher, 2002), Pros and Cons of Outsourcing CRM Solutions, s. 1-3 
54 Nordin, F. (2005), Externalising Service – Walking the Tightrope between Industrial and Service Logics, s.164 
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mycket hög strategisk nivå. Det finns delade meningar om huruvida företag ser detta som ett 
reellt problem eller inte. Men risken finns att tappa kontakten med sina kunder, och att det 
outsourcande företaget intar en roll som ”underleverantör”. Som outsourcande företag är det 
viktigt att förstå vilka effekterna av att inte ha direkt kontakt med kunderna kan bli för 
företaget på längre sikt. 
 

3.2 Teorier om relationsmarknadsföring 

3.2.1 Inledning till relationsmarknadsföring 
Det har alltid varit viktigt att skapa relationer mellan företag (på producentmarknaden), men 
idag har den här utvecklingen blivit allt tydligare även på konsumentmarknaden.55 För att ett 
företag ska lyckas i sin ambition att uppnå en varaktig och lönsam relation med sina kunder är 
det viktigt att företaget förstår och accepterar relationsmarknadsföringens grundläggande 
idéer som en naturlig del av sina värderingar.56 Relationsmarknadsföring och CRM är ett sätt 
för företag att förstå och påverka konsumenters beteende genom meningsfull kommunikation 
i syfte att förbättra skaffandet och kvarhållandet av kunder samt förbättra kunders lojalitet och 
lönsamheten.57 Vårt synsätt i den här undersökningen utgår från att det är av stor betydelse för 
företagen hur de ser på de existerande affärsrelationer som finns mellan dem själva och deras 
kunder, och hur de sedan tillvaratar möjligheterna i dessa relationer. 
 
Man skiljer vanligtvis mellan transaktionsmarknadsföring och relationsmarknadsföring. 
Förespråkare av relationsmarknadsföring anser att man i transaktionsmarknadsföring 
koncentrerar för mycket av marknadsföringsbudgeten på att få nya kunder istället för att sköta 
om redan etablerade kunder och fördjupa den befintliga relationen. Målen med transaktions- 
marknadsföring är mer relaterade till att få kunder att göra enskilda köp och transaktioner58, 
men transaktions- och relationsmarknadsföring behöver inte nödvändigtvis vara avskilda från 
varandra i praktiken. Transaktionsmarknadsföring passar bäst när ett företag vill marknads-
föra produkter med ett relativt lågt värde, när kostnaderna för att byta produkt är låga eller när 
kundernas engagemang för produktkategorin är lågt. När det motsatta gäller kan relations-
marknadsföring sägas passa bättre.59 Ett företag som tillämpar relationsmarknadsföring har en 
ömsesidig dialog med sina kunder och är aktiva i relationsskapandet. 
En snabbare utveckling av nya produkter och tjänster samt speciellt anpassade produkter och 
tjänster är två möjliga utkomster av relationstänkande. Men för att relationstänkandet ska vara 
framgångsrikt för ett företag och ekonomiskt fördelaktigt måste hela företaget vara inblandat i 
relationsskapandet med kunden, alltifrån ledningen till personalen i olika servicefunktioner 
som har kontakt med varandra, kunden samt företagets marknads- och säljavdelning.60  
 
Gummesson beskriver de viktigaste värderingarna i relationsmarknadsföring som fyra steg.61 I 
det första steget fastslås det att alla i ett företag, oavsett arbetsuppgifter och specialitet, 
påverkar kundrelationerna. Att leda företagets marknadsföring blir därmed likställt med att 
marknadsorientera hela företaget. I det andra steget betonas vikten av samarbete mellan 
leverantörer, kunder och andra aktörer för att bidra till att skapa win-winsituationer för de 
inblandade. Långsiktighet och konstruktivitet är två ledord som bör prägla samarbetet. Det 
                                                 
55 www.expowera.com/mentor/marknadsforing/relationsmf1.htm 
56 Gummesson, E. (1998), Relationsmarknadsföring: Från 4 P till 30 R, s. 26 
57 Law, M., Lau, T., Wong, Y.H. (2003), From customer relationship management to customer-managed 
relationship: unravelling  the paradox with a co-creative perspective, s. 53 
58 Grönroos, C. (1996), Marknadsföring i tjänsteföretag, s. 9 
59 www.en.wikipedia.org/wiki/Relationship_marketing, 
60 www.expowera.com/mentor/marknadsforing/relationsmf1.htm 
61 Gummesson, E. (1998), Relationsmarknadsföring: Från 4 P till 30 R, s. 26-27 
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tredje steget talar om ömsesidighet i relationen som en viktig faktor för fortsatt förtroende för 
båda parterna i relationen. I en ömsesidig relation är ingen part mer pådrivande, aktiv eller 
nyskapande än den andra utan båda partner är jämspelta. I det fjärde och sista steget pratar 
Gummesson om vikten av att företaget ska ha relations- och servicevärderingar och inte 
byråkratjuridiska värderingar. För att kunna tillämpa relationsmarknadsföring behövs 
värderingar som bygger på goda relationer och service. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: RM:s grundläggande värderingar 
 
Företag som vill arbeta med relationsmarknadsföring måste inse att relationstankesättet är en 
affärsstrategi som måste genomsyra hela företaget att individuella kunder kan betjänas på sitt 
sätt. Om företag skall syssla med RM bör de:62 
 

• Ha ett sådant värde på sina produkter eller tjänster som är tillräckligt stort för att 
kunden ska vara motiverad att engagera sig. 

 
• Ha produkter eller tjänster som kunden använder mer än någon enstaka gång. 

 
• Ha produkter eller tjänster som skapar engagemang ur kundens perspektiv genom att 

vara viktiga och betydelsefulla. 
 

• Ha en organisation som kan hantera relationsmarknadsföring på rätt sätt genom ett bra 
användande av personal och teknik. 

 

3.2.2 Strategier för avkastning på kundrelationer – fördelar med RM 
Genom att tillämpa relationsmarknadsföring kan man skapa nöjda kunder och ett långsiktigt 
samarbete. Det ligger dock i företagens intresse att fråga sig om det verkligen lönar sig att 
anta ett mer långsiktigt, och därmed mer svårhanterligt, perspektiv. Ett återkommande 
begrepp i dessa sammanhang är avkastning på relationer (Eng Return On Relations eller 
ROR), som kan definieras som ”den långsiktiga effekt på lönsamheten som uppstår genom 
etablering och underhåll av en organisations nätverk av relationer”. Definitionen tar inte bara 
hänsyn till den enskilda kundrelationen, utan även de nätverk som uppstår och den avkastning 
som kan genereras från dessa nätverk.63 
 
ROR karakteriseras av ett långsiktigt perspektiv som inte helt lätt görs rättvisa i den kvartals- 
och årsredovisningsbaserade ekonomi som företag idag existerar i, och för att tanken om 
kundvård inte ska falla i skymundan har även begreppet Return On Investments (ROI) 
uppkommit. En vanlig uppfattning om definitionen av ROI är att begreppet handlar om att 
ställa kostnaden av en marknadsföringsaktion i relation till den vinst som aktionen 
genererar.64 Med marknadsföringsaktion avses här en kampanj eller aktivitet för att stärka 
försäljning och/eller relationen med kunden på ett sätt som är förknippat med RM:s fyra 

                                                 
62  www.expowera.com/mentor/marknadsforing/relationsmf1.htm 
63 Gummesson, E. (1998), Relationsmarknadsföring: Från 4 P till 30 R, s. 240 
64 www.jimnovo.com/ROI.htm 
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grundläggande värderingar. Medan ROR fokuserar på de effekter som en marknadsförings-
aktion har på den långsiktiga kundrelationen lägger man vid användandet av ROI mer vikt på 
resultatet av försäljning och kassaflöde inom en begränsad tidsperiod, t.ex. ett räkenskapsår. 
Mätning av ROR och ROI kan ännu inte alltid göras på tillfredställande sätt65, men begreppen 
har sina främsta styrkor i möjligheten att etablera olika relationer mellan handlingsalternativ 
för att sätta dem i perspektiv till varandra. T.ex. är det faktum att det anses vara fem till tio 
gånger så dyrt att skaffa en ny kund än att behålla en existerande66 ett typiskt exempel på 
ROR-tänkande. 
 
Fördelen med ROI är alltså att den mäter effekter som är direkt kausala och som har en direkt 
korrelation till varandra inom en given tidsperiod, t.ex. en reklamkampanjs påverkan på 
försäljningen. De effekter som en god kundservice skapar är dock av det slaget att de lättare 
härleds till ROR eftersom att kundservice ur en kostnadssynpunkt är en helt kontinuerlig 
kostnad och kundservicens syfte oftast inte är att endast lösa ett specifikt problem, utan att 
upprätthålla en god dialog med kunden så att relationen med kunden upprätthålls på ett bra 
sätt. 
 
Det finns ett antal sätt företag kan öka sin ROR med kunden på. Gummesson menar att det 
gäller att anpassa sin RM-strategi till köparens behov och önskemål så att man satsar rätt 
mängd resurser på att behålla existerande kunder. Ett företag som vill ha en långsiktig relation 
med sina kunder kan satsa för mycket resurser om kunderna inte har samma intentioner, och 
vice versa kan det finnas fall där företag bedriver transaktionsmarknadsföring utan att förstå 
att kunderna egentligen vill ha en mer långvarig relation.67 De viktigaste fördelarna för 
företag med att ha ett relationsorienterat synsätt på kunden presenteras i följande sex 
strategier som är ett urval av strategier som olika forskare kontinuerligt tar upp. 
 
1. Lönsamhet på lång sikt 

Många kunder är inte lönsamma, eller kanske tom olönsamma, i de första stegen av kund-
företagsförhålladet. T.ex. är studenter olönsamma så länge de studerar, men efter att de 
tagit examen och får fasta jobb kommer dessa kunder att spendera alltmer pengar hos 
företaget. Dessa kunder kommer att bli lönsamma för företaget i framtiden bl.a. genom att 
de redan lärt sig företagets rutiner och inte behöver läras upp, samt att de förväntas 
spendera mer pengar i framtiden.68 

 
2. Lägre kundkostnader 

Företag har mycket att tjäna på att behålla sina existerande kunder. Ofta är rekrytering av 
nya kunder förknippat med stora kostnader, och dessa kostnader kan på kort sikt vara 
högre än de förväntade vinsterna.69 När företag inte längre kontinuerligt måste nyrekrytera 
kunder går deras marknadsföringskostnader ner, och mer resurser kan läggas på andra 
vitala delar av organisationen.70  

 
3. Cross selling och högre kundandel 

Med tiden förändras kundernas behov. En familj som är kunder hos ett företag kanske 
växer, barnen blir äldre eller så får familjen en högre disponibel inkomst. 
Familjmedlemmar kan påverkas att skaffa sig produkter eller tjänster från samma företag 

                                                 
65 Gummesson, E. (1998), Relationsmarknadsföring: Från 4 P till 30 R, s. 240 & Greenberg, P. (2004), CRM at 
the Speed of Light – Essential Customer Strategies for the 21st Century, s. 464 
66 Gummesson, E. (1998), Relationsmarknadsföring: Från 4 P till 30 R, s. 240 
67 Ibid. s. 244-245 
68 Dougan, S. (2004), Customer Relationship Management Strategies in Financial Services, s. 21 
69 Ibid. 
70 Gummesson, E. (1998), Relationsmarknadsföring: Från 4 P till 30 R, s. 258 



 

25 

som andra medlemmar av familjen, och företaget kan öka sin ”cross selling”.71 Om 
relationen mellan företaget och kunden utvecklas väl ökar sannolikheten att företaget får 
sälja en större andel av sitt utbud till kunden. Företaget får därmed en större kundandel.72 

 
4. Mindre sannolikhet till förlust av kunder och minskad priskänslighet 

Nöjda kunder hos ett företag kommer mindre sannolikt att söka sig till konkurrenter.73 
Lojala kunder blir också inom vissa gränser mindre priskänsliga genom att de också 
värderar andra egenskaper hos företaget högt. Dessa egenskaper kan t.ex. vara pålitlighet, 
engagemang och tillgänglighet.74 

 
5. Kunderna blir medproducenter 

När leverantörer och kunder blir bättre partners blir kunderna även medproducenter och 
medutvecklare av produkter och tjänster. Det inverkar positivt på kvaliteten så att kunden 
återigen köper mer. 

 
6. Kunder är marknadsförare på deltid 

Kunder är marknadsförare på deltid, t.ex. via word-of-mouth. En god relation mellan 
företag och dess kunder gör kunderna till bättre marknadsförare på deltid, och förstärker 
därmed företagets marknadsföring utan att belasta dess budget. 
 

3.2.3 Relationskostnadsteori 
Med den ökande konkurrensen i dagens affärsvärld är det viktigt för företagen att utveckla 
och erbjuda verkligt värde för sina kunder. Ett sätt att göra detta på är genom att tillhandahålla 
kundservice och extra tjänster för sina kunder.75 Men service kostar pengar, framförallt på 
kortare sikt, så man kan fråga sig om kundservice verkligen lönar sig för företag och hur den 
kan betala sig? 
 
Christian Grönroos menar på att dålig service med låg kvalitet förorsakar onödiga extra 
kostnader för både kunder och företag. Utveckling av servicenivån och förbättring av 
kvaliteten är nödvändigt för att skapa en win-winstrategi både för kunderna och för företagen. 
Vi kommer här att se hur ökad kvalitet på service både gynnar kunderna och företagen 
ekonomiskt och relationsmässigt. För företagen uppstår flera fördelar vid ökad kvalitet på 
servicenivån. Dessa är främst möjligheten att höja priset över marknadsprisnivån samt att 
totalkostnaden av att sköta kunden sjunker. För kunden innebär en ökad kvalitet på servicen 
att kostnaden av att vara kund sjunker samt att inga sök- och anpassningskostnader 
förorsakade av byte av samarbetspartner uppkommer.76 
 
När en kund konsumerar en tjänst eller en vara representerar tjänstens tekniska kvalitet och 
varans tekniska lösning ett grundvärde för kunden. Till detta grundvärde tillkommer även ett 
mervärde som kunden antingen kan uppleva som positivt eller negativt. Tillsammans utgör 
grundvärdet och mervärdet det totala kundvärdet som enligt Christian Grönroos kan 
definieras som; 
 

                                                 
71 Dougan, S. (2004), Customer Relationship Management Strategies in Financial Services, s. 21 
72 Gummesson, E. (1998), Relationsmarknadsföring: Från 4 P till 30 R, s. 258 
73 Dougan, S. (2004), Customer Relationship Management Strategies in Financial Services, s. 21 
74Gummesson, E. (1998), Relationsmarknadsföring: Från 4 P till 30 R, s. 259 
75 Grönroos, C. (1996), Marknadsföring i Tjänsteföretag, s. 116 
76 Ibid. s.133 
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”Den totala fördel över tid kunden upplever sig få av en given lösning, vara eller tjänst eller 
kombination av sådana, i relation till den totala uppoffringen över tid för denna lösning, pris 
och övriga kostnader, som kunden blir tvungen att göra.” 77 
 
Kundservice är ett exempel på en typ av service som kan bidra till ett positivt mervärde till ett 
företags vara eller tjänst. Om företaget inte lyckas med att uppfylla kundens förväntningar blir 
mervärdet negativt. I de fall där det negativa mervärdet har orsakats av bristande kundservice 
kommer också det kundvärde den tekniska lösningen i kärntjänsten eller varan står för att 
skadas. 
 
Kundens relationskostnad 
När en kund erhåller och använder en vara eller samverkar med ett företag, uppkommer det en 
kostnad för kunden. Den här kostnaden kallas för kundens relationskostnad och utgörs av den 
uppoffring utöver priset som finns sedan man interagerat med företaget. Kundens relations-
kostnad är beroende av hur relationen mellan företaget och dess kund är uppbyggd. Ju bättre 
service kunden får och ju bättre den funktionella kvaliteten är, desto mindre tid och andra 
resurser behöver kunden använda vid interaktionen med företaget i fråga. 
 
Kundens relationskostnader är inte några alternativkostnader, utan faktiska och monetära 
kostnader av att vara kund i ett företag. Dessa kan delas upp i tre grupper: 
 

1. Direkta relationskostnader 
Uppkommer för kunden när hon är tvungen att göra vissa egna satsningar för att kunna 
använda en vara eller tjänst. Företaget kan sänka kundens direkta relationskostnader genom 
att skapa lösningar som kräver att kunden satsar mindre egna resurser för att implementera 
den köpta lösningen.  
 

2. Indirekta relationskostnader 
Är de extra kostnader som uppkommer för kunden när den har ingått i en relation med en 
varuleverantör eller ett tjänsteföretag som missköter sig och inte håller den överenskomna 
servicenivån. 
 

3. Psykologiska kostnader 
Uppkommer när kunden på ett störande sätt upplever att den inte kan lita på den service som 
ett företag har erbjudit. 
 
Företagets relationskostnad 
Företagets relation till kunden förorsakar också kostnader för företaget. Dessa kostnader 
kallas säljarens relationskostnader, och med dem avses alla monetära och övriga kostnader 
som tillkommer utöver de normala produktionskostnaderna för att sköta relationerna till 
kunderna. Kostnadernas storlek beror därmed av hur väl relationen med kunden fungerar.78 
 
Företagens relationskostnader kan, precis som kundernas relationskostnader, delas upp i tre 
grupper.79 

1. Direkta relationskostnader 
Dessa kostnader är de direkta kostnaderna av att sköta kundrelationer som tillkommer utöver 
de ordinarie produktionskostnaderna, t.ex. leverans- och faktureringssystem samt 
kundservice. 
 
                                                 
77 Grönroos, C. (1996), Marknadsföring i Tjänsteföretag, s. 119 
78 Ibid. s. 128-129 
79 Ibid. s. 130 
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2. Indirekta relationskostnader 
När misstag sker i någon del av samarbetet med kunden kan dessa innebära onödiga extra 
kostnader när arbetsmoment måste göras om. Andra arbetsuppgifter måste då skjutas upp eller 
blir ogjorda, samt att personalen eventuellt måste jobba övertid. 
 

3. Psykologiska kostnader 
De psykologiska kostnaderna för företagen uppkommer när personalen på företagen binder 
upp sig mentalt på processer som de vet egentligen ändå inte fungerar. 
 
Det finns ett antal skäl till varför det för företag är viktigt att känna till relationskostnads-
begreppet samt att kunna kalkylera relationskostnader. Genom att känna till kundens 
relationskostnader får säljaren ett pris på sin service. Det här kan sedan användas som ett 
argument att service lönar sig, genom att högre kvalitet sänker risken för höjda relations-
kostnader. Kostnadssänkningen över tid för kunden blir därmed priset för den ökade 
kvaliteten på kundservicen. Om säljaren känner till kundens relationskostnad över tiden kan 
den användas som ett säljargument och som ett sätt att komma bort från den prisfixering som 
ofta är kännetecknande i inköpssituationer. Genom att känna till kundens relationskostnad kan 
företaget få en uppfattning om vilka åtgärder som måste vidtas för att förhindra 
kvalitetsbrister i servicen eller tjänsten. 
 

3.3 Kundservicefunktioner 
Företag har sedan länge insett att kundservice är en kritisk del för att både behålla existerande 
kunder och attrahera nya. Kundservice är en del av den operationella relationsmarknads-
föringen, den s.k. ”front office”, där man involverar områden i företaget som den direkta 
kundkontakten finns i. Kundservicefunktioner eller contact centers ingår som en av de 
beröringspunkter som kunden har med företaget, och anses vara den viktigaste.80 Tidigare har 
företag inrättat kundservice som en nödvändighet för att hantera kunders klagomål och frågor 
om en produkt eller tjänst. Gummesson menar på att företag inrättar kundservice för att kunna 
hålla kunderna på ett armlängds avstånd och för att avlasta andra personer i organisationen 
från de störningar som kunder kan skapa genom telefonsamtal eller brev.81 Han förespråkar 
närheten till kunden och fastställer att det är interaktionen med kunden som är det viktiga 
samt att behovet av att göra marknadsundersökningar ofta är ett tecken på att man har miss-
lyckats med kundkontakten. Det är av stor vikt och ger en djupare förståelse att själv uppleva, 
diskutera med och betjäna sina kunder än att låta det utföras av andra där data redan delvis har 
tolkats innan de når beslutsfattaren och genomföraren. Hans slutsats är att man bara kan förstå 
kunder om man regelbundet träffar dem, tränar sin empati och reflekterar över sina 
iakttagelser. 
 
Företag som är i en tillväxtfas och som vill utöka sin kundbas har insett att det är både 
kostsamt och svårt att upprätta den nära relation som Gummesson förespråkar. Här kommer 
kundtjänster in som ett alternativ som ett sätt att skapa en närhet i relationen, i den mån det är 
möjligt, till rimligt pris. Företag anammar kundtjänster som sitt ledande instrument i strävan 
att få nöjda och lojala kunder. Kundservice är och har alltmer blivit ett konkurrensmedel. 
Contact centers tillåter företag att bygga, bibehålla och ta hand om sina kundrelationer genom 
att lösa problem och klagomål snabbt, ha information tillgänglig och svara på frågor som 
kunderna har. Kunder förväntar sig och kräver att företag ska kunna nås via telefon. 82 
 

                                                 
80 Dyché, J.(2002), The CRM Handbook, s. 53 
81 Gummesson, E. (1998), Relationsmarknadsföring: Från 4 P till 30 R, s. 105-106 
82 Feinberg, R.,A. et al. (2000), Operational Determinants of caller satisfaction in the call center, s. 131-141 
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Kundservicen är en indikator på hur relationsmarknadsföringen sköts från dag till dag och en 
grundsten i hur det vidare arbetet med relationsmarknadsföringsstrategin och kund-
relationerna sköts och utformas i organisationen. En framgångsrik kundservice leder till 
många fördelar för företaget. Företaget kan försäkra en konsistent servicekvalitet och på så 
sätt öka kundnöjdheten och lojaliteten. Ett contact center kan vändas till ett profit center 
genom att kommunikatörerna tillåts bedriva merförsäljning.83 Den frekventa kund-
interaktionen som sker via ett contact center kan ge implikationer till många möjligheter till 
nya produktidéer. Kundservice är en kanal som gör företaget medveten om kundpreferenser, 
beteenden och krav på marknaden. Genom att bevaka och ta dessa kundkontakter i akt kan 
nya affärsmöjligheter och idéer skapas och föras vidare i organisationen.84 I sin helhet kan en 
välfungerande kundservice föra hela företaget närmare kunden. 
 
Det finns ett antal kriterier för vad som bidrar till en inringades kund nöjdhet (se bilaga 5). En 
undersökning som gjorts visar på vilka faktorer som är avgörande för en kunds nöjdhet av 
kontakten med kundservice. Då en kund ringer till kundservice i syfte att få information eller 
för att få ett problem löst är det viktigaste för kunden att få sitt problem löst första gången 
denne ringer. Vidare visar undersökningen att kundservicecentrets förmåga att snabbt leverera 
svar eller lösa problem under samtalet är en avgörande faktor. Problemlösningen måste ske 
snabbt med till en god servicenivå, utan att kunden ska ha behövt vänta länge i en telefonkö. 
Tiden som kunden är tvungen att lägga ner efter samtalet för att lösa sitt problem är även den 
en mycket avgörande faktor för nöjdheten. Undersökningen visar uppenbart att kundens 
nöjdhet upprätthålls då denne i bästa mån får hjälp med det den ringer om. Då alla dessa 
faktorer samverkar ligger svårigheten för företagens kundservice i att balansera vikten av 
dessa faktorer på en rimlig nivå. Man kan inte peka på en mest kritisk faktor för en inringades 
kund nöjdhet, utan alla faktorer måste samverka.85 
 
En framgångsrik kundservice är mer än bara en praktisk fråga; det är en rad olika policys 
inom företaget som måste tas i åtanke när kundservicen implementeras. Det finns en del 
milstolpar för hur företaget bör definiera och organisera sin kundservice i syfte att kunna 
säkerhetsställa en konsistent service och besvara kunderna optimalt. Ett företag bör tänka på 
följande saker:86 
 

• Ge kundservicerepresentanterna all information om kunderna som de behöver för att 
kunna ge den bästa servicen till kunden. En kund ska komma till kundservice och 
kunna känna att företaget har all den information om denne som man gett ut till 
företaget. Det kan t.ex. röra sig om personliga uppgifter och historisk information, och 
åtkomsten till den här typen av information minskar antalet samtal som måste kopplas 
runt i organisationen. Om företaget vill ägna sig åt merförsäljning i realtid måste det 
finnas information både om kundens preferenser och företagets produkter. 

 
 

• Företagen bör etablera en konsistent process för alla contact center-anställda. Företag 
har inte råd att låta sina agenter experimentera och ge olika svar, utan här måste 
företaget kunna fastställa vad som gäller för olika typer av kunder och problem. 
Processen kräver även en eskaleringsmetod i de fall då en agent inte kan svara på 
frågan och vidare rutiner för hur en agent ska agera när denne ska återkomma till en 
väntande kund med information. 

 
                                                 
83 Dyché, J. (2002), The CRM Handbook, kap.3,4  
84 Prahalad, C.K. (2000), Co-opting customer competence, s. 79-87 
85 Feinberg, R.,A. et al. (2000), Operational Determinants of caller satisfaction in the call centre, s. 131-141 
86 Dyché, J. (2002), The CRM Handbook, kap. 3,4 
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• Företagen måste bestämma vilka framgångsmått de vill applicera för sin kundservice. 
Det finns t.ex. call centers där effektivitet mäts i samtalslängd, och där blir agenternas 
viktigaste uppgift att hålla samtalen korta och hänvisa kunder till andra informations-
kanaler. Inom andra företag kan agenterna uppmuntras att fortsätta samtalet så länge 
kunden vill för att uppnå kundnöjdhet. 

 
• Kundserviceagenten måste kunna förstå och tackla en kund som tidigare haft en dålig 

upplevelse med företaget. Då en kund är på gränsen till att lämna sin leverantör, ges 
sista ordet oftast till kundservice. Agenten måste i detta fall kunna identifiera dessa 
kunder och ”vinna tillbaka” dem innan det är för sent. Detta kräver maximal 
information om kunden. 

 
• Man måste träna agenterna till att bli bekväma med de teknologiska system och 

verktyg som används, samt ge agenterna kunskaper om de produkter och/eller tjänster 
som företaget erbjuder. 

 
• De lärdomar och den information som kundservice genererar måste delges till hela 

företaget. En kund ringer inte till marknadsavdelningen om de har åsikter om en 
kampanj eller utformning av en produkt. Att dela information från front office till 
andra delar av organisationen hjälper företag att förstå sin kundbas bättre och förbättra 
sin produkt. 

 
• Öka kompensationen för kundserviceagenterna då det är ofta ett lågavlönat jobb, trots 

deras extrema synlighet. 
 

• Harmonisera kundservice för att passa företagets kultur och personlighet. Om 
företaget är ett säkerhetsföretag, präglas kundserviceagenterna av en mer professionell 
och artig ton, medan om företaget säljer tv spel kan agenterna karaktäriseras av en mer 
vardaglig ton. 
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4 EMPIRI 
I denna del kommer vi att presentera det sammanställda datamaterialet som vi har erhållit 
från våra intervjuer. Först presenteras data från de tre outsourcingföretagen som vi 
intervjuat, och vidare presenteras data från de ytterligare sju outsourcande företagen om 
deras erfarenheter av och åsikter om outsourcing av kundservice. Vi har, på samma sätt som i 
våra intervjuer och frågor, delat upp denna del i historia, nutid och framtid. 

4.1 Outsourcingföretag 1 
 
Företaget är ett av Nordens största contact center-företag och finns i samtliga nordiska länder. 
De har varit verksamma i 6 år och har en stor del av sin svenska personal i Norrland. De 
största kunderna hittas inom mjukvarubranschen, energibranschen, mediebranschen och 
fundraising. Företaget mål är att “öka klienters försäljning och mervärde genom hantering och 
förbättring av kundinteraktion” och visionen är att ha en ”excellent och effektiv 
kundinteraktion”. 
 
Vi har intervjuat client managern som är ansvarig för relationen i samarbetet med företagen. 
Cc-företaget är noga med att kalla sig för ett contact center och inte ett call center. Skillnaden 
är att man hanterar en rad olika kommunikationskanaler. 
  
Historia 
Orsaker till varför företag väljer att outsourca sin kundtjänst är situationsberoende. Företag 
som outsourcar har kanske inte de specifika kunskaperna för att bedriva det internt; telekom-
branschen är ett sådant exempel. Många företag har en policy om att outsourca tjänster. Vissa 
företag är bara ute efter att benchmarka för att få ett externt perspektiv, och upptäcker att 
outsourcing fungerar bra och lägger över mer och mer. Det finns olika fall då företag 
outsourcar vissa delar, kanske bara sin försäljning eller overflow. Ofta sker outsourcing 
stegvis.  
 
Det är kostnadseffektivt att outsourca vilket är en mycket viktig aspekt. Det gäller att man gör 
ett gediget räknearbete innan för att jämföra kostnaderna inhouse mot outsourcing, då 
kostnader för inhouselösningar kan gömmas undan i budgetar. 
 
Det är ytterst sällan att företag outsourcar ett speciellt kundsegment, även om generellt är 
vanligare att man outsourcar nykundsbearbetningen. Man outsourcar oftare kundservice som 
behandlar konsumenter snarare än till företagen. Företagen är mer rädda om B2B-kunder för 
att de har ett högre värde än en konsument. 
 
När företagen väljer sin samarbetspartner är ryktet och goda referenser viktigt. Om cc-
företaget har goda referenser kan presumtiva kunder ta kontakt med befintliga kunder för att 
ta reda på deras åsikter. Cc-företaget ska ha både teknisk- och försäljningskompetens och 
jobba i partnerskap med sin uppdragsgivare. Man ska även inta rollen som den proaktive 
kravställaren, för att minska risken att uppdragsgivaren tappar kontrollen över driften. 
 
Nutid 
 
Samarbetet med de outsourcande företagen 
Outsourcingavtalen löper generellt från 1- 4 år. Cc-företaget utvärderas kontinuerligt och 
många företag fortsätter med samma leverantör som de har haft tidigare. Upphandlings-
förfarande/utvärdering görs kontinuerligt genom att uppdragsgivarna alltid efterfrågar 
resultat. Här försöker cc-företaget vara den proaktiva parten. Uppdragsgivarna gör 
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kundnöjdhetsundersökningar som sedan styr cc-företagets målsättningar. Undersökningarna 
är bra temperaturmätare på hur samarbetet mår och vad för typ av relation man har. 
 
Man försöker komma ifrån uppdelningen mellan leverantör och kund och istället skapa 
partnerskap med sina kunder för att uppnå en win-winsituation. Företaget som cc-företaget 
samarbetar med är relationsorienterade och man trycker hårt på vikten av relationer; detta har 
stor påverka på slutkunden. Cc-företaget hanterar företag inom samma bransch, som är 
konkurrenter. Många företag vill köpa exklusivitet hos cc-företaget, men det går inte ihop 
med den långsiktiga överlevnaden för dem som leverantör. 
 
Det vanligaste problemet som kan uppstå i samarbetet är att uppdragsgivarna inte alltid har en 
förståelse för att man får det man betalar för. Prognoser görs tillsammans om hur många 
inkommande ärenden som ska tas om hand, men sen finns det fall då uppdragsgivaren 
glömmer att informera cc-företaget om vissa utskick som gjorts som får direkt påverkan på 
antalet inkommande ärenden, som cc-företaget inte är bemannat för. Samarbetet måste vara 
nära så att den här typen av information delges i tid och kan kontrolleras.  
 
Uppdragsgivarna kan ibland tro att det går fortare att starta upp saker än vad det gör. De 
måste förstå att det tar tid att få fram kvalitetssäkrade agenter. 
 
Informationshantering 
Informationsflödet från cc-företaget till uppdragsgivaren sker genom möten på olika nivåer 
(strategiska möten, operativa möten, veckomöten). Kundernas synpunkter och ärenden loggas 
efter varje samtal och rapporteras till uppdragsgivaren.  
 
Man har ett gemensamt intranät, extranät och rapportverktyg. Även om uppdragsgivaren har 
tillgång till alla verktygen görs analyserna och sammanställningar av viktigt informationen av 
cc-företaget. Cc-företaget får tillräckligt med information genom tillgång till uppdrags-
givarnas kunddatabaser, men de har inte rättighet att dra ut all typ av statistik från detta. 
 
På frågan om hur respondenten tror att uppdragsgivarnas förmåga att utveckla och förnya sina 
tjänster har påverkats av outsourcingen svarar denne att det är väldigt individuellt från kund 
till kund. Det beror alltid på hur intresserade marknads- och produktutvecklingsavdelningen 
är av dessa frågor. På cc-företaget anser man att den biten täcks upp i de processer man har 
och att i vissa fall kanske blir mycket svårare tom för företaget att göra det inhouse. 
 
Utbildningen av agenterna sker av ett program som heter ”Train the trainer”. Uppdrags-
givarna håller en del av utbildningen och en del hålls av cc-företaget. Uppdragsgivarna lär cc-
företaget att bli kulturbärare så att man stegvis kan hålla utbildningarna internt. 
 
Kundbemötande 
Agenterna svarar med uppdragsgivarens namn i telefonen. Det är upp till uppdragsgivarens 
strategi om agenterna får svara på att de jobbar på ett contact center. Uppdragsgivarna 
outsourcar det viktigaste man har, kunderna, och som cc-företaget måste kunna säkerställa att 
ens agenter är kulturbärare för uppdragsgivaren och att ansiktet utåt är det bästa som företaget 
kan få. Agenterna ska vara kundfokuserade, ge bra service och tillämpar first time fix dvs. att 
man löser kundens problem på en gång. Man hanterar kunder efter uppdragsgivarens kund-
strategier och jobbar även med situationsanpassad försäljning.  
 
Man jobbar med olika kundstrategier och kundfokus beroende på vilken marknadssituation 
företaget befinner sig i. Man kommer överens om hur kundrelation ska hanteras dels på ett 
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strategiskt plan och sedan om huruvida man ska jobba med olika kundgrupper eller kund-
strategier för olika produkter.  
 
Framtid 
Respondenten tycker att framtiden för branschen ser riktigt bra ut, mycket beroende på att 
man i Sverige pratar svenska och att man inte kan göra samma sak i många andra länder. Den 
nordiska marknaden är lite speciell på det sättet. Respondenten tror också att relations-
tänkandet kommer att bli allt vanligare, och speciellt inom de branscherna med en mogen 
marknad. Det handlar om att få lojala kunder och stabila partnerskap. 

4.2 Outsourcingföretag 2 
 
Vi har intervjuat den ansvarige affärsutvecklaren på Sveriges största contact centerföretag. 
Man bedriver kundvårds- och kundtjänstverksamheter samt genomför telemarketinguppdrag 
för en rad stora bolag med stora supportbehov inom olika branscher som bl.a. telekom, media, 
energi, bank och finans. Som mål vill man intensifiera utvecklingen och stärka sin unika 
position som leverantör av kundtjänstlösningar på en Pan-europeisk basis. Man har 1600 
anställda och är verksam på fem orter i Sverige. 
 
Historia 
Den främsta orsaken till att företag väljer att outsourca är lägre kostnader; valet görs oftast 
utifrån hur mycket ett samtal kostar att hantera inhouse vs. externt. Företag vill även få en 
utjämning i sin behandling av kundernas ringmönster. För att hantera toppar i samtalstrafiken 
måste man ha bemannat för att vara tillgängliga för kunderna under dessa perioder, men under 
andra perioder om året med lugnare samtalstrafik är företaget överbemannat vilket är 
kostsamt och ineffektivt. Vidare orsaker till varför företag outsourcar kundservice kan vara 
för att de befinner sig i en tillväxtfas. Det blir svårt för dem att hantera den stora till-
strömningen av kunder internt under tillväxtfasen. Företag tendera ofta att outsourca problem 
som man inte kan lösa direkt internt.  
 
Företag som outsourcar sin kundservice är företag som erbjuder en produkt eller tjänst till en 
stor massa privatkunder som man inte skiljer på. Alla kunder sköts av samma outsourcade 
kundservice. Att segmentera sina kunder och behandla dem på olika sätt kan i viss mån vara 
branschrelaterat; banker är kanske mer benägna att segmentera sitt kundklientel efter 
förmögenhet eller olika behov. Det kan hända att uppdragsgivaren ger olika krav på 
hanteringen av olika kunder som man måste ta hänsyn till. Vad beträffar företagskunder vill 
företagen hantera dessa själva och outsourcar sällan detta kundsegment.  
 
Valet av outsourcingpartner styrs mycket utifrån det syfte och mål företaget har med sin 
kundservice. Man tittar först på kostnaderna; jämför hur mycket det kostar inhouse kontra att 
bedriva det externt. Här tenderar företag att räkna fel och inte tar hänsyn till alla kostnads-
aspekter. Efter en jämförelse av kostnader, både inom och utanför företaget och mellan 
outsourcingföretagen, börjar man titta på andra aspekter som kvalitet, kompetens, 
språkkunskaper etc. 
 
Nutid 
 
Samarbetet med de outsourcande företagen 
Som outsourcingföretag vill man hela tiden agera proaktivt för att öka och förbättra 
samarbetet och skapa en win-winsituation. En stor del av verksamheten går ut på att hjälpa sin 
uppdragsgivare att förbättra eller utveckla nya produkter och tjänster. Flera fall kan nämnas 
där outsourcingföretagets proaktivitet har lett till utveckling av nya produkter och tjänster hos 
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sin uppdragsgivare. 
 
Många företag är rädda för att tappa kontrollen över sina kunder och sin marknad, men denna 
rädsla kan reduceras om outsourcingföretaget agerar proaktivt. Dock behåller företag i många 
fall 25 % av sin kundtjänst inhouse som en trygghet och outsourcar problematiken med toppar 
och olika kriser. Det gör att outsourcingföretaget inte kan agera lika proaktivt som man skulle 
vilja och måste hoppa in som problemlösare och agera ”räddare i nöden”. 
 
Konflikter mellan parterna kan uppstå men inte i så stor utsträckning. Det är lättare för 
uppdragsgivaren att ställa högre krav på en extern leverantör än vad man skulle ha gjort 
internt. Men med ett välutformat kontrakt kan potentiella problem överkommas. Dock uppstår 
det problem vid oförutsedda händelser och vid krissituationer då man har olika uppfattningar 
om hur saker ska lösas. Här kan höga krav sättas på hur och vem som ska lösa vad. Utifrån 
outsourcingföretagets sida blir en sådan situation svårt att prissätta. Här görs man påmind om 
att det är två olika företag. I en sådan situation blir slutkunden lidande. 
  
Informationshantering 
Ofta blir det informationsmissar från uppdragsgivarna till företaget. Outsourcingföretaget 
försöker agera mer proaktivt för att underrätta och informera sina kommunikatörer. Men ofta 
är det svårt, då uppdragsgivarna slarvar med detta. 
 
Informationsflödet är en prioritet. Man bygger upp ett system tillsammans på hur detta ska 
ske, hur krissituationer ska hanteras och det är viktigt att båda parter tar sitt ansvar och delar 
med sig av relevant information för att underlätta arbetet. En gruppansvarig hos outsourcing-
företaget tillhandahåller aggregerad information månadsvis som rapporteras tillbaka till 
uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren har även möjlighet att lyssna på samtalen, för att få en 
känsla för vad sina kunder tycker och vad marknaden säger. Vidareförmedlande av 
information från kunderna tillbaka till uppdragsgivaren så att de kan förbättra sina produkter 
eller tjänster ser outsourcingföretaget som en stor del av sitt arbete. 
 
Kundbemötande 
Man har mallar på hur kommunikation mellan kund och företag ska vara, men vad kunden 
upplever är oftast olikt vad företaget uppfattar. Då en kund ringer vill är det viktigaste att lösa 
problemet så snabbt som möjligt. I inkommande kundsamtal är det viktigare att lyssna på 
kunden och lösa problemet; behovet av att vara relationsorienterat är inte lika stort i här som 
utgående samtal. Det gäller att inte glömma bort varför kunden faktiskt ringer. Vidare måste 
man registrera varför och hur problemet uppkom, för att vidare informera sin uppdragsgivare.  
 
Som företag vill man ha hög kvalitet till lågt pris. Mätinstrumentet för att mäta kvaliteten till 
lågt pris blir att ha en acceptable svarstid. I förhandlingar blir därför minutpriset som avgör; 
själva kundbemötandet och hanteringen kommer i andra hand. 
 
Det är svårt att väva in strategiska värden i samtalet, men ofta erbjuds någon typ av mer-
försäljning. Outsourcingföretaget har även som kärnverksamhet att erbjuda merförsäljning i 
sina samtal med kunden. Detta ökar mervärdet, både för uppdragsgivaren och slutkunderna. 
 
Framtid 
Undersökningar visar på att kunder vill prata med en verklig person, vilket kommer att 
eliminera talsvar alltmer. Kundinformation kommer att bearbetas i större utsträckning där 
företag kommer under kundens samtalsväntetid kunna identifiera kunder bättre än idag. Flera 
företag kommer att se kundservice som en kanal till merförsäljning. Företag kommer alltmer 
att se kundservice som en inkomstkälla istället för en utgiftskälla. 
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4.3 Outsourcingföretag 3 
 
Företaget ingår i en global koncern som har som affärsidé att tillhandahålla företag kund-
interaktionstjänster. Vi har intervjuat Client relationship managern för företaget som är 
ansvarig för stor del av uppdragsgivarna som företaget jobbar med.  
 
Historia 
De vanligaste orsakerna till att företag väljer att outsourca är markandens krav på ökad 
tillgänglighet, flexibilitet och kompetens hos kundservice. Det medför kostnadseffektivitet 
och tillåter företag att göra kundtjänst till en intäktsskapande istället för att endast utgöra en 
kostnad.  
 
De kriterier som är viktigast för företagen vid valet av en outsourcingsamarbetspartner är 
priset på tjänsten samt outsourcingföretagets renommé och rykte. Det är viktigt att som 
outsourcingföretag ha förmågan att skapa intäktsskapande aktiviteter och att kunna erbjuda en 
kundanpassad lösning. 
 
Fördelen med att anlita outsourcingföretag är den erfarenhet och expertis de har för att utföra 
och utveckla en tjänst inom ett specifikt område på ett sätt som ger företagen större värde i 
förhållande till kostnaden. Outsourcingföretaget ser också lösningar och möjligheter som 
företaget inte själva ser, eller så kan de skapa dem tillsammans. 
 
Det är viktigt för företaget att fundera över vad man vill ha ut av sin kundtjänst, framför allt 
vilka behov företagets kunder har gällande kundtjänst (eller vilka behov företagets produkter 
och tjänster genererar). Att enbart se kundtjänsten som en kostnad som bör hållas så låg som 
möjligt riskerar kundrelationerna. Det är ingen poäng med att ha ”för hög” servicenivå då det 
i slutändan blir kunden som får betala den i form av ökade priser. Ibland är det en fördel för 
företaget att kunna acceptera att det finns en viss väntetid eftersom att det är desto viktigare 
att kunden alls får hjälp och svar på sina frågor vid den första kontakten. 
 
Nutid 
 
Samarbetet med det outsourcande företaget 
En förutsättning för att lyckas är ett nära och långsiktigt samarbete med en öppen och ärlig 
dialog. Outsourcingföretagets roll är att vara en nära affärspartner som skapar värde i varje 
kundmöte man hanterar mellan företagets kunder och företaget. Samtidigt som man minskar 
företagets kostnader jobbar man alltid på att kunna erbjuda ett samarbete som syftar till en 
utveckling av företagets affärer så att det kan skapas mervärde. Man vill göra den outsourcade 
funktionen till en inkomstbringade del av uppdragsgivarens verksamhet. 
 
Vissa värden från uppdragsgivaren är enkla att mäta, t.ex. överenskomna servicenivåer 
angående svarstid och andelen besvarade samtal. Andra krav är att agenterna ger korrekt 
information vid kontakten med kunderna. Denna information förmedlas via utbildningar för 
den specifika kundtjänsten. Kvalitetskontroller görs genom ärenderapportering, order-
rapportering och genom statistik. 
 
Även om outsourcing kan vara förknippat med en del nackdelar är det svårt att peka på exakta 
problem med outsourcing. Genom att outsourca förflyttas en del av verksamheten 
organisatoriskt utanför företaget och det kan minska företagets kontroll över en del av sin 
verksamhet. Det tillkommer ytterligare en gränsyta mellan företaget och kunderna/ 
marknaden. Exempelvis är ett företags ambition normalt att, oavsett vilken kanal eller vilket 
gränssnitt som en kund kommer i kontakt med företaget inom, ska kunden ”känna igen sig”. 
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Outsourcingföretaget måste leverera samma värderingar eller profil. Det är inte lika enkelt att 
skapa och bibehålla detta ”utanför” företaget som innanför, även om det alltid skapas sub-
kulturer även internt hos ett företag. Som outsourcingföretag måste man hålla sig till de 
avtalade befogenheterna, och kan därför inte lika lätt anpassa unika eller speciella lösningar i 
den mån det dyker upp sådana fall. Åtminstone blir beslutsgången något längre.  
 
Informationshantering 
Att utforma ett informationsflöde med tydliga kontaktytor är mycket viktigt, speciellt med 
tanke på den extra gränsytan mellan företaget och dess kunder vid outsourcing. Uppdrags-
givaren ger outsourcingföretaget tillfredställande information för att kunna ge ett bra 
kundbemötande så att det ska fungera normalt. Det ligger i bådas intresse och bygger på ett 
kontinuerligt informationsflöde.  
 
Informationen sprids genom dialog med kunden, och vidare till vad uppdragsgivaren behöver 
och vill veta, via rapporteringar och möten. Outsourcingföretaget försöker att ta initiativ och 
förslag om vad för information som är viktig. Viss information överförs med automatik 
genom teknik eller arbetas direkt i uppdragsgivarens system. För att få ett fungerande 
informationsflöde gäller återigen att definiera tydliga kontaktytor.  
 
Det är svårt att svara på huruvida företagets förmåga att förbättra sina tjänster påverkas av 
outsourcingen. Outsourcingen innebär ännu ett led mellan företaget och marknaden, vilket 
skulle kunna leda till att förmågan försämras gällande att utveckla och förbättra sina tjänster. 
Och andra sidan har outsourcingföretaget spetskometens på området att få fram behov och 
fånga upp dessa som sedan förmedlas till uppdragsgivaren. Det är inte säkert att företaget 
självt hade lyckats med detta om de haft kundtjänsten inhouse.  
 
Kundbemötande 
En förutsättning för att lyckas är att skapa värde för kunden genom en dialog för uppdrags-
givarens räkning. Outsourcingföretaget måste värna om uppdragsgivarens kundrelationer väl, 
eftersom det är dessa kunder som i slutändan ger företaget dess intäkter.  
 
Det viktigaste är att kunna ta reda på vad kunderna behöver och kunna ge dem det, så långt 
det är möjligt. Det kan också innebära att den marknadsinformation som företaget får från 
kunderna leder till att företagets tjänster eller produkter förändras för att ge kunderna vad de 
behöver. Här skapas en win-winsituation mellan alla tre parter. Styrs outsourcingen endast 
genom kostnadstänkande är risken att det påverkar företagets kundrelation negativt. 
 
I kontakten med kunderna förmedlas uppdragsgivarens värderingar, förutsatt att dessa inte 
strider mot outsourcingföretagets egna och branschens etiska regler/rekommendationer. Det 
skapas alltid en viss kultur runt ett uppdrag som beror på dess innehåll och uppdragsgivare. 
 
Framtid 
Outsourcing av kundservice är ett långsiktigt alternativ där förmågan att generera intäkter i 
kundservicen blir allt viktigare och kan bidra till att uppdragsgivarens affärer växer. En trend 
som kan skönjas är att relationen mellan outsourcingföretaget och kunden blir mer integrerad 
och nära. 
 
Kundtjänsten måste ses som en möjlighet att skapa mervärde i kundrelationen för att göra den 
starkare och på så sätt se till att kunder vill stanna kvar. Marknaden och kunderna kräver 
alltmer individanpassade lösningar. Tjänster och produkter blir generellt mer komplexa och 
utvecklas i allt snabbare takt. Långsiktiga och nära relationer är att föredra framför mindre 
integrerade samarbeten. 
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4.4 Företag A 
 
Företaget är verksamt i detaljhandelsbranschen inom hemelektronik och har som målsättning 
att kunden får den bästa kombinationen av pris och service. Vi har intervjuat den kundservice-
ansvarige på företaget och denne har arbetat inom företaget i 15 år. Man samarbetar idag med 
en outsourcingpartner som man äger till 45 %. Samarbetet har pågått i fyra år. 
 
Historia 
Innan man tog beslutet om att outsourca sin kundservice var kundservicefunktionen butiks-
bunden; varje butik ansvarade för sin lokala kundservice. Resultatet var en mycket ineffektiv 
servicehantering och kvaliteten på kundservicen varierade mycket mellan butikerna. Till-
gängligheten var dålig eftersom butikerna i första hand tog hand om de kunder som var i 
butiken än att svara i telefonen. På den tiden svarade man på ca 20 % av de inkommande 
samtalen. En snabb expansion och tillväxt av företaget ökade kundernas krav på tillgänglighet 
och kvalitet på kundservicen. Företaget ville också ha en mer enhetlig och jämn kvalitet på sin 
kundservice. 
  
Man outsourcade kundservicen för alla privata kunder och skilde dem inte åt. Servicen till 
företagskunderna sköts av en företagsavdelning inom företaget. I valet av samarbetspartner 
var kriteriet att man var personlig med kunderna viktigt; företaget ville förmedla samma 
känsla som man hade gjort i butikerna. Man var rädd att man med den outsourcade 
kundservicen skulle man förlora den personliga ”touchen” med kunderna. 
 
Nutid 
 
Samarbetet med outsourcingpartnern 
Man har ett mycket nära samarbete med sin partner, vilket till viss del kan vara styrt av 
ägarförhållandena. Man kontrollerar det operationella arbetet väldigt ofta genom den 
operationellt ansvarige som är på plats på den outsourade siten varje vecka och ser till att allt 
fungerar som det ska. Erfarenheten har hittills varit bra och man har inte stött på några direkta 
problem. De problem som har uppstått har varit mindre problem som t.ex. bristande person-
kemi mellan personalen, men detta har inte haft någon större påverkan på samarbetet. 
 
Informationshantering 
Företaget har en policy om att varje chef inom företaget ska ha varit på outsourcingföretaget 
för att medlyssna på samtal och ta emot samtal från kunder för att få insikt om hur det 
fungerar och påvisa vikten av information. Inköparna exempelvis, som uppdaterar produkt-
information i datasystemen, är hos outsourcingföretaget för att medlyssna och tar samtal från 
kunder för att veta hur viktigt det är med utförlig information och beskrivning av produkterna. 
 
Varje vecka är operativt ansvarig personal från företaget på outsourcingföretaget och med-
lyssnar för att delges kundinformation. Man är öppen med att dela med sig av intern 
information och outsourcingföretaget har tillgång till intranätet, om än med vissa 
begränsningar. Information som delges är information som är relevant för att uppnå 
slutkundens ändamål. 
 
Den outsourcade kundservicen har genererat många nya idéer och ses som en kanal för 
merförsäljning av enklare tillbehör. Denna kanal kommer att utvecklas mer av företaget, och 
detta kommer att kräva mer utbildning och kunskap hos outsourcingföretaget. 
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Kundbemötande 
Inga företag kan uppnå total nöjdhet gällande sin kundservice och sitt kundbemötande. 
Kunden går från att vara kung till kejsare. Företaget har som mål att vara så personlig som 
möjligt i sitt kundbemötande samt att ständigt öka tillgängligheten. Sedan kundservicen blev 
outsourcad är kundbemötandet mycket bättre med ökad tillgänglighet, ökad svarsfrekvens och 
lägre samtalsväntetider. Kunden får hjälp i större utsträckning än tidigare, då kunden ofta blev 
bortkopplad eller drabbades av långa samtalsväntetider. Med dessa förbättringar på kund-
bemötandet, upplever kunden en närmare relation till företaget än tidigare. 
 
Företaget använder sig endast av telefon som kontaktyta, då detta är det mest effektiva. Med 
telefon kan man hantera ärenden snabbt och få lösningar på sina problem direkt. E-post är en 
mer tidskrävande kanal och ger utrymme för längre handläggningstid. Dessutom har skriften 
en annan betydelse än muntlig kommunikation. Om en kommunikatör via e-post utlovar 
saker, produktinformation eller hantera klagomål på ett sätt som inte är korrekt, är det svårt att 
ta tillbaka det skrivna ordet. 
 
Genom stickprovssamtal och kundnöjdhetsmätningar kontrolleras kvalitet och nivån på 
kompetens och information kontinuerligt. Genom att fysiskt vara på siten där den outsourcade 
kundservicen jobbar gör det lättare att kontrollera hur företagets kunder bemöts. 
 
Framtid 
Outsourcing av kundservice ses som en långsiktig lösning på hanteringen av kundservice och 
företaget jobbar med att utveckla outsourcingkanalen och tjänsteutbudet. Merförsäljning via 
kundservicen kommer att öka. De mjuka värdena och olika kringtjänster kommer att öka mer 
i betydelse än de hårda värdena. 
 
Den största risken som företaget ser med outsourcing är om partnerföretaget skulle gå i 
konkurs. Idag sköter outsourcingföretaget en kundmassa som inte skulle kunna skötas själv 
internt i företaget. Företaget har minimerat risken med ett sådant scenario genom att 
samarbeta med en ytterligare partner. Denna partner hanterar outbound telemarketing, och 
därmed sprids risken som finns genom att bara ha en partner. 
 
Branschen rör sig mot en mer kundrelationsbaserad framtid. Företaget vill ha en mer 
personlig och familjär relation med sina kunder. Branschen kan jämföras mot bilindustrin; 
alla biltillverkare har i princip liknande förutsättningar genom att deras produkter egentligen 
är ganska lika, men det är deras servicetjänster som utgör differentieringen. Det främsta 
konkurrensmedlet inom branschen kommer vara de olika kringtjänster som erbjuds. 

4.5 Företag B 
 
Företaget verkar inom telekommunikationsbranschen. På företaget ser man enkelhet och 
service som viktiga verktyg för att skapa långsiktig tillväxt och värde sina kunder och 
aktieägare. Vi har via telefon, intervjuat en person som jobbade under tiden då man bestämde 
sig för att outsourca sin kundservice och implementeringen av detta.  
 
Historia 
Innan kundservicen outsourcades fanns den på många orter i Sverige. Några skäl till att 
outsourca kundservicen var att få större enheter på färre orter parallellt med att få en mer 
flexibel övergång och drift. Ytterligare skäl till förändringen var att kostnadssidan. Man ville 
få en mer rationell struktur som gav en lägre kostnadsbild, och högre effektivitet med 
oförändrad eller högre kvalitet. 
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Vid valet av outsourcingpartner var ett av de viktigaste kriterierna att den blivande partnern 
var väletablerad, hade god renommé samt hade tidigare erfarenhet från samarbeten med andra 
företag. Innan beslutet togs kunde man inte förutse vilka för- eller nackdelar som 
outsourcingen skulle innebära. I fokus var att säkerställa arbetssätt, personalens förut-
sättningar till att komma till en god och stabil verksamhet, utveckling av den outsourcade 
verksamheten samt en ambition om att gemensamt utveckla de uppdrag som delvis 
outsourcats. Arbetet bedrevs i nära samverkan med de fackliga organisationerna. 
 
Vid outsourcingen gjorde man ingen direkt avgränsning eller kundsegmentering mellan vilka 
kunder man skulle outsourca. Man outsourcade delar av privatverksamheten i störst 
utsträckning, och även en viss del av företagsverksamheten. Man valde att inte outsourca 
större företag eftersom man anser att det inom B2B-relationer rör sig om mer komplexa 
frågeställningar, problem och avtal. 
 
Nutid 
 
Samarbetet med outsourcingpartnern 
Man har inte stött på några egentliga problem i samarbetet med outsourcingpartnern, utan de 
frågeställningar som har dykt upp har snarare varit frågeställningar av den typen som alltid 
uppkommer vid omstruktureringar. Det problem som har förekommit har man alltid kunnat 
lösa ganska omgående. Hos outsourcingpartnern råder en företagskultur som präglas av 
entreprenörsanda och ibland har det kunnat skönjas markanta skillnader mellan den egna 
kulturen som finns på företaget visavi partnerns kultur. 
 
Sedan man outsourcade kundservicen upplever man att såväl effektivitet och kvalitet totalt 
sett har blivit högre. Kvalitetskontrollerna görs på samma sätt för både den outsourcade 
verksamheten och den egna. 
 
Informationshantering 
På företaget är man nöjd med den information man får från sin outsourcingpartner. 
Informationen om kunderna sprids från dem till företaget via möten och andra typer av 
kontinuerliga avstämningar. Mängden av information från outsourcingföretaget och kvaliteten 
på den är mycket god. Man får mycket information om sina kunders åsikter, synpunkter på 
förbättringar och hur man kan öka mervärdet till kunderna. Företaget delger lika mycket 
information till sin outsourcingpartner som om de hade varit en egen enhet inhouse. 
 
Kundbemötande 
På frågan om hur kundvänliga man anser sig vara på företaget idag och om de är nöjda svarar 
respondenten att man alltid kan bli bättre. Man gör kundnöjdhetsmätningar och under-
sökningar för att se om man lyckas i sin strävan att förbättra sig. Respondenten anser att 
kunderna får samma hjälp och service oavsett vilken site de hamnar på, samt att de inte 
märker om de hamnar i företagets egna eller en outsourcad kundtjänst. 
 
Framtid 
Trots att man på företaget är nöjd med resultatet av outsourcingen av kundservice ser man 
inte den här lösningen som en långsiktig hantering av sina kundkontakter. Företaget har 
planer på att i stort sett göra sig av med de flesta outsourcade uppdragen som finns idag. 
Dessa beslut är baserade på strategiska policybeslut. I framtiden ser man outsourcing av 
kundservice mest som ett hjälpmedel för att ta hand om stora fluktuationer i verksamheten. 
 
Respondenten anser att den största risken med att ha sin kundservice helt outsourcad, ligger i 
det faktum att man då förlitar sig fullt ut på en extern aktör. Faran finns alltid för oförutsedda 
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händelser. Det kan även, från ett externt håll, vara svårt att upprätthålla och utveckla den 
kunskap som behövs, och därför kan det ses som en strategisk risk att ha en helt outsourcad 
kundservice. 
 
I framtiden vill man på företaget ha en fördjupad relation med sina kunder. Kundernas krav 
ökar och de kräver alltmer information i realtid. Det här gör att företaget måste hitta lösningar 
att serva dessa behov. Man ska utveckla sin dygnetrunt- och utlandsservice. 

4.6 Företag C 
 
Företaget verkar i telekombranschen och erbjuder produkter och tjänster inom områdena fast 
och mobil telefoni samt tjänster för Internet, datanätverk och kabel-tv. Man strävar efter att 
alltid erbjuda marknadens bästa priser. Företaget har sitt huvudsäte i Sverige men finns i alla 
europeiska länder. Vår respondent har jobbat på företaget sedan år 2001, men jobbar sedan 3 
månader som kundservicechef linjeorganisatoriskt i Sverige och är dessutom regionchef för 
kundservicefunktionen i Norden. 
 
Historia 
I valet av outsurcingpartner var priset ett viktigt kriterium. Det är viktigt för företaget att 
kunna säkerställa kvaliteten på kundservicen på sitt sätt. Respondenten anser att eftersom 
kvaliteten är det man bygger sin relation till kunden på kan samarbete inte bli aktuellt om inte 
de kraven är uppfyllda. Företagets outsourcingpartner uppstod med grunden i företagets 
behov och de båda företagens verksamheter har vuxit parallellt. Företaget har drivit 
utvecklingen för outsourcingpartnern och byggt upp mycket av dess kompetens. 
 
Nutid 
 
Samarbetet med outsourcingpartnern 
Företaget har sedan en längre tid ett avtal med en av de största outsourcingföretagen. Avtalet 
är strikt uppbyggt på vad företaget betalar för och vilka servicenivåer som godkänns. Det 
finns ett väl utformat sätt att mäta kvaliteten och det görs en gång i kvartalet.  
 
De främsta problemen som har uppstått grundar sig på att det hela tiden är ett kvalitetsarbete 
med kundservice; kanske mer än vad det är på andra områden. Det finns ingen funktion på 
företaget som mäts så konkret hela tiden som kundservicefunktionen. Det handlar om 
sekunder, kronor och ören hela tiden, och allt finns dokumenterat i statistik. 
 
Respondenten anser att det är viktigt att besöka siterna. Vid kvalitetsmätning och kalibrering 
sitter båda tillsammans och lyssnar, både live och på bandupptagningar, för att bestämma vad 
som är god kvalitet. Bemötandet, hur man öppnar och avslutar samtalet, är jätteviktigt. 
Kunden måste bli hjälpt i första samtalet, om inte, har man inte nått fullgod kvalitet. Att som 
kund bli rundkopplad är inte god kvalitet. Man mäter bl.a. ärendebehandlingstid, kötider och 
winback, och detta sammanställs en gång i månaden. 
 
Det finns inga direkta risker med outsourcad kundservice. Den största skillnaden med att ha 
kundservicen outsourcad mot att ha den inhouse kan vara att man har längre beslutsvägar då. 
Respondenten menar på att det tar längre tid när man har att göra med en annan leverantör, 
oavsett vilket område man pratar om. Företaget är ett extremt snabbt företag, och så fort man 
blandar in en annan partner blir man långsammare. 
 
Outsourcingpartnern sköter utbildningen av kommunikatörerna. Den senaste förbättringen är 
att man har trainee team som efter en fem veckor lång utbildning går in i produktionen i en 
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utbildningsgrupp med en erfaren gruppledare, och därefter ägnas ytterligare fyra veckor åt 
coachning av personalen i det här teamet. Genom att hålla ihop utbildningsteamet längre 
hoppas man kunna minska influenser från olater som finns på andra delar av organisationen. 
 
Informationshantering 
I alla stora organisationer kan fel ibland ske i informationsspridningen. På företaget finns ett 
tillfredsställande informationsflöde mellan företagets medarbetare och outsourcingpartnern, 
och man är nöjd med hur det fungerar idag. Informationsöverföringen bygger mycket på 
kontakt mellan människor, och denna kontakt sköts främst via telefonsamtal och enkla 
intranät. 
 
Företaget har inga direkta restriktioner på hur mycket eller vilken information de lämnar till 
sin outsourcingpartnern, men vill gärna inte gå ut med för mycket information för tidigt pga. 
risken läckage. Från företagets sida talar man alltid i förväg om när man ska ha en kampanj 
och hur information om denna ska spridas. Man har tidigare varit med om att man ibland varit 
för långsam med att ge ut information. Man kan inte hålla på information in i det sista för då 
kan outsourcingföretaget inte svara på kundernas frågor. 
 
Utbildningspersonal besöker kundservicepersonalen vid kalibrering och inkörning av 
tjänsterna och sedan besöker marknads- och säljpersonal siterna för att kunna utveckla sina 
produkter. Alla har krav på att vara med och lyssna minst 1 ggr/år, management 2 ggr/år och 
kundservicefunktionen är där minst en gång per vecka. Det handlar inte bara om att lyssna på 
kunden, utan att sätta sig in i hela verksamheten om hur man från outsourcingpartnern sköter 
sin management och coachning av sin personal. 
 
Då företaget är kunddrivet har kundservicen en roll i framtagandet av helhetslösningar för 
kunderna. Representanter för olika avdelningar som är i behov av kundinformation besöker 
outsourcingföretaget för att få reda på vad kunderna tycker. Kundservicesidan levererar aldrig 
statistik till marknadssidan, utan de måste själva efterfråga informationen. Man upplever att 
man får tillräckligt mycket feedback om sina kunder för att kunna utveckla nya produkter och 
tjänster. 
 
Kundbemötande 
Den vanligaste orsaken till att kunderna kontaktar kundservice är fakturafrågor, och de utgör 
ca 20 % av frågorna totalt. Man jobbar med alla kontaktytor, från telefon till brev, e-post och 
fax. Företagets kundstrategi bygger på att kunden är företagets absolut viktigaste resurs och 
de lyssnar hela tiden på vad kunderna vill ha. Outsourcingpartnern ska uppträda enligt 
företagets värderingar, samtidigt som man inte gör någon hemlighet av att man outsourcat sin 
kundservice. Det finns för- och nackdelar med olika lösningar, men man sätter det inte i 
relation till hur kunden upplever det. Den viktigaste frågeställningen handlar istället om hur 
de kan samarbeta, att hantera, leda och styra personer och vad effekten av det blir.  
 
På företaget är man mer mån om sina företagskunder, t.ex. genom uppsökande och att man 
ägnar kunden mer tid även efter att kontraktet är skrivet. Man känner dock att man har 
kontroll över relationerna till sina privatkunder, dels genom att man är med och lyssnar på 
kommunikatörerna och dels genom att man undersöker kundnöjdheten. Företaget gör 
nöjdkundhetsmätningar där man jämför olika operatörer med varandra, samt svenskt 
kvalitetsindex. 
 
Företaget ser sig som mycket kundvänligt, vilket bevisats under kontinuerliga kundmätningar. 
Detta stärker företaget i tron om att arbetssättet med kunderna fungerar bra. Man tror dock att 
företaget kan utveckla sin förmåga att få en närmare relation med kunden eftersom att en nöjd 
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kund är en lojal kund. Man försöker jobba mer med att behålla gamla kunder, då det är 
lönsammare än att värva nya. 
 
Framtid 
Företaget ser outsourcing som en långsiktig lösning på hanteringen av sina kundrelationer då 
det inte finns något nu som pekar på något annat. Man är dock osäker på hur kostnadseffektivt 
det är att ha kundservicen outsourcad jämfört med att ha den inhouse. Då priserna pressas mer 
och mer kommer betydelsen av en välfungerande kundservice att öka. Kundservicens kvalitet 
blir ett viktigt konkurrensmedel, då konkurrensen med pris kommer att minska. En utveckling 
som kommer starkt är helhetskunder, dvs att en kund vill ha alla produkter hos samma 
leverantör. 
 
Man måste utvärdera resultatet av outsourcingen med jämna mellanrum och se vad man ska 
outsourca och vad man ska insourca då det finns för- och nackdelar med båda sätten. Då 
informationsspridningen kan vara en nackdel är fördelen att företagets kundservice finns på 
fyra olika platser i Sverige. 

4.7 Företag D 
  
Företaget är verksamt i detaljhandelsbranschen inom elektronikhandel och har outsourcat sin 
kundservice till ett företag som ingår i samma koncern. Som företagsfilosofi vill man ha 
hjälpa, lyssna och ge råd till kunden att göra egna val. Vi har intervjuat servicechefen som 
ansvarar för kundservicen och den tekniska supporten. Kundservicen är idag uppdelad i olika 
nivåer utifrån komplexiteten i kundernas förfrågningar. Nivå 1 hanterar de enklaste frågorna 
och problemen, nivå 2 behandlar mer komplicerade ärenden och nivå 3 är själva 
kundservicesjälen, där behandlas nya problem och frågeställningar. 
 
Historia 
Kundservicefunktionen sköttes innan internt under en lång tid av ett fåtal personer och 
personal i butikerna. Företagskulturen präglades, och präglas idag, mycket av att företaget 
”kan själv” då man i grunden är ett enmansbolag som vuxit sig större genom förvärv. Man 
ville behålla många av affärsprocesserna internt. Att outsourca kundservicen var ett beslut 
som generellt inte ingick i deras företagspolicy, men man insåg att den egna kapaciteten inte 
räckte till. Då företaget expanderade snabbt och kundbasen ökade kunde man inte längre 
uppfylla kravet på tillgänglighet. Det blev svårt att hantera den ökade volym kunder med den 
kundservice som bedrevs inom företaget. 
 
I valet av outsourcingpartner ställde man upp ett par kriterier som skulle uppfyllas. Det skulle 
vara lätt att kommunicera, fysisk placering och närhet till partnerföretaget var viktigt och 
likaså ett bra informationsflöde. Ett av kriterierna var att företaget ville ha en grupp av sina 
egna kommunikatörer hos outsourcingföretaget. Priset blev dock det slutgiltiga besluts-
kriteriet. År 2001 outsourcade man till ett företag som hade 20 personer och som tillhörde 
företagets egna, och året därpå bytte man partner till den nuvarande partnern som ingår i 
samma koncern. 
 
Nutid 
 
Samarbetet med outsourcingpartnern  
Det finns utrymme för att förbättra dagens samarbete. Begränsningar i informationsutbudet 
påverkar samarbetet och outsourcingföretagets jobb. Det påverkar också integrationen mellan 
de två parterna. Företaget vill öka känslan av att outsourcingföretaget ska vara som deras egna 
anställda.  Annars finns det utrymme för att skylla på varandra, och det kan lätt uppstå en 
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känsla av ”vi och dom”. Det viktigt att man har en personlig kontakt med outsourcing-
företaget och besöker dem kontinuerligt. 
 
Den höga personalomsättning hos outsourcingföretaget är ett problem som gör att man inte 
kan hålla en jämn kompetensnivå hos kundservicen. Detta kräver mycket resurser i form av 
utbildning och besök från företagets sida. 
 
Informationshantering 
Gällande informationsspridning är företaget inte bra på att sprida information till sin 
outsourcingpartner. Oftast sker detta manuellt genom att en gruppledare sammanställer 
informationen och skickar den till outsourcingföretaget. Företaget tycker att den information 
som ges ut till outsourcingföretaget inte tas upp på ett konstruktivt sätt. Outsourcingföretaget 
har begränsad tillgång till företagets interna information och intranät men man jobbar på att 
”öppna upp sig” mer. De gemensamma informationskanalerna är affärssystemen och Internet. 
 
I tillvaratagandet av information från kunderna till företaget använder man sig av ett 
loggningsystem. Där loggar kommunikatörerna på outsourcingföretaget ärenden från 
kunderna i olika kategorier. Detta system ses dock inte över automatiskt, vilket gör att 
företaget reagerar för sent på fel. Man skulle vilja ha fler ärendekategorier än vad man har 
idag.  
 
Man jobbar på att öka kompetensen hos outsourcingpartnern så att de kan ta hand om kund-
servicenivåerna 1 och 2. Genom det ansvaret kommer kommunikation och informations-
spridning att underlättas mellan företaget och outsourcingpartnern. Det spar även tid då 
ärenden inte behöver transporteras fram och tillbaka mellan de två parterna. Nivå 3 kommer 
att stanna inom företaget, då det ses som kundservicesjälen i företaget. 
 
Kundbemötande 
Kundbemötandet är bra, men det finns alltid utrymme för att förbättra det. Man ska aldrig 
vara nöjd när det gäller att leverera bra service till sina kunder. Outsourcingföretaget håller 
kraven på bemötandet av kunderna och det sköts oftast proffsigare än hos företaget då de kan 
vässa sig mot marknaden bättre. Vänligt bemötande, positiv attityd och hjälpsamhet bidrar till 
ökad kundnöjdhet. 
 
Man kontrollerar kvaliteten på kundservicen mest genom att besöka outsourcingföretaget på 
plats och medlyssna för att ta del av hur det fungerar. Tidigare gjorde man stickprovssamtal 
där man kunde urskilja olika trender och kontrollera kompetensnivån. Man stötte på fall där 
en specifik person hos outsourcingföretaget inte gjorde ett bra jobb. Det blev svårt för 
företaget att förhålla sig till detta; företaget kan överskrida gränser om man inspektera 
kommunikatörer på individnivå. 
 
Framtid 
Som företag måste man öka lyhördheten för hur man ska kommunicera med sina kunder och 
hur man ska binda kunden närmare sig. Företaget vill i framtiden konkurrera genom att 
erbjuda helhetslösningar och ökad kunskap om sina produkter till sina kunder snarare än att 
konkurrera med pris.  
 
Gällande outsourcingen måste man snarare öka problemslösningskvoten än att förbättra 
trevligheten och vänligheten i kundbemötandet. Den största risken med outsourcing är att 
företaget tappar kontroll och att det utvecklas till en ”vi och dom-situation”. Kunderna kan då 
bli lidande och uppfattar snarare kundservicen som en telefonväxel än service. Därför ligger 
mycket av det framtida arbetet i att kontinuerligt förbättra kommunikationen och 
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informationskanalerna mellan företaget och outsourcingföretaget. Genom en tätare kontakt 
och öppenhet vill man tillsammans kunna leverera en enhetlig bild av företaget till kunden. 
Även om kundservicen är uppdelat i två företag, måste man jobba sammansvetsat mot samma 
kund utan att denne ska bli lidande. 

4.8 Företag E 
 
Vi har intervjuat den kundserviceansvarige på företaget, och denne har jobbat med kund-
servicefrågor i tio år. Företaget är verksamt i livförsäkringsbranschen. Man har efter ett 
misslyckande med outsourcing av kundservicen avslutat allt samarbete med outsourcing-
företaget, och kundservicen bedrivs idag inhouse. Branschen och tjänsten som företaget 
tillhandahåller är komplex där kundhantering och service anses vara de främsta 
konkurrensmedlen. 
 
Vi kommer att presentera empirin rörande detta företag lite annorlunda, då de idag inte har 
någon del av sina inkommande kundservicesamtal outsourcade. 
 
Bakgrund/Samarbetet med outsourcingpartnern 
Orsaken till att man outsourcade en del av sin kundservice var för att man under en tidsperiod 
hade omfattande marknadsföringsåtgärder i form av annonser, direktreklam, utskick etc. för 
att öka exponeringen på sitt varumärke. Ju mer man marknadsförde desto fler kunder ville ha 
kontakt med företaget, och detta hade man inte tagit hänsyn till. Samtalstrafiken ökade enormt 
och det blev en omöjlighet att klara av dessa samtal på den kundservicestyrka man hade 
internt. 
 
I valet av en potentiell samarbetspartners var fysisk närhet ett viktigt kriterium. Företaget ville 
snabbt kunna komma i kontakt med outsourcingföretaget och kunna utbilda dem själva. Man 
tittade även på effektivitet och att outsourcingföretaget hade en homogen och stabil personal-
grupp med låg personalomsättning. 
 
När man beslutade sig för att outsourca, valde man att outsourca den del av kundservicen som 
hanterade samtal från nya, potentiella kunder. Dessa kunder ringde in och hade nappat på 
specifika erbjudanden som skickades ut till dem under kampanjperioden. Problem och frågor 
var knutna till dedikerade produkter, vilket var lättare för outsourcingföretaget att hantera. 
Låg komplexitet i informationen som produktutformning, pris, regler gjorde det lättare för 
företaget att utbilda outsourcingföretaget. Så länge kunderna var nya med liten kunskap om 
företagets produkter, fungerade den outsourcande kundservicen relativt bra. 
 
I ett senare skede expanderade man outsourcingföretagets uppgifter då man provade att 
avlasta den ordinarie kundtjänsten, men det fungerade inte alls. Outsourcingföretaget saknade 
den kompetens gällande kunskaper om olika villkor, regelverk, kundhistorik etc. 
Kommunikatörerna var begränsade då det inte hade tillgång till interna system. Man kunde 
inte ge detaljerad information till kunder om transaktioner eller historisk data. Så fort kunden 
redan var kund hos företaget, uppstod följdfrågor som outsourcingföretaget inte kunde svara 
på. Kommunikatörerna på outsourcingföretaget ringde istället tillbaka till företagets kund-
service och kopplade kunderna vidare till dem samt e-postade olika ärenden. För företagets 
egen kundservice blev resultatet att man gjorde dubbelt jobb. Avlastningen av samtalen 
uteblev och istället hanterade man samma kund två gånger. Det var varken effektivt eller 
lönsamt, och servicen blev lidande. 
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Kundbemötande 
Outsourcingföretaget kunde bistå med vänlighet, tillgänglighet och lägre samtalsväntetid. 
Men gällande kompetens och kunskapsnivån kunde man inte hålla den på samma nivå som 
företaget själva. Den upplevda kvaliteten på servicen från kundens sida var lägre då kunder 
inte fick sina problem lösta direkt. Antalet missnöjda kunder ökade och kundernas förtroende 
sjönk. Man skapade inte mervärde i den mån som man hade trott. Under tiden man 
outsourcade gjordes parallella undersökningar som visade på att kundbemötandet höll samma 
kvalitet inhouse som hos outsourcingföretaget. 
 
Informationshantering 
Informationen mellan de två parterna delades genom regelbundna möten samt via e-post och 
telefon och man fick den information i så stor utsträckning som möjligt. Det mest effektiva 
sättet att få information var att medarbetare på företaget var på plats och medlyssnade hos 
outsourcingföretaget. Företaget var där och utbildade ofta, detta mycket pga. den höga 
personalomsättningen som rådde hos outsourcingföretaget. Man märkte att kompetensen hos 
kommunikatörerna inte höll den nivån som man ville ha och det var en säkerhet att företaget 
höll utbildningen för att garantera att det blev rätt information. 
 
Outsourcingföretaget hade begränsad tillgång till kundinformation och ingen tillgång till 
företagets intranät och interna system. Eftersom att man hade outsourcat kundservicen som 
behandlade nya och potentiella kunder behövde inte annan kundinformation delges. Då man 
började avlasta den ordinarie kundservicen, uppstod problem med att kundinformation inte 
delgetts. 
 
Nutid 
Idag har företaget två kundcenter; ett i Stockholm och ett i Örebro. Vikten av fysisk närhet 
gör sig märkbar; Stockholmskontoret har mer kompetent personal än kontoret i Örebro. Det 
beror på den fysiska närheten till verksamheterna och tillgången på jurister, problemlösare, 
och annan kompetensen. Problem kan lösas ansikte mot ansikte vilket är en bättre lärdom än 
att lösa problem via telefon eller e-post.  
 
Företaget jobbar med en extern partner som tillhandahåller outbound telemarketing. Detta 
fungerar bra och smidigt. Men det finns ingen diskussion idag om att outsourca kundservicen 
igen. Kärnverksamheten är kunderna och man kan inte outsourca dem på det sätt som andra 
branscher eller företag gör. Företaget lever på att kunder är nöjda och det måste kontrolleras 
och behållas av organisationen. Det är viktigt att hålla sig ajour hela tiden. 
 
Kunderna bild av företaget idag påverkades inte mycket av outsourcingen pga. att man jobbar 
med långsiktiga relationer och produkter. Möjligen fick kunderna en färgad bild av företaget, 
men eftersom man till större del riktade sig till nya kunder tror företaget att outsourcingen inte 
förändrade kundernas bild av företaget så mycket.  
 
Framtid 
Företaget vill ha mycket tätare relation till sina kunder än vad man har idag. Kundernas roll 
ökar och kunderna vill att mer initiativ ska tas från företagets sida att kolla upp saker och ting. 
Företaget vill vända på det reaktiva beteendet till att agera mer proaktivt. 

4.9 Företag F 
 
Företaget tillhandahåller Internet, telefoni och digital-tv. Företaget ser sig som flexibelt och 
effektivt och utmanar gärna befintliga strukturer för att pröva nya grepp. Vi har intervjuat en 
konsult hos företaget som har ansvaret för allt inom kundservice. Företaget har en mixad 
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outsourcing, en del sköts inhouse, men större delen är outsourcad och sköts av ett annat 
företag. 
 
Historia 
För ett år sedan fanns det ingen egen avdelning för kundtjänst och support. Man hade inget 
större kundfokus, och kundservice ansågs inte vara någonting viktigt. Kundtjänsten låg 
tillsammans med leveransavdelningen och kundsupporten tillsammans med driften. Man har 
allteftersom företaget växt sig större börjat förstå att kunderna, och inte tekniken, är det 
viktigaste. Företaget har varit i den här fasen i ca ett år nu, och kommer säkert vara det i ett år 
till. 
 
Företagets kundservice har alltid varit delvis outsourcad. Det var endast i den absoluta 
uppstartsfasen som den fanns internt. Företaget startade från en teknikhorisont, och dess fokus 
låg på att leverera tekniken; att kunderna skulle vara nöjda var det ingen som tänkte på. Man 
visste inte vad kunderna tyckte och man gjorde inget med den kundinformation som fanns. 
Man hade inte den kompetens som krävdes för att hantera kunder på ett fokuserat sätt, utan 
var tvungen att köpa in den kompetensen.  
 
Valet av samarbetspartner byggde mycket på personliga relationer. Priset var mycket viktigt, 
men vilket outsourcingföretag som man i första hand vände sig till avgjordes till större del av 
relationer. Det var även viktigt för företaget att de köpte en tydlig tjänst till ett bra pris. Med 
den oregelbundet växande kundbas som företaget har var det tvunget att partnern skulle vara 
flexibel så de stora skiftningarna i antalet inringande kunder skulle klaras av. För företaget var 
det också viktigt att hitta en partner som både klarade av teknisk support och leveransfrågor, 
men även telefonförsäljning och vanliga kundtjänstförfrågningar. Företaget hade väldigt breda 
behov. 
 
Nutid 
 
Samarbetet med outsourcingpartnern 
Under sin tillväxtfas har företaget haft dels ett eget contact center och dels ett nära samarbete 
med en stor outsourcingpartner. Företaget är mycket öppet mot sin partner och ser samarbetet 
som en relation. På så sätt får man ett engagemang och nära samarbete. Företagets egen 
kundservice har fungerat som en sorts benchmarking för outsourcingföretaget. Man är mån 
om sina kundserviceanställda. Företagets egna contact center finns i norra Sverige och de 
egna specialisterna finns i Sthlm, och de är uppdelade på kundtjänst, teknisk support och 
outbound telemarketing. Företaget har strikta önskemål om att ha all sin outsourcade personal 
samlad på ett ställe; annars kan det bli för rörigt.  
 
Avtalen mellan partnerna är generellt ganska långa, ett par år. Men i delar av avtalen kan man 
begära omförhandling var sjätte månad, då branschen präglas av snabb tillväxt och 
förändringar. Kundtillväxten har varit mycket högre än väntat, och detta gör att behoven för 
kundtjänst ser helt annorlunda idag än bara för något år sedan. Att hantera stora contact 
centers med många kunder kräver väldigt mycket planering och schemaläggning. 
 
Utbildningen av kommunikatörerna sker fortlöpande och är mycket kostsam. Företaget har en 
utbildningsfunktion som finns hos den egna personalen. Det ges en utbildning för all personal 
varje gång någonting nytt ska lanseras. Det som outsourcingföretaget gör billigare, snabbare 
och bättre än företaget ges till dem. Respondenten anser att outsourcingföretaget kan driva sin 
personal hårdare än vad de kan eftersom att de inte har samma löneavtal och samma 
utbildningsavtal som företaget. Tjänsten blir billigare att producera externt. 
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Man har stött på många problem i samarbetet med outsourcingpartnern. Problemet är att vårda 
relationen samtidigt som man ska jobba kring en väldefinierad affärsförbindelse. Problem kan 
uppstå när man ser olika lösningar på saker. På företaget måste se till att tjänsten som man 
betalar för levereras, och man måste ha kontroll över outsourcingpartnern och kontinuerligt 
delta i deras jobb; annars kommer samarbetet aldrig att lyckas. Samtidigt skyller man som 
företag ofta på de outsourcande bolagen som levererar tjänsten. ”De gör inte det som de ska 
göra, det är dyrt, det känns inte som om de är en del av företaget etc.” Respondenten säger att 
det finns en stark ”skylla ifrån sig mentalitet” just vad det gäller outsourcing. 
 
Respondenten menar att outsourcingföretagen inte är så proaktiva; det ligger inte i deras 
affärsidé. De säger att de är proaktiva, men det finns ju en inbyggd motsättning i att säga det 
för de vill ju inte göra uppdragsgivarens jobb för effektivt för det betyder ju att de tjänar 
mindre pengar själva. Blir det för bra så tjänar de inga pengar och blir det för dåligt så får de 
inte behålla avtalen. 
 
Informationshantering 
Informationsöverföringen mellan de två fungerar bra. Man stämmer av med varandra och 
medlyssnar varje dag och många olika personer från olika delar i företaget har daglig kontakt 
med outsourcingföretaget. Utbyte av information om vilka kunder som ringer, special-
kompetens och komplettering av olika information sker. Det finns en gemensam chat där alla 
som jobbar med kundservice pratar med varandra.  
 
Information från kunderna sker i ett gemensamt loggningssystem, med en trädstruktur med 
olika nivåer och kategorier. Allt finns täckt från varför kunden ringer, vilket typ av samtal och 
produkt det gäller. Loggningssystemet modifieras varje månad, vilket gör det dynamiskt och 
flexibelt. Om man har löst ett problem, tas det bort ur systemet. Detta används för att se nya 
mönster och i utvecklandet av nya tjänster. Man se om det har slarvats i utvecklingsarbetet, då 
man ser många loggade fel. Information från det här systemet har även bidragit till nya 
tjänster och modifieringar som utformning av hemsidan och fakturor.  
 
När företaget lanserar nya produkter måste det finnas en support som samarbetar väl med dem 
som har nära kontakt med kunderna. Man måste lägga ner mer tid på varje kund och ha en 
speciell förståelse, annars blir marknadens mottagande av den nya produkten kanske miss-
lyckad. Att outsourca en sådan tjänst ställer höga krav på uppdragsgivaren och det är i detta 
fall lättare att ha egen personal. Det krävs att svaren är mer standardiserade innan supporten 
släpps iväg till outsourcingpartnern. 
 
På företaget tror man att outsourcingpartnern gör ett bättre jobb om man är öppen och släpper 
på kontrollen av information. För att outsourcingpartnerns agenter ska kunna uppträda som 
företagets egna måste man ge efter, t.ex. med information, för att kunna göra det. Även om en 
del kontroll tappas finns det avtal som hjälper till att reglera problemen med detta. Det måste 
finnas vitesklausuler som är väldigt hårda, och klarhet i vilka rättigheter och skyldigheter som 
gäller. Annars finns det utrymme för konflikter. 
 
Kundbemötande 
Respondenten anser att det definitivt finns en koppling mellan komplexiteten i kundtjänsten 
och möjligheten att segmentera och outsourca. Företaget ska inom nära framtid börja 
segmentera sina kundgrupper. Kunden loggar in med sitt kundnummer och kommer sedan att 
sorteras på grundval av vilken tjänst denne har och få precis den hjälp den behöver. Den 
vanligaste orsaken till att kunderna ringer till kundtjänst idag är för att de har tekniska 
problem med uppkopplingen. 
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Det förväntade utfallet av outsourcingen av kundservicen är att varje agent blir mer 
specialiserad och kan göra varje kund nöjdare. Kunden kommer direkt att känna att den får 
den hjälp den behöver. Man behöver inte hoppa runt bland flera personer som kund innan 
man har fått hjälp. De som jobbar i kundtjänsten kommer att bli tryggare och må bättre. 
 
Framtid 
Man pratar om att företaget i en framtida situation har mer egen verksamhet och att man 
kanske har fler outsourcingpartners. Man ser outsourcing av kundservice som en långsiktig 
lösning på hanteringen av sina kundrelationer. Respondenten ser i framtiden en blandad miljö 
där man måste ha en del eget och en del outsourcat.  
 
Utvecklingen av tjänsterna som företaget tillhandahåller ses mer och mer som en "comodity", 
och det innebär att kvaliteten på det man levererar kommer att bli viktigare. Prispressen på 
företaget kommer att öka om man inte fyller på med nya tjänster till kunderna. Man vill ändra 
sin tidigare transaktionssyn på kunderna till att bli mer relationsfokuserad; detta genom att 
erbjuda bättre kundservice samt fler nya och bättre tjänster, och öka nöjdhet. Hela företagets 
framtid ligger egentligen i detta. Om man på företaget inte lyckas med detta för att fördjupa 
relationen, kommer man inte kunna få kunden att betala mera. 

4.10  Företag G 
 
Företaget erbjuder telekomtjänster. Vår respondent är kundserviceansvarig. Företagets 
kundservice är mixad; den är delvis outsourcad och delvis inhouse. Då företaget inte har 
några butiker eller andra mötesplatser är kundservicen (telefon och webb) den enda mötes-
platsen mellan kunden och företaget. Respondenten uttryckte att verksamheten egentligen är 
en enda stor och extremt processorienterad fabrik som inte bygger produkter, men kund-
relationer. 
 
Historia 
På företaget har man alltid haft kundtjänsten både outsourcad och inhouse. När företaget 
startades fanns inte samma behov av kundservice som idag. Man har alltid haft privat-
konsumenter som kunder och erbjudit ett begränsat antal standardiserade tjänster. 
 
Behovet av kundtjänst var korrelerat med komplexiteten på tjänsterna; i takt med att 
tjänsterna utvecklades och deras komplexitet blev högre ökade också behovet av kundservice. 
Företaget har också delvis vuxit pga. uppköp, och på de uppköpta företagen har det ju funnits 
befintliga kundtjänster med kunddatabaser. Man har då successivt övertagit de avtal som 
tillhörde den kunden. Det är anledningen till att kundservice är mixad internt och externt. 
 
För en outsourcingpartner är det viktigt att ha teknisk skicklighet, förmåga att se det affärs-
mässiga spektrat och bidra i affärsutvecklingsprocessen. Viljan och förmågan att leverera 
kvalitet mätt i någon form av standardiserat mätetal som tillgänglighet, servicegrad och hand-
läggningstid är också viktiga kriterier. Det är få företag som har kapaciteten att serva den 
volym som företaget har. Outsourcingföretagen bygger kompetens inom olika branscher, och 
därför letade man efter den typen av branscherfarenhet som behövdes samtidigt som man 
visste att partnern i sin tur kunde samarbeta med konkurrenter. Det handlade om avvägning, 
för man vill outsourca till någon som hade erfarenhet av branschen och som hade stött på 
samma problem tidigare. 
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Nutid 
 
Samarbetet med outsourcingpartnern 
Företagets vill inte skilja på arbetsmetodik mellan kundservicen inhouse och den outsourcade. 
Man har en önskan om att bara jobba med en samarbetspartner, pga. av att det är så pass 
resurskrävande. Man behöver fokus och ett integrerat samarbete. Man måste sätta kund-
servicen i företagets totala sammanhang för att uppnå fokus i samarbetet med outsourcing-
partnern och identifiera vad kundservice är och vad de gör. Så länge man kan tydliggöra och 
göra något mätbart i förhållande till den totala affären får man mera fokus och kan då 
effektivisera. Att mäta och att sätta en ram runt vad kundservice faktiskt är, är viktigt för att 
nå framgång i sin verksamhet.  
 
Respondenten anser att alla verksamheter består av tre lager; den operativa avdelningen, 
affärsprocesserna och de underliggande systemen. Det som gör kundservice spännande är att 
man måste jobba kontinuerligt med alla dessa tre dimensioner. Det kan finnas svarstider som 
inte är tillfredsställande, system som är integrerade som gör att man måste hoppa mellan 
skärmbilder och som gör det förvirrande för agenterna. På nivån längst ner kan det alltså både 
handla om användarvänlighet och mätning av prestanda. Processerna kan vara ineffektiva 
eller så kanske man har för lågt delegerade befogenheter. 
 
Det är extremt viktigt att agenternas befogenheter är tydliga. Vidare är det viktigt att få first 
time resolution och låga hanteringstider, för att kunden ska bli nöjd. Kompetensen bygger på 
att man förstår hur systemen används och att man i processerna har all information och 
kunskap om det. Förutom förståelse på processerna, är det viktigt att hitta orsaken till varför 
kunden ringer till kundservice. Man måste tillsammans jobba med alla de tre dimensionerna 
för att hitta de orsakerna. Från företaget försöker man vara ute hos så många agenter som 
möjligt och vill gärna ”lyfta” agenterna att de verkligen förstår värdet av det de gör. 
 
Respondenten tror inte att verksamhetsutvecklingen eller resultatet beror på om man bedriver 
någonting externt eller internt. Det har mer med förståelsen, kompetensen, kunskapen och 
incitamentet att göra det hos de inblandade, både på individ- och företagsnivå. Det är inget 
hinder eller svårare att verksamhetsutveckla med en partner; ibland kan det tom vara lättare. 
Det är beroende av vilken affärsmodell man gå efter och att det finns ett tydligt fokus. Som 
företag får man inte tro att outsourcingpartnern ska fixa allting bara för man har köpt en 
tjänst. Så fort man förlorar fokus så förlorar man också effekt. Respondenten tror att det hade 
varit lättare att behålla det fokuset om de inta hade köpt kundservicetjänsten, men att 
resultatet fortfarande har med viljan och styrningen göra. 
 
Företaget tror att den största risken med att ha kundservicen outsourcad ligger i att man 
bygger en kompetens hos en extern part, som kan bli en affärsrisk. Styrkeförhållandet kan bli 
obalanserat och partnern kan bli för stark i en förhandlingssituation. När avtalen löper ut är 
den tid, kraft och de pengar man har spenderat på en partner plötsligt en förhandlingsstyrka 
för denne. Det är en långsiktig affärsrisk man tar kontra de kortsiktiga kostnadsbesparingarna 
man gör. Man kalkylerade inte för denna risk som en kostnad på lång sikt när man tog 
beslutet att outsourca, utan man försöker bara att undvika den i tid. Så länge man på olika sätt 
håller leverantören lite på tå, förflyttar man den risken framåt. 
 
Informationshantering 
Man är aldrig helt nöjd med informationsflödets kvalitet och kvantitet; det är en kontinuerlig 
process. I takt med mera information, hantering av den och vidareutveckling, behöver man 
också än mer information. Företaget får informationen man ber om, men det stora dilemmat är 
vem som tar initiativet att delge informationen. Respondenten menar på att outsourcingföretag 
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har mycket att tjäna på genom att agera proaktivt och vara med och verksamhetsutveckla och 
ta ansvar med hänseende till den kunskap de har. Outsourcingföretaget skulle tala om mer 
man gör och hur relationen till kunden faktiskt är, men där har man en bit att gå. 
  
Det finns inga begränsningar på hur mycket information man lämnar ut till sin outsourcing-
partner. Det är en förutsättning att de har tillgång till exakt samma information som finns hos 
sin egen kundservice för att de ska kunna göra ett bra jobb operativt sätt. 
 
För att identifiera vad kunderna anser och vad de vill ha måste man göra på två sätt. Man 
måste dels utifrån egen erfarenhet bygga upp servicenivå, tillgänglighet, servicegrad och 
svarstid. Sedan måste man jobba med kundnöjdhetsundersökningar, via automatik vid 
kontakttillfälle, slumpvis återkoppling via frågor vid samtalstidpunkten eller större under-
sökningar. Det viktiga är att man gör dem frekvent för att se trender och drar lärdom av det 
för att justera sina erbjudanden utifrån vad kunden vill ha. Beroende på vilken typ av 
undersökning sker de olika. Man kan ha dagliga undersökningar då kunden ringer via svar på 
frågor med knapptryckningar. De större undersökningarna utför man mer sällan, halvårsvis 
eller årsvis. 
 
För att tillvarata den information som kunderna ger vid kontakten med kundservice sorterar 
man alltid inkommande ärenden efter kategori och typ. Vid utvärderingen av hur väl ärendet 
löstes kan samma person inte vara den som löste kundens problem och som sedan försöker 
utvärdera hur nöjd kunden blev. 
 
Kundbemötande 
Branschen som företaget är verksam i är extremt dynamisk och utvecklar sig fort. Nya tjänster 
slussas ut och det är en konvergens mellan olika kommunikationssätt; det som var nytt igår är 
allmänt idag. Utvecklingen går så snabbt att man inte hinner mäta vad acceptabel kundnöjdhet 
innebär, för man lägger ständigt på nya tjänster som gör att man ägnar mer tid åt det än att 
konsolidera befintliga tjänster. 
 
Kundkontakt via telefon är fortfarande vanligast, delvis för att webben inte stöder den typen 
av dialog som kunden vill ha. Kundservicen är en central del av relationsbyggandet mellan 
företaget och kunden. 
 
Man måste som företag göra en avvägning mellan hur hög servicegraden ska vara kontra hur 
mycket kunden är villig att betala. Den tjänst som man levererar till sina kunder består av ett 
antal komponenter som kötid och tillgänglighet kontra kompetensnivån hos kundservice. 
Dessa faktorer måste ställas i proportion till betalningsviljan för den service som levereras. 
Generellt bejakar alla konsumentorienterade branscher kundens betalningsvilja och tar 
samtidigt hänsyn till vad kunden får och vad denne är beredd att göra själv. 
 
Framtid 
Man ser idag kundservice som en kanal för merförsäljning, och i framtiden vill man ha både 
ett transaktions och relationsförhållande med kunden eftersom att transaktionen förutsätter 
intäkterna och relation är en förutsättning för att behålla kunden. Från kundservicens sida 
skulle man kunna tänka sig att man i dialogen med kunden i framtiden kan utföra andra 
tjänster också. 
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5 ANALYS 
Vi kommer i denna del att utifrån vår teoretiska referensram analysera den empiri vi i det 
förra avsnittet presenterade. Analysen börjar med en genomgång om varför de olika 
företagen i undersökningen har valt att outsourca sin kundservice och sedan åskådliggörs var 
i outsourcingprocessen de befinner sig idag. Vi kommer att visa och vidare analysera hur 
arbetet i den outsourcade kundservicefunktioner kan påverkas och förändras beroende på hur 
de kriterier som vi ställt upp för en lyckad kundservice efterlevs, och hur organisationen kring 
dessa verkställs. Till sist utvärderar vi vilken inverkan de förändrade processerna hos de 
outsourcade kundservicefunktionerna kan ha på företagens övergripande kundstrategier. 

5.1 Orsaker till att företag outsourcar sin kundservice 
 
Alla företag vi har intervjuat agerar i branscher med hög konkurrens, och majoriteten av de 
outsourcande företagen tillgodoser produkter eller tjänster till en stor skara privatkunder. 
Komplexiteten i företagens produkter eller tjänster är generellt låg, vilket gjort det 
fördelaktigt för dessa företag att outsourca sina kundtjänster. Bland företagen kan vi urskilja 
två olika grupperingar. Det finns nyetablerade tillväxtföretag som till en början startade med 
att ha en outsourcad kundservice eftersom att de koncentrerade sig på att leverera produkter 
eller tjänster snarare än att ha en utvecklad kundservice. Den andra gruppen består av mer 
etablerade företag som alltid haft någon typ av kundservicefunktion inhouse, men som under 
en tillväxtfas outsourcat delar av eller hela sin kundservice. Under de perioder då dessa 
företags verksamheter har präglats av tillväxtstrategier, och tillströmningen av kunder varit 
hög, har företagen inte haft en tillräckligt hög kapacitet för att själva vara tillgängliga för sina 
kunder. Vi ser alltså att företagets livslängd, dess tillväxtfas och tillväxtstrategier är starkt 
relaterade till motiven att välja outsourcing som en lösning för behandling av 
kundservicefrågor. 
 
Generellt framhålls det att kostnaderna för att ha kundservicen outsourcad är lägre än att ha 
den inhouse. Detta kan direkt relateras till vilken tillväxtfas företaget befinner sig i. För ett 
nyetablerat företag som snabbt måste få igång en fungerande kundservicefunktion kommer 
det alltid att vara dyrare att starta upp en kundservice inhouse, från grunden, än att anlita ett 
contact center, medan det för ett mer etablerat företag handlar om vilka existerande strukturer 
det finns i dagsläget och om de fungerar tillfredsställande eller inte. För de nyetablerade 
företagen utan existerande kundservicestrukturer tillkommer ofta också olika alternativ-
kostnader när kundtjänst och support hålls inhouse, då ordinarie personal i förekommande fall 
måste ta en del av sin tid i anspråk för att svara på frågor från kunder.  
 
Medan det för de nyetablerade företagen handlar om att överhuvudtaget ha en kundservice är 
de mer etablerade företagens beslut oftare relaterade till att hantera effekterna av olika 
tillväxtstrategier eller till att ha ett benchmarkingprojekt. De etablerade företagen anger ofta 
att outsourcing är det mest ekonomiska sättet att ta hand om stora tillströmningar av kunder. 
Nykundsbearbetning är ett av de vanligast förekommande segmenten som alls går att särskilja 
i samband med outsourcing av privatkunder. Kostnadsreduceringarna i allmänhet är dock det 
vanligast förekommande argumentet för outsourcing. Även om företagen inte alltid vill skylta 
med det är kostnadsreduceringarna ofta den slutgiltiga beslutsfaktorn, och de kommer alltid 
att vara ett starkt argument för att outsourca. Om ett företag kan utföra samma tjänster själva, 
till samma pris som outsourcingleverantörerna, tappas mycket av poängen med outsourcing-
konceptet. 
 
Kunder idag ställer högre krav på tillgänglighet och service, vilket gör att företagen tvingas 
anpassa sig till detta. Vissa företag har nämnt förbättringen av olika kvalitetsfaktorer som en 
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mer eller mindre viktig orsak för beslutet om att outsourca. Detta argument återfinns oftast 
hos de mer etablerade företagen eftersom att de oftast redan hade en kundservicefunktion 
innan de outsourcade. Företagen framhåller att centraliseringen av den outsourcande kund-
servicen dvs. att kundservicen hålls på ett fåtal eller samma siter, underlättar administration 
och organisation. Man kan strukturera kundservicen och bibehålla en jämn nivå på den 
eftersom alla siter kan skötas i samma regi.  
 
Kvalitet är dock inte någon faktor som helt ensamt har haft någon genomslagskraft för själva 
beslutet att outsourca, men de kvalitetsaspekter som de outsourcande företagen framför allt 
har strävat efter att erhålla har främst varit fler besvarade samtal och snabbare problemlösning 
genom reducerad samtalstid per kund. Då outsourcingföretagens spetskompetens är att 
hantera kundservice och andra kundkontaktytor, är de flesta av den uppfattningen att 
outsourcinglösningen blir mer effektiv och lönsam än att ha kundservicen internt. 

5.2 Var befinner sig företagen i outsourcingprocessen? 
 
Företagen i undersökningen har inte, till en början, tagit hänsyn till kundrelationen som en 
faktor vid beslutet om att outsourca. En medvetenhet om förlorad kontroll och tappade 
företagsvärderingar gentemot sina kunder har funnits, men dessa risker har inte utgjort 
tillräckligt starka argument för att inte outsourca. Kundrelationsperspektivet som en risk har 
kommit lite i kläm då det för företagen har funnits många andra fördelar att se till. De 
nyetablerade företagen outsourcade sin kundservice för att fokusera mer på utformningen av 
sina produkter eller tjänster än att skapa nöjda kunder genom att ha en kundsupport, medan de 
mer etablerade företagen hade olika problem med organisationen av sin kundservice och 
tyckte att den enklaste och billigaste lösningen var att outsourca den. Kundrelationsaspekten 
är en aspekt som tillkommer i ett senare skede för alla företag i undersökningen, och man kan 
se två möjliga utkomster av detta. För de nyetablerade företagen som alltid haft sin kund-
service outsourcad kan insikter om kundrelationsproblematik innebära att de i ett senare skede 
antingen börjar ställa högre krav på sin outsourcingpartner eller att de lämnar samarbetet och 
försöker göra samma sak själva. För de mer etablerade företagen kan insikter om kund-
relationsproblematik innebära att de tar tillbaka en större del av kundservicen inhouse igen, 
om de inte känner att deras krav tillgodoses. 
 
Det är värt att påpeka att inget av företagen i undersökningen har valt att outsourca någon av 
sina stora företagskunder i de fall dessa har funnits. Man vill helt enkelt inte outsourca 
hanteringen av dessa relationer då de kontrakt som dessa bygger på är mycket värdefulla för 
företagen. Företagskonton kan också karaktäriseras av mer komplexa processer och kan 
innehålla information som företagen inte är lika benägna att ge ut till sin outsourcingpartner. 
Detta pekar på att det hos företagen någonstans finns en medvetenhet om att det föreligger 
risker med outsourcing, och att man inte alltid helt kan förlita sig på den här typen av 
lösningar. 
 
För att kunna gå vidare med kundrelationsaspekterna av outsourcing av kundservice har vi i 
figuren nedan med hjälp av Nordins outsourcingmodell åskådliggjort var företagen befinner 
sig i sina outsourcingprocesser idag. Modellen illustrerar hur långt varje företag har kommit i 
processen att outsourca sin kundservice och samtidigt närma sig sina kunder. Nordins modell 
uppmärksammar olika problemområden som uppkommer i en outsourcingprocess i termer av 
svårighetsgrad och strategiskt vikt. Då alla företag i undersökningen ännu inte har haft ett 
särskilt långtgående samarbete med sin outsourcingpartner kan det vara svårt att ta hänsyn till 
alla potentiella problem som kan relateras till modellen. De hinder som finns längst ut i 
modellen är de enklaste att överkomma, och sedan blir det successivt svårare. Vi har plottat ut 
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alla de intervjuade företagen i någon av de tre yttersta cirklarna, och modellen med företagen 
presenteras här nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: Outsourcingprocessen och de undersökta företagen 
 
Inget företag har helt övervunnit alla de problem som krävs för att nå kärnan i modellen, och 
det betyder också att inget av företagen har överkommit de hinder som kundkontrolls-
problematiken utgörs av. Detta beror närmast på att de flesta företagen i undersökningen inte 
har upplevt risken att förlora kontrollen över kundrelationen som särskilt stor. Eftersom att 
man först måste ha upplevt någonting som en risk eller som ett problem för att kunna 
övervinna det, tror vi att de outsourcande företagens svaga perception av risken med förlorad 
kundkontroll vid outsourcing har att göra med deras initiala inställning till kundrelations-
problematiken redan innan beslutet om outsourcing togs. Denna svaga inställning till kund-
relationsproblematiken kan bero på att företagen innan beslutet om att outsourca kanske inte 
själva var tillräckligt kundrelationsorienterade för att fråga sig vad som händer med deras 
kundrelationer i en outsourcingprocess. Det kan också vara så att man på företaget inte 
strategiskt ser det som en viktig fråga om kundrelationen är outsourcad eller inte. Lite senare 
ska vi dock utröna på vilket sätt kundkontakten verkligen kan påverkas, och vilka strategiska 
konsekvenser som kan uppkomma för företaget och dess kundrelation. Men för att göra detta 
måste vi först redogöra för om de outsourcade kundservicefunktionerna fungerar framgångs-
rikt eller inte. 

5.3 Den outsourcade kundservicefunktionen 
 
För att en kundservice ska fungera framgångsrikt och uppfylla de kriterier som gör att en 
inringade kund blir nöjd, finns en del aspekter som företagen bör ta hänsyn till. Företaget 
måste inse och uppfylla en del organisatoriska förutsättningar såväl som att kundservice-
agenterna måste ha en förståelse för vikten av vad de gör, och effekterna av deras exponering 
mot kunderna. Medvetenheten om dessa aspekter ska bidra till att kundservicen lever upp till 
de kritiska faktorer som bidrar till nöjdhet hos den inringande kunden och en förbättrad kund-
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relation för företagen. Målen är desamma för en kundservice som bedrivs inhouse såväl som 
för en outsourcad, men förutsättningarna mellan de båda alternativen ser annorlunda ut. 
Utifrån de sex viktigaste kriterierna för hur en framgångsrik kundservicefunktion fungerar, 
kommer vi här att redogöra för hur väl de outsourcade kundservicefunktionerna för företagen 
i undersökningen har fungerat. 
 

5.3.1 Informationstillgång 
Alla kundserviceagenter måste ha tillgång till maximal information för att ge slutkunden den 
bästa servicen. Bland de företag vi har intervjuat kan vi se att det i praktiken ser lite olika ut, 
vilket leder till olika resultat. Företagen är överens om att det måste råda en öppenhet och 
tillgång till intern information om företaget och dess kunder för outsourcingföretaget och dess 
agenter. Att dela med sig av system, intranät och samma information inhouse till den 
outsourcande kundservicen är ett måste, men i praktiken finns det flaskhalsar. Företagen är 
benägna att hålla på information och ger gärna inte ut för mycket information, utan snarare för 
lite. Detta kan härledas till kontroll- och maktproblematiken som diskuterat tidigare, och det 
föreligger även en strategisk risk som företagen inte gärna vill ta. Känslig information som 
finansiell historia eller information gällande inkassoärenden vill företagen helst inte dela med 
sig av till en utomstående part. Ett företags kultur kan prägla den öppenhet som företaget 
väljer att ha mot sin outsourcingpartner; man kan vara mindre benägen att öppna upp sig då 
man inte accepterat faktumet att ett annat företag ”hjälper till”. Företagspolicy är en annan 
orsak till begränsad informationstillgång. 
 
Generellt kan ses att företagen i stor utsträckning försöker bistå med all information som kan 
behövas, men att de kan slarva med detta. Det förekommer informationsmissar från 
företagens håll t.ex. genom förseningar av information, och där kan slutkunden bli lidande. 
Outsourcingföretagen försöker agera proaktivt för att få ökad tillit från företagen och för att 
företagen ska få ökad kontroll över sina kunder. Outsourcingföretagens proaktiva hållning är 
även ett marknadsföringsargument för dem själva, och genom att försöka skapa mervärde för 
företagen ska företagen få fler incitament för att stanna kvar hos dem som kunder. Företagen 
håller dock inte alltid med om att outsourcingföretagen är proaktiva, utan oftast ser sig 
företagen själva som den mest proaktive parten för att upprätthålla kundservicen och till-
handahålla den information som outsourcingföretaget behöver. Det råder delade meningar om 
vem som tar initiativ till informationsspridningen, och på den här punkten kan samarbetet 
förvärras om ingen tar på sig det direkta ansvaret. Båda parterna är dock överens om att det 
viktigaste ändå är att se till kunden; då en kund blir lidande kommer företaget att få stå för det 
slutliga ansvaret. 
 
Företagen ämnar ge ut den information som agenterna behöver för att kunna utföra sitt arbete, 
och i vissa fall lite därtill. Öppenheten beror till stor del av vilken tillit företaget har till sin 
outsourcingpartner och vilken roll företaget anser att dess kundservice ska ha. Detta knyter an 
till vilken syn företagen har på sina kunder. Företag som är mindre öppna och har hinder eller 
begränsningar med att delge information till outsourcingföretaget får också ta risken att en 
god kvalitet på den outsourcade kundservicen inte säkerställs. 
 

5.3.2 Processer/rutiner 
Med en outsourcad kundservice uppstår ett ytterligare led i beslutsfattandet vilket ställer 
högre krav på fastställda processer och rutiner för hur man ska svara och hjälpa kunden. Det 
måste finnas väldefinierade problembeskrivningar och lösningar på de olika problem som 
agenterna kan tänkas ställas inför. Detta är viktigt för att uppfylla det kriterier som både 
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företagen och outsourcingföretaget har satt som mål, t.ex. first time fix, att hjälpa och lösa 
kundens problem vid första samtalet. 
 
I en outsourcad kundtjänst måste det ställas extra hårda krav på att processer och rutiner finns 
inrättade, då informationen i en outsourcad kundservice inte är lika tillgänglig som för en som 
bedrivs inhouse. Det är svårare att ”informellt” kontrollera en outsourcad kundservice då en 
kundservicemanager från företaget inte alltid kan kontrollera om en enskild person beter sig 
fel, utan måste hålla sig till de kontraktsmässiga ståndpunkterna och lita på sin outsourcing-
partner. En viktig rutin hos alla outsourcande företag är att nyckelpersoner från företagen 
fysiskt besöker den outsourcade kundservicen. Genom att uppleva kundservicen ”live” 
kommer de till insikt om på vilket sätt partnerns agenter är en del av företaget och hur de kan 
respresentera företaget, om än dock under andra organisatoriska förutsättningar. Överhuvud-
taget har de intervjuade företrädarna påpekat att den fysiska närheten till siten där agenterna 
finns är mycket viktig. Framförallt ser vi att den fysiska placeringen har haft en stor betydelse 
i början av outsourcingsamarbetena då olika revideringar av processer och rutiner ofta måste 
göras i startskedet. 
 
Ett problem som företagen nämner angående rutiner och processer är då något oförutsett 
inträffar. Det finns få rutiner som täcker olika krissituationer som t.ex. när kundservice snabbt 
blir nerringda och agenterna inte vet hur de ska hantera detta. Här gäller endast för företagen 
att agera snabbt och kvickt informera sin partner om vad som gäller, så att slutkunden inte blir 
lidande. Då beslutsvägarna är längre i en outsourcingrelation än inom företag är det viktigt att 
det finns avtalat hur en krissituation ska tacklas. Outsourcingföretaget anser sig ha ett visst 
ansvar men de kan inte själva agera snabbt då de är bundna till att invänta företagets åtgärder 
och riktlinjer. Då beslutsvägarna är kortare inom företag skulle en kundservice inhouse kunna 
hantera en krissituation bättre. Vid situationer som dessa blir det mer påtagligt att 
kundservicen är driven av två skilda företag. 
 

5.3.3 Framgångsmått 
En av grundorsakerna till att företag outsourcar sin kundservice är att de vill vara mer till-
gängliga för kunderna genom att besvara så många samtal som möjligt. Effektiviteten är mätt 
i antal besvarade samtal och hur snabbt varje ärende kan hanteras; det är det som prissätts hos 
outsourcingföretagen. De företag som vi har intervjuat har haft den inställningen att en 
outsourcad kundservice är ett sätt att effektivisera inkommande samtal genom hanterings- och 
samtalstid.  
 
Företag inser idag mer och mer fördelarna med att ha en kundservice och deras syn kan 
komma att ändras från att se kundservicen som en utgiftspost till att bli en inkomstkälla. I 
framtiden kommer kringtjänster att i de flesta branscher vara något som avgör om en kund 
stannar med företaget eller inte. Med detta i åtanke kommer framgångsmåtten för kundservice 
att också röra sig från effektivitet och snabbhet till att bli mer relationsfokuserade och sälj-
inriktade. Beroende på hur företagen ser på sina kunder och vilken typ av kundrelation de vill 
ha, kan de mått som outsourcingföretagen lockar och konkurrerar med idag se annorlunda ut i 
framtiden. Ökade samtalstider, ökad kompetens om hela företagets utbud för att ägna sig åt 
merförsäljning och relationsbyggande kan komma vara mått att sträva efter i en outsourcad 
kundservice. Båda parter måste ha klart för sig att andra aspekter kan komma att öka i 
betydelse beroende på externa krav och strategier. Outsourcingföretagen måste fokusera om 
och byta synsätt till att ha fokus på andra områden än samtalseffektivitet, då kringtjänster och 
merförsäljning kräver mer av relations- och kvalitetsaspekter.  
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5.3.4 Utbildning/träning 
Utbildning och träning av den outsourcade kundservicen sker på olika sätt bland företagen. 
Antingen väljer de att hålla utbildning helt själva eller sedan utformas avtalet så att 
outsourcingföretaget håller i utbildningen. Om företagen väljer att låta outsourcingföretaget 
sköta utbildningen sker alltid en initial utbildning av personalen på den site som outsourcing-
företaget kommer att arbeta ifrån. Den utbildade personalen lär sedan i sin tur upp nya 
medarbetare. Vilket sätt företagen än väljer, visar det sig att den fysiska närheten till 
agenterna viktig. Detta i kontrollsyfte och uppföljningssyfte, men också i utbildningssyfte så 
att företaget lätt kan åka till siterna och utbilda personalen. Vid stora förändringar är det 
viktigt med företaget åker på plats för att utbilda personalen. Det ger tillfälle att bättre förstå 
olika problem, och inlärningstiden för agenterna minskar. 
 
Gällande utbildning och träning är det viktigt att man har förståelse för vilka företagets 
produkter eller tjänster är så att man kan förmedla en trovärdighet till kunderna. Vid träningen 
sätts nivån på den kompetens som man vill förmedla ut till sina kunder om företagets 
produkter och tjänster. Utöver kunskaper om företagets produkter och tjänster, är det viktigt 
att man även säkerhetsställer rutiner kring avrapporteringar, hur man loggar problem och 
användning av systemen. Att detta följs och upprätthålls är en viktig kontroll som företaget 
måste göra av agenterna. 
 
Utbildning och träning av den outsourcande kundservicen är en kostsam post för företagen. 
Ett sätt att kringgå detta är att välja ett outsourcingföretag som jobbar med företag i samma 
bransch sedan tidigare, då de har den kunskap om branschen som krävs. Outsourcingföretagen 
lider ibland av en hög personalomsättning, och det kan bli kostsamt att hela tiden utbilda ny 
personal. Vid hög personalomsättning kan den kompetensnivå som företaget vill säkerställa 
vara svår att hålla. Med en kundservice som bedrivs internt skulle kostnaderna minska genom 
den access till information som finns där, t.ex. genom att man kan fråga runt på företaget om 
hjälp. Vid arbetet med företagets kunder kan outsourcingföretaget uppnå en hög kompetens 
som inte företaget längre själva kan implementera internt, och det skulle i vissa fall kunna 
utgöra en svaghet för företagen vid förhandlingar. 
 

5.3.5 Informationsspridning inom organisationen 
Att delge informationen från kundservice till andra delar av organisationen är en kritisk faktor 
för att hålla sig ajour med marknaden. Då kundservice är front office dvs. den funktion som 
kunderna tar kontakt med och är en av de mest synliga funktionerna inom företaget, är det 
viktigt att informationen som fås från kunder delas ut till berörda parter i företaget. De flesta 
företagen upplever en tillfredställande informationsspridning från sin outsourcade kund-
service med regelbundna möten, avstämningar och genom gemensamma datasystem. 
Outsourcingföretagen informerar som det kommits överens om och lämnar sedan upp till 
företagen hur de vill gå vidare med den delgivna informationen. Outsourcingföretagen menar 
att de genom sin proaktiva hållning ofta delger information utöver det som har avtalats, detta 
för att gynna alla parter. Däremot är det upp till företaget om hur man väljer att ta hand om 
denna information från kundservice, vilket är relaterat till deras strategi kring kundrelationer 
och kundinformation. 
 
I ett nära samarbete mellan outsourcingföretag och företag karaktäriseras informations-
spridningen från kundservicen tillbaka till företaget av att mer delges än bara det 
nödvändigaste. Den tillit och öppenhet som företaget visar sin outsourcingpartner betalar sig 
tillbaka i form av information från marknaden. Outsourcingföretaget kan med hjälp av sin 
externa roll på ett lättare sätt plocka upp information från marknaden om företagets produkter 
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eller tjänster. Hur detta tillvaratas i förbättrande eller utformade av nya tjänster eller produkter 
är helt beroende av hur företaget generellt tar tillvara på information. 
 

5.3.6 Företagskultur och identitet 
Vare sig kundservicen är outsourcad eller bedriven inhouse, bör kunden känna att kund-
serviceagenterna representerar företaget samt dess kultur och identitet. Då kundservicen är en 
direkt kontaktyta är interaktionen med kundservicen en faktor i hur kunden uppfattar företaget 
och dess kultur. 
 
Denna aspekt är viktig om företaget har en stark kultur som denne vill förmedla till sina 
kunder. Trots att alla företag vill förmedla en viss identitet till sina kunder lyckas vissa företag 
bättre än andra. Beroende på hur långt man vill driva sin identitet på marknaden är den energi 
och de finansiella medel som läggs för att outsourcingföretaget ska agera som företagets egna 
viktiga. Outsourcingföretagen vill självklart till stor mån kunna säkerhetsställa att de är 
kulturbärare på det sätt som företaget önskar, men det kan bli svårt för agenterna att plocka 
upp den rätta ”touchen” om samarbetet mellan företaget och outsourcingföretaget inte är 
välfungerande och nära. En annan faktor som kan göra det svårt att vara kulturbärare är att 
agenterna på den outsourcade kundservicen ofta parallellt representerar olika företag. Det kan 
därmed göra det svårt att hoppa mellan att agera personal åt flera företag samtidigt. 
Outsourcingföretagen försöker minimera detta problem genom att inte låta en agent hantera 
flera företag som finns i samma bransch. På så sätt minimeras t.ex. agenternas tvivel om vilka 
erbjudande, koncept och värderingar som tillhör vilket företag om dessa skulle vara snarlika. 
 
Problematiken med att kommunicera ut ett företags kultur och identitet korrekt tycks inte vara 
alltför viktig för kundservicen och för kunderna; kunderna ringer trots allt in för att få hjälp 
med att lösa ett problem. Det är möjligt att kunderna inte lägger samma betydelse i detta som 
det påtalas i teorin, men dock kan det ha en stor vikt för hur det påverkar samarbetet mellan 
outsourcingföretaget och företaget. Om outsourcingföretaget adopterar företagets kultur och 
identitet kan detta minska känslan av att det är två företag, och det kan ge utslag i kund-
servicearbetet. Samarbetet kan underlättas genom att försöka eliminera ”vi- och domkänslan” 
och agenterna på den outsourcade kundservicen kan känna en större tillhörighet med företaget 
om de kommunicerar ut vikten av sin kultur och identitet. 

5.4 Inverkan på företagens kundstrategier 
 
Här kommer vi att utvärdera vilken inverkan de förändrade processerna hos de outsourcade 
kundservicefunktionerna kan ha på implementeringen av företagens övergripande kund-
strategier. Det sker genom att vi ur ovanstående analys tar ut väsentliga delar och applicerar 
dem på fyra av de viktigaste RM-strategierna som presenterades i teoridelen.  

5.4.1 Lönsamhet på lång sikt 
Vi har sett att konkurrensen inom alla branscher som de undersökta företagen befinner sig i 
ökar. Både de nyetablerade och de mer etablerade företagen har i många fall satsat hårt på att 
snabbt utöka sin kundbas. Då allt fler marknader blir mättade är nykunder det som verkar bli 
en bristvara för företagen i framtiden. För att lyckas på de mättade marknaderna och bli mer 
konkurrenskraftiga inför framtiden har de flesta av de undersökta företagen i allt högre 
utsträckning för avsikt att hålla kvar sina kunder. De gör det genom att utveckla och leverera 
olika kringtjänster vid sidan av sina kärnprodukter eller kärntjänster. För de produkt-
orienterade företagen har kundservicen i sig självt tett sig som en allt viktigare kringtjänst och 
som ett konkurrensmedel, medan de tjänstproducerande företagen främst satsar på att knyta 
nya tjänster till sina kärntjänster. 
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Vi kan se att volymen av kunder har ökat för alla företag, men samtidigt vet företagen att de 
måste knyta sina redan befintliga kunder närmare sig. De strategiska utmaningarna för 
företagen har den senaste tiden alltså bestått av att utöka kundbasen utan att tappa existerande 
kunder. Outsourcing av kundbehandlingsaktiviteter har varit en del av lösningen för dessa 
utmaningar. 
 
Företagen befinner sig i ett skifte som dels är betingat av de kontinuerliga förändringar som 
företag alltid måste genomgå, men också medförda av ett nyligen förändrat synsätt på kunder 
där det är kritiskt för företagen att vara marknadsledande eller minst tvåa, lägst trea på 
marknaden. En utökad kundbas med fördjupade relationer är vad alla företag verkar vilja 
uppnå, och om de lyckas med sina avsikter kommer deras utökade kundbas att utgöra en stor 
tillgång inför framtiden. Vad som är viktigt för att detta ska lyckas är att företagen genom god 
service och lyhördhet för kundernas önskemål behandlar kunderna som en långsiktig tillgång. 
Här utgör kundservicefunktionen en kritisk faktor. Rätt information måste nå kunden i rätt tid, 
och det är beroende av att samarbetet mellan de outsourcande företagen och outsourcing-
företagen bygger på processer och rutiner som verkligen fungerar. Alla företag i under-
sökningen är i princip nöjda med hur samarbetet med outsourcingpartnern har fortlöpt hittills, 
men det finns ett antal kritiska faktorer. 
 
Vi har i undersökningen av de outsourcande företagen sett att det hos dem finns en tendens till 
att överskatta kapaciteten för hur komplexa uppdrag outsourcingföretagen kan hantera. Denna 
överskattning tar sig uttryck i att företagen i allt högre grad lämpar över implementeringen av 
sina egna kundstrategier på outsourcingpartnern vartefter samarbetet fortskrider. Processerna 
som outsourcas blir alltså mer och mer komplicerade, och detta ställer högre krav på kontroll 
av resultat, processer samt utbildning. De ökade kraven på kontroll och utbildning ställer 
också hela logiken med outsourcing i ett annat ljus. 
 
Företagens initiala syfte med att outsourca har i första hand varit kostnadsrelaterat, men med 
ökade krav följer också högre kostnader. Även om själva utförandet av kundservicen finns på 
en annan plats så måste en del av administrationen ske hos det outsourcande företaget. Ökade 
behov av administration medför därmed direkt högre kostnader, och på sikt kanske dessa kan 
bli lika höga som, eller överstiga, kostnaderna för en kundservice inhouse. Detta kan medföra 
en sänkning av den långsiktiga lönsamheten för företagen. 
 

5.4.2 Lägre kundkostnader 
Rekrytering av nya kunder är ofta förknippat med stora kostnader, och på kort sikt kan dessa 
kostnader vara högre än de förväntade vinsterna. Alla företag i undersökningen har varit, eller 
är, i en relativt expansiv fas där kundbasen snabbt har ökat, och företagen har således till viss 
del redan erfarit en del av de kostnadsökningar som det innebär att skaffa nya kunder. 
 
Nästa stora utmaning för företagen är att behålla de kunder man skaffat sig. Alla företag i 
undersökningen inser, som tidigare nämnts, fullt ut vikten av att ha kvar sina existerande 
kunder. När nu företagen alltmer träder in i en ny fas i samarbetet med sina outsourcing-
partners är det av stor vikt att de olika framgångsmåtten som finns justeras till att passa en 
mer relationsorienterad kundsyn. Om företagen fortsätter att bara mäta antal besvarade 
samtal, first-time-fix och samtalslängd kommer det till slut att generera en för ytlig bild av 
vad deras kunder tycker och hur väl de tas hand om. 
 
När ett företag inte längre kontinuerligt måste nyrekrytera kunder går företagets marknads-
föringskostnader ner, men detta gäller bara om kunderna stannar kvar hos företagen. 
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Företagen måste alltså i högre utsträckning ta reda på vad det är som gör att kunder stannar, 
trivs och utvecklas med dem. Så länge kundservicefunktionerna är outsourcade är det av 
största vikt att rätt framgångsmått arbetas fram så att rätt utbildning och träning kan erbjudas 
outsourcingföretagens agenter. 
 

5.4.3 Mindre sannolikhet till förlust av kunder och minskad priskänslighet 
Minskad sannolikhet till kundförlust är relaterat till det förra avsnittets resonemang, genom att 
det är mer troligt att företagen kan identifiera vad en nöjd kund är med rätt framgångsmått. 
Eftersom att de undersökta företagen kontinuerligt utvecklar nya kringtjänster för att förbättra 
sina positioner på marknaden anser vi att kundnöjdhet inte kan ses som någonting statiskt, 
utan med nya produkter och tjänster uppstår nya utmaningar och problem. Företagens lojala 
kunder kommer att belöna företagen insatser för att bemöta och förstå sina kunder bättre 
genom att göra fler köp. En riktigt trogen kund kan tom bli mindre priskänslig om det finns 
andra fördelar som uppväger det högre priset. 
 
För att upprätthålla nöjdheten hos kunden krävs det att företagen är medvetna om vilka 
prestationer kunderna själva lägger ned i relationen med företaget. Så länge kunderna känner 
att deras totala kundvärde som de får är större än de uppoffringar de själva tvingas göra 
kommer de sannolikt att stanna. De farligaste relationskostnaderna för företagen som kan 
uppstå för kunderna är indirekta och psykologiska relationskostnader. För kunderna kan det 
innebära förlorad arbetstid eller extra huvudvärk som kan påverka hälsan om inte företaget 
bemöter dem på rätt sätt och kunden måste åtgärda det själv. För företagen innebär samma 
relationskostnader att mer pengar måste spenderas på avlöning av personalen som ska ta hand 
om problemen samt att personalen på företagen förlorar tilliten till företagens egna processer. 
 
Återigen är rätt information, för att främja rätt processer genom rätt utbildning, centralt för en 
lyckad kundservicefunktion. När dessa faktorer fungerar kommer kunderna mindre sannolikt 
att gå till konkurrenterna, och företagen kan på sikt ta ut ett högre pris. 
 

5.4.4 Kunderna blir medproducenter 
I det ovanstående avsnittet nämndes de nya utmaningar som uppkommer för företagen då de 
utvecklar kringtjänster. Nya tjänster medför också nya utmaningar och problem för kunderna. 
Omfattningen av dessa problem kan reduceras om kunderna får vara med och utveckla de 
produkter och tjänster som de själva vill konsumera. 
 
För att informationen om vad kunderna vill ha ska nå fram till de delar av företagen som 
verkligen behöver den, t.ex. marknadsavdelningen och R&D-avdelningar, måste det finnas 
processer som stödjer detta hos båda parterna i outsourcingsamarbetet. I undersökningen har 
vi sett att de flesta företagen idag är tillfredsställda med hur information sprids i företaget, 
men att kraven på vilken information som ska spridas var i stor omfattning är låga. 
 
Outsourcingföretagen har generellt insett vikten av att sprida information, men informations-
bearbetningen hos företagen efter att de har tagit emot den är diffus. Detta anser vi har att 
göra med företagens oklara inställning till den här biten från början, och denna oklara 
inställning tror vi har bidragit till att företagen inte har kunnat ange tillräckligt klara mål för 
detta till sina outsourcingpartners. Denna omogenhet för dessa frågeställningar kan ge upphov 
till problem för företagen när konkurrensen på deras marknader tätnar ytterligare. 
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6 SLUTSATSER  
 
I den här uppsatsen har studerat vilken påverkan en redan genomförd outsourcingprocess har 
haft på företagets kundservicearbete, och vilken effekt det i sin tur har haft på kund-
relationerna. Vi har kommit fram till att outsourcing av kundserviceaktiviteter medför 
förändringar i kundrelationerna för de företag som har outsourcat. Vi har dock funnit att dessa 
förändringar uppkommer i olika grad för olika företag, samt att de inte uppkommer på de sätt 
eller i den utsträckning som vi tidigare har trott.  
 
Orsakerna till att kundrelationerna förändras måste sökas längre tillbaka i tiden. Vi har 
kommit fram till att merparten av de förändringar som sker i kundrelationen för de 
outsourcande företagen oftast måste härledas till företagens initiala incitament till att 
outsourca. Den enskilt störst bidragande faktorn till hur väl ett outsourcande företag ska 
kunna implementera sina framtida kundstrategier är hur väl företaget underbyggde sina egna 
motiv med att outsourca sin kundservice. Detta avspeglar, tillsammans med de förberedelser 
företagen gör, deras medvetenhet om sina kunder. De företag som hade underbyggt sina 
motiv väl verkar också ha mer klart utformade visioner om åt vilket håll de vill föra 
utvecklingen av sina kundrelationer. Outsourcing av kundserviceaktiviteter bidrar alltså 
endast till en förändrad kundrelation mellan det outsourcande företaget och slutkunden i de 
fall där företaget inte har motiverat outsourcingprocessen med avstamp i en medvetenhet om 
var samarbetet ska leda. 
 
Vi har funnit att det i ett outsourcingsamarbete närapå krävs exakt lika mycket engagemang 
och organisation från företagets sida för att samarbetet ska lyckas så att kundrelationen inte 
påverkas. När företagen outsourcar sin kundservice medför det en ytterligare kontaktyta som 
förlänger beslutsprocesserna i det interna arbetet och i kontakten med kunderna. De företag 
vars kundrelationer inte hade påverkats var också de som bäst förstod vikten av att optimera 
samarbetet med sin outsourcingpartner. Dessa företag var också de som bäst hade förberett sig 
inför den förändringsprocess som outsourcingen innebär. Bland de företag där det fanns en 
oro för att kundernas förväntningar på företagets kundservice inte skulle införlivas präglades 
samarbetet av en annan inställning. De ansåg i högre grad att man inte längre behövde 
engagera sig i vissa kundserviceprocesser eftersom man förflyttat den interna kundservicen 
till en extern part. 
 
För de företag som i början av outsourcingprocessen inte fullt ut hade underbyggt sina motiv 
med att outsourca, växte en medvetenhet för betydelsen av att ha bärkraftiga motiv fram 
under samarbetets gång. För dem verkade outsourcingprocessen som ett slags förstoringsglas 
för de problem som initialt fanns hos dem själva i organisationen, eftersom att det i 
samarbetet med den externa parten blev mer tydligt om de saknade något speciellt fokus eller 
om vissa processer i företaget inte var effektiva. De kritiska faktorer som kan påverka och 
bidra till oönskade konsekvenser på företagets kundrelationer hade därmed en mycket större 
utväxling i dessa företag. 
 
De problem som kan uppstå är oftast problem som är relaterade till samarbetet mellan 
företaget och outsourcingpartnern, vilket påverkar slutkundens uppfattning och dennes 
relation till företaget negativt. Om det finns en väl utbyggd interaktion mellan företaget och 
dess outsourcingpartner borde inte förflyttningen av kundservicen till den externa parten 
påverka relationen mellan företaget och slutkunden nämnvärt. 
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7 SLUTDISKUSSION OCH FRAMTIDA FORSKNING 
 
Vi har sett att företag som outsourcar sin kundservice ofta i först hand ser till de kostnads-
besparingar som kan uppnås. Att bara se till priset för hanteringen av kunder är en alltför naiv 
syn på outsourcing, likaså att se outsourcing som en temporär problemlösare. Företag har en 
tendens att outsourca ut problem som inte kan lösas internt, men kan då drabbas av 
”förstoringsglasfenomenet”. Företaget kan aldrig avstå sitt ansvar mot kunden, och det oavsett 
om de har outsourcat eller inte; kunden ser kundservice och företag som en helhet. 
 
Företaget måste dela med sig av information och behandla sin outsourcingpartner som en av 
sina egna avdelningar. Detta kan innebära risker som t.ex. förlorad insyn och kontroll över 
den egna verksamheten, men dessa risker uppväger inte risken att kunderna får en dålig 
uppfattning om företaget, och i längden lämnar det. Om intresset att fullfölja dessa krav på 
öppenhet inte finns, t.ex. pga. företagspolicy eller företagskultur, borde företaget inte 
outsourca sin kundservice. Öppenhet mot outsourcingpartnern är en nyckel till att samarbetet 
ska fungera. 
 
Outsourcing av kundservice kan till viss del vara branschrelaterat¸ ju komplexare tjänster och 
produkter ett företag erbjuder desto större krav ställs på samarbetet mellan outsourcing-
företaget och företaget. Ju mer företaget kärnverksamhet bygger på relationen till kunden, 
desto mindre bra lösning är generellt outsourcing av kundservice. Företag som är i denna 
situation men som ändå vill outsourca kräver ofta att de får exklusivitet av outsourcing-
företaget, så att samarbetet mer liknar en allians. Detta blir oftast lika dyrt som att en egen 
kundservice, och det är sällan outsourcingföretagen överhuvudtaget accepterar de villkoren. 
 
Framtiden kommer att kräva mer av de outsourcingsamarbeten som finns idag. Då majoriteten 
av företagen som vi intervjuat är verksamma i branscher där relationssynsätt på kunder ännu 
inte har blommat ut, har kontrollbehovet av kunderna inte varit lika påtagligt. För framtiden 
ställer omgivningen dock högre krav på kundfokus, och alla undersökta företag vill ha en 
närmare relation med sina kunder. Då företag kommer att baka in allt fler relationsmarknads-
föringsvärderingar i sina övergripande kundstrategier, kan vi förvänta oss att de outsourcande 
företagen i större utsträckning kommer att stöta på en känsla av förlorad kundkontroll om de 
inte bejakar de problem som kan uppstå. De problem som uppstår måste generera nya mål-
sättningar för outsourcingsamarbetena, där kunden än mer sätts i fokus.  
 
Ett uppslag för vidare forskning inom det här ämnesområdet är att undersöka hur kunderna 
uppfattar outsourcad kundservice. Det vore dessutom intressant att se hur outsourcing av 
kundservice fungerar i mer komplexa branscher, där företagets kärnverksamhet bygger på 
relationen till kunden.  
 
Som vi tidigare påpekat, är det viktigt att företagen delger så mycket som möjligt om sina 
kunder och av sitt företags kompetens till outsourcingföretaget. Detta kan utgöra problem för 
företagens integritet och deras framtida förhandlingsstyrka mot sin samarbetspartner. Det vore 
därför också intressant att se forskning kring hur ett intimare samarbete mellan de två parterna 
skulle fungera ur ett konkurrens- och maktperspektiv. 
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9 BILAGOR 

9.1 Bilaga 1: Begreppsdefinitioner 
 
Kundservice 
De avdelningar som företag inrättar för att underlätta hanteringen av sina kundärenden. 
Genom detta avlastar man andra personer i organisationen från de störningar som kunder kan 
skapa genom telefonsamtal eller brev samtidigt som kan ge kunderna exklusiv service med en 
mer centraliserad informationsspridning. 
 
Call center 
Företag som sköter kundkontakter mha telefon. 
 
Contact center 
Företag som sköter kundkontakter mha telefon, web, chat, sms och e-post. 
 
Site 
Platsen där call- eller contact centret finns. 
 
Outsourcingföretag, outsourcingpartner, cc-företag 
Ett contact center som tillhandahåller lösningar för företag som vill outsourca någon del av 
sin kundkontakt. 
 
Outsourcande företag, Uppdragsgivare  
Företaget som köper tjänster av outsourcingföretaget. 
 
Inbound outsourcing 
Outsourcing av inkommande samtal till det outsourcande företaget. 
 
Outbound outsourcing 
Outsourcing av telemarketing, dvs. utgående teletrafik i syfte att sälja. 
 
Slutkund 
Slutkunden är det outsourcande företagets, dvs. uppdragsgivarens, kund. 
 
Agent, kommunikatör 
Agenten eller kommunikatören är den person som slutkunden talar med på contact centert. 
 
Inhouse, hemma 
När uppdragsgivaren har sin kundservice inom det egna företaget är den inhouse. 
 
Overflow 
Plötsliga toppar av inkommande telefonsamtal som uppkommer då många slutkunder ringer 
till kundservicen samtidigt. 
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9.2 Bilaga 2: Förundersökning 
 
Här presenteras data från vår förundersökning som bestod av en intervju med Johan Talenti, 
ordförande i Svenska Call Center Föreningen. Svaren på frågorna presenteras som 
kortfattade sammandrag. 
 
Kort om organisationen 
 
Vilka är ni och varför finns ni?/Varför togs initiativet till att bilda SCCF? 
 
SCCF hette tidigare Sveriges telemarketingförening och ingick tidigare i SWEDMA - svenska 
direktmarkandsföringsorganisationen. Då telemarketingbranschen växte sig större, bildades 
Svenska Call Center Föreningen i början på 2000 och blev en viktig kanal som drevs som en 
självständig förening. SCCF har 17 medlemsföretag, vilket är ca 50 % av telemarketing-
branschen. 
 
Vilka frågor jobbar ni idag aktivt med?  
 
I dagsläget jobbar vi mycket med arbetsmiljöfrågor. En guide kommer ut den 30 november 
där råd och riktlinjer för hur arbetsmiljön hos call centers ska bedrivas för en bättre 
arbetsmiljö. Dessa frågor drivs dels från branschen och också för att ytterligare regelverk 
inbjuds. 
 
Sedan bytet har många samarbeten med arbetsorganisationer, fackorganisationer, 
konsumentverket, SIF, HTF ökat. SCCF: s mål är att upprätthålla en bättre relation med 
intressenter inom branschen för att främja branschen.  
De problem som uppstår i branschen orsakas oftast av de mindre företagen som inte är 
medlemmar i hos SCCF. 
 
Vad är syftet med SCCF? 
 
”Protect and promote” telemarketingbranschen som målet för organisationen.  
 
Call Center-branschen 
 
Hur ser call center-branschen ut och hur är den strukturerad? 
  
Hela telemarketingenbranschen sysselsätter 90 000 personer enligt Privata Affärer. Dessa är 
fördelade över 300 call center/contact center-bolag. 
 
Outsourcingdelen sysselsätter 20 000 personer enligt en undersökning gjord av 
handelsinstitutet. Outsourcing av kundservicetjänster är en liten del om man ser till de andra 
tjänster som telemarketingbranschen erhåller. 
 
Strukturen på outsourcing av call center-tjänster kan delas upp i inbound och outbound. 
Inbound telemarketing är mer låst då det är kunden som styr och tar den initiala kontakten. 
Denna tjänst är mer service- och problemorienterad. Outbound telemarketing är proaktivt och 
mer marknadsorienterat. Det är mer fritt då man kan styra själv och mer säljorienterat.  
Förhållandet mellan inbound och outbound är ett 50-50 förhållande. Företagen är olika i sin 
uppdelning, vissa ägnar sig åt bara outbound eller inbound, andra både och. 
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Outsourcad Kundservice  
 
Vilka tjänster kan call center-företag erbjuda då ett företag vill outsourca sin kundservice? 
 
Telesvarsfunktioner, passningssystem, billing/faktureringstjänster, support av IT-tjänster, 
växelfunktioner för småföretag, overflow (företag har egen men dom har en stor volym som 
dom inte kan hantera själva), inkassotjänster - interaktion mellan call center tjänsten och 
inkassotjänsten. Insourcing - bemannar hela företagens kundservice med agenter till 
arbetsledare, projektledare.  
 
Värdekedjan blir bredare för vad call center-företag kan erbjuda och svårare att bara hålla sig 
till telefontjänster.  
 
Vilka anser ni vara dom vanligaste förekommande orsakerna till att företag väljer att 
outsourca sin kundservice?  
 
Effektivitet är den primära orsaken. Alla vet att det är mer effektivt att outsourca. Detta mätt i 
monetära mått; mer värde kan skapas genom att outsourca kundtjänst jämfört med att driva 
det inhouse hos företagen.  
 
Outsourcing är ett sätt för företagen att fokusera på sin kärnverksamhet, t.ex. ska en bank inte 
behöva fokusera på sina contact centers utan på sin kärnverksamhet. 
 
Vilket kundklientel generellt väljer företagen att outsourca?  
 
Generellt alla kunder, kan även vara utifrån belastning s.k. overflow. Det kan även vara 
volymen kunder som man inte uppfattar som mindre värdefulla dvs man går efter 20/ 80 
regeln.  
 
Vilka för- och nackdelar för företaget anser du att det finns, då ett företag väljer att 
outsourca sin kundservice? 
 
Det finns en risk att företaget tappar kontroll över driften på sin kundservice, vilket kan 
upplevas som att man tappar kontakt med kunderna. Svårt att kontrollera den gräns som går 
mellan outsourcingpartnern och funktionen.  
 
Call Center-företagen och deras klienter 
 
Vilka problem kan skönjas i samarbetet mellan call center-företaget och deras klienter 
(företagen)? 
 
Oftast har de stora företagen både outsourcad kundservice och kundservice inhouse. Det är 
sällan som ett företag klipper banden helt. Ett problem när klientföretagen har både inhouse 
och outsourcar är att det kan uppstå en konkurrenssituation.  
 
Upplevelsen från företaget är inte ett partnerskap utan mer rivalitet och konkurrensladdat, 
medan outsourcing företagen är mer samarbetsinriktade. Det ifrågasätter vem som tar ansvar 
för vad och vilken funktion. 
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Ur ett relationsmarkandsförings perspektiv, kan kritik riktas mot outsourcing av kundservice. 
Hur ställer sig call center-företag i frågan kring denna problematik rörande sina klienters 
kundrelationer? Vad gör ni på SCCF för att främja lösningen på denna problematik?  
 
Ju mer mogen branschen blir ju mer process inriktat blir det. Man outsourcar inte hela den 
egna kundtjänsten på en dag utan det är en process. Företagen kollar först om det funkar 
genom att outsourca en del av kundservicen, och efter hand förflyttar man successivt. Det 
görs över tid med klart givna förutsättningar. Detta ökar motiven till outsourcing och 
säkerhetsställer att det funkar. 
 
Call Center-företagen, klienterna och deras kunder 
 
Finns det ett medvetande om kundrelationsproblematiken inom branschen? 
 
Beror på tidsperspektiv. Ur ett vidare perspektiv (nationalekonomiskt) sker en hård 
konkurrens, där företag måste välja mellan skalfördelar eller differentiering. I Sverige blir det 
oftast att man skalfördelar volym för att Sverige är så liten marknad. 
 
Å ena sidan pratar man om lönsamhet men det beror helt på vilket tidsperspektiv. Ett livbolag 
har en tidshorisont på 30 år medan telekombolagen ser 12 månader. Detta visar på att 
problematiken är mer bransch/marknadsorienterat. Det är viktigt att skilja sig mellan olika 
bolag då man berör denna problematik.  
 
Det finns värden som kan gå till miste om i ett partnerskap, då man outsourcar. En konflikt 
kan uppstå inom företaget då man slås mellan det långsiktiga perspektivet eller 
kvartalsredovisningsperspektivet. 
 
Kundrelationsproblemet existerar vare sig ett företag outsourcar sin kundservice eller inte. 
Företag eftersträvar en god relation till sina kunder men dock visar undersökningar visar att 
det är få kunder egentligen som är lojala till dennes leverantörer. Ofta tar man tillfället i akt 
att fly. Återigen beror detta på bransch- inom bank och finans är man inte lika flyktig som 
man är i exempelvis telekom.  
 
Hur pass viktig är hanteringen av era kunders kundrelationer? Vad ser ni är viktigast i 
upprätthållandet av era kunders kundrelationer?  
 
Det är beroende på vem som tar besluten om outsourcing i företagen; controllers vs 
marknadsförare. Om man driver ett företag ur ett mer kvartalsekonomiskt perspektiv är det 
mer försvarbart att outsourca kundservicetjänster. Företag kan anse att man inte har råd att ha 
den långa återbetalningstiden. Sett utifrån ett längre perspektiv kan outsourcing utarma 
servicen och försäljningen. 
 
Även om i teorin och i bland i praktiken att existerar i en problematik, så är det omöjligt att 
veta då det är markandsbestämt. I slutändan bottnar det i att det är marknaden som 
bestämmer. 
 
Med den ”mellanhandsroll” som outsourcingföretaget intar, anser du då att det finns ett 
tillfredställande informationsflöde från kunden till klientföretaget?  
 
Viktigt att klientföretaget är med och lyssnar och aktiv i början av outsourcingprocessen. Idag 
har klientföretagen mer access till informationen med hjälp av teknologi. Med integrerade 
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system och databaser, finns det flera sätt att hålla informationsflödet tillfredställt. Företagen 
kan befinner sig på plats för att lyssna i realtid, när som helst.  
 
Mellanhandsrollen är ingen skillnad. Man kan jämföra stora företag som har olika 
säljorganisationer eller organisationsstruktur där informationsflödet inte är helt bra. 
 
Hur hanteras känslig information? 
 
Vid hantering av inkassotjänster är det viktigt att outsourcingföretaget har all information. 
Inkasso kan vara ett känsligt område att outsourca. I samband med PUL finns det många 
gråzoner, och detta är viktigt att ta hänsyn till. 
 
Framtiden 
 
Hur ser framtiden ut för branschen?  
 
Branschen är ung, de som kan se hela spelplanen kommer att identifiera nya typer av 
tjänstebehov. Efterhand som branschen mognar kommer det bli en otydligare gräns mellan 
partner och leverantör. Ju mer mogen branschen blir desto mer tas fokus ifrån själva 
processen, och allt betas ner till den fysiska platsen. Det kommer även att finnas en del 
delningar, konsolideringar, differentieringar av rena överlevnadsskäl. 
 
Sverige har ett omoget sätt på marknadsföring. Det är ett kollektivt ansvar snarare än 
individbaserat. En bra kund och en dålig kund får lika mycket marknadsföring, det görs ingen 
differentiering. Vi kommer att kunna se en hårdare segmentering bland kunderna och att detta 
tar en form i hur utbudet av kundtjänster kan uttryckas, t.ex. telemarketing (ökad kostand för 
mindre väntetid). Marknader får en större prägel av att fungera i realtid och marknadens press 
ökar priset. Man kommer att få den servicen man är beredd att betala för. 
 
Hur kommer branschen att växa i framtiden?  
 
Man kommer att hitta nya användningsområden och mer specialiserade tjänster. Det kommer 
att ske en utslagning i branschen. Tillväxten har varit stark de senaste åren.  
 
Hitta nya användningsområden som idag inte uppenbara, offentlig sektor och 
sjukvårdsupplysning. Ökad efterfrågan på tjänster på olika språk eftersom att invandringen 
har bidragit till att det talas många olika språk i Sverige. Det är billigare att outsourca en 
sådan tjänst än att utbilda personal inhouse i företagen. Globala möjligheter med 
differentiering inom språk/support/kundtjänst. Skillnaden är egentligen bara att man har en 
annan fysisk placering. Helt andra områden inom branschen som man idag inte ser kommer 
att öppna upp för nya områden.  
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9.3 Bilaga 3: Frågeformulär Call Center Företag 
 
 
 

FRÅGEFORMULÄR 
 

TILL 
 

CALL CENTER-FÖRETAG 
 
 
 
 

Följande frågeformulärs syfte är att bidra till en undersökning gällande förändring av 
kundrelationer vid outsourcing av kundservice. Denna undersökning är en del av vår 

magisteruppsats som behandlar vilka implikationer outsourcing av ett företags 
kundservice har på det outsourcande företaget utifrån ett strategiskt kundperspektiv. 

 
 

Uppsatsen är en publik handling, men om så önskas garanterar vi er anonymitet. 
 
 
 

Vi tackar för er medverkan. 
 
 

Anders Jonsson (andersjons@gmail.com) 
Sanja Lennström (sunheelenn@hotmail.com) 

 
Företagsekonomiska institutionen 

Stockholms Universitet 
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Historia 
 
Vilka anser ni vara de vanligast förekommande orsakerna till att företag väljer att outsourca 
sin kundservice?  
 
Vilka olika kundsegment väljer företagen att outsourca till er?  
 
Vilka kriterier tror ni är viktigast att företag i er bransch uppfyller när de outsourcande 
företagen väljer sin samarbetspartner? 
 
Vilka för- och nackdelar finns det för företag att anlita er och andra företag i branschen?  
 
Nutid 
 
Kundbemötande 
 
Hur pass viktig är hanteringen av era kunders kundrelationer, och vad ser ni som viktigast i 
upprätthållandet av era kunders kundrelationer? 
 
Utför ni kundservicetjänsten enligt era egna företagsvärderingar eller tillämpar ni er kunds 
värderingar? 
 
Informationshantering 
 
Anser ni att det, med er som mellanhand, finns ett tillfredställande informationsflöde från 
slutkunden (konsumenten) till er kund? 
 
Hur besörjer ni att er kund får den information som de önskar/behöver om sin kund? 
 
Hur tror ni att era kunders förmåga att utveckla och förbättra sina tjänster har påverkats av 
deras beslut att outsourca sin kundservice till er? 
 
Anser ni att era kunder lämnar tillräcklig information om sina kunder till er för att ni ska 
kunna ge ett bra kundservicebemötande? 
 
Samarbetet med det outsourcande företaget 
 
Hur uppfattar ni er roll gentemot er kund?  
 
Hur ser utbudet ut på era tjänster, och hur pass flexibla är ni mot era kunder? Har detta utbud 
förändrats med tiden (i så fall hur)? 
 
Vilka krav ställer era kunder på er, i hanteringen av deras kundservice? Anser ni att ni lever 
upp till dessa krav? 
 
Vilka problem kan uppstå i samarbetet mellan er och er kund? 
 
Framtid 
 
Hur ser framtiden ut för er bransch beträffade outsourcing av kundservice?  
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Tror ni att era kunder ser outsourcing av kundservice som ett långsiktigt alternativ för sin 
relationsmarkandsföring?  
 
Finns det ett medvetande om kundrelationsproblematiken inom branschen? Vad måste 
företagen i branschen göra bättre för att minska denna problematik? 
 
Vilken typ av förhållande siktar ni på att ha med era kunder i framtiden? Vill ni vara mer 
transaktions- eller relationsinriktade? 



 

72 

9.4 Bilaga 4: Frågeformulär Outsourcande Företag 
 
 
 
 

FRÅGEFORMULÄR 
 

TILL 
 

OUTSOURCANDE FÖRETAG 
 
 
 

Följande frågeformulärs syfte är att bidra till en undersökning gällande förändring av 
kundrelationer vid outsourcing av kundservice. Denna undersökning är en del av vår 

magisteruppsats som behandlar vilken förändring medför outsourcing av kundtjänster för det 
outsourcande företaget utifrån ett strategiskt kundrelationsperspektiv. 

 
Uppsatsen är en publik handling, men om så önskas garanterar vi er anonymitet. 

 
 
 

Vi tackar för er medverkan. 
 
 

Anders Jonsson (andersjons@gmail.com) 
Sanja Lennström (sunheelenn@hotmail.com) 

 
Företagsekonomiska institutionen 

Stockholms Universitet 



 

73 

Historia 
 
Hur såg er kundservicefunktion ut innan ni tog beslutet om att outsourca den? 
 
Vilka bakomliggande faktorer fanns för att outsourca er kundservice, och vilket var syftet 
med att oursourca den? 
 
Vilken del av kundsegmentet valde ni att outsourca, och på vilka grunder valde ni att 
outsourca just detta kundklientel? 
 
Hur betydelsefullt är det outsourcade kundsegmentet för ert företag, och hur stor del av 
kundbasen utgör det? 
 
Vilka kriterier var det viktigt att call center-företaget uppfyllde vid valet av er 
samarbetspartner? 
 
Vilka för- och nackdelar förutspådde ni vid beslutandet om att outsourca er kundservice? 
 
 
Nutid 
 
Kundbemötande 
 
Anser ni att ert företag idag är så kundvänligt som ni skulle vilja att det var?  
 
Är era kunder medvetna om att ni har outsourcat er kundservice?  
 
Hur tror ni att era kunder upplever den outsourcade kundservicen (det bemötande de får)? 
 
Tror ni att kunden idag upplever en ökad distans till ert företag än tidigare? 
 
Informationshantering 
 
Hur upplever ni att ert samarbete med call center-företaget fungerar idag? Får ert företag all 
nödvändig information om vad era kunder säger/tycker/tänker via call center-företaget? 
 
Hur sprids information från era kunder, via call center-företaget, till er? På vilka andra sätt 
kan ni få reda på vad era kunder säger/tycker/tänker än via call center-företaget? 
 
Hur använder ni den kundinformation ni får? 
 
Hur upplever ni att er förmåga att förbättra er och utveckla nya tjänster har förändrats sedan ni 
outsourcade er kundservice? 
 
Hur mycket information om kunderna delger ni till call center-företaget?  
 
Finns det någon diskussion i ert företag om huruvida denna lösning inte är ideal? Finns det en 
medvetenhet om eventuella alternativkostnader (förlorad feedback från kunder, kundens 
aktiva roll i företaget, företagskännedom, etc..)? 
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Samarbetet med call center-företaget 
 
Vilka problem har ni stött på sedan ni outsourcade er kundservice? 
 
Vilka för- och nackdelar upplever ni med denna typ av lösning? 
 
Hur kontrollerar ni kvaliteten på den outsourcade kundservicen, och hur vet ni att era krav 
uppfylls av call center-företaget? 
 
Framtid 
 
Är outsourcing av kundservice något som ni ser som en långsiktig hantering av era 
kundkontakter?  
 
Hur ser ni på kundens roll i framtiden? 
 
Tror ni att outsourcingen kommer att leda till en förändrad bild av företaget hos era kunder? 
 
Vad anser ni är den största risken med att ni har outsourcat er kundservice? 
 
Hur arbetar ni aktivt för att förbättra samarbetet mellan er och call center-företaget?  
 
Vilken typ av förhållande siktar ni på att ha med era kunder i framtiden? Vill ni vara mer 
transaktions- eller relationsinriktade? 
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9.5 Bilaga 5: Produktionsoutsourcing vs. Tjänsteoutsourcing87 

                                                 
87 Allen, S. Chandrashekar, A., Outsourcing Services: The Contract is just the Beginning, s. 27 

FACTOR MANUFACTURING SERVICES 
Definition of expectation Precise. Represented by 

engineering drawings and 
standards. 

Usually imprecise. Broad 
definitions with many 
expectations. 

Quality Emphasis on objective and 
measurable criteria 

Some objective and many 
subjective and perceptions-
based criteria 

Points of contact Few. Communication usually 
channelled by a few people, 
such as purchasing or the 
project manger  

Many. The service provide 
often interacts directly with 
end users as well as the 
program managers 

Physical separation of host 
firm and contractors 

facilities 

Separation is normal from the 
host company. This allows the 
use of many contractors – even 
international – to control costs 
etc. 

Separation is difficult as 
most of the services must be 
provided on the host 
company’s site and cannot 
be inventoried or stored. 

Predictability of demand Dependent on the accuracy of 
forecasts for final customer 
demand 

Dependent on both internal 
priorities and external 
demand, both of which are 
dynamic. 

Work content/ cost 
determination 

Work content is a direct 
function of the number of units 
consumed, so costs are easy to 
determine. 

Work content is situation 
specific, so needs to be 
monitored and accounted 
for. 

Security of 
information/data 

Information can be shared with 
contractors on a need-to-know 
basis. 

Contract workers may be 
exposed to confidential 
information during the 
delivery of their services 
(hallways conversations, 
access to restricted areas). 

Problem resolution Formal procedures with clear 
responsibilities can easily 
specified. 

Difficult to create a process 
because problems often 
occur due to interpersonal 
issues or vague, ill-defined 
expectations; problem 
resolution requires greater 
flexibility. 

Transition between 
contractors 

With planning, it is usually 
possible to change contractors 
with no noticeable effect on 
supply; inventory can be 
maintained under change. 

Transition is more visible, 
requires more 
communication to minimize 
the problems; disruption is 
often unavoidable because 
services cannot be stored 
and new contract workers 
are introduced to the site. 
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9.6 Bilaga 6: Faktorer som bidrar till och mäter kvaliteten på 
contact center88 

 

1. ASA 

Average speed of answer 

2. Queue time 

Amount of time that the caller is waiting for an answer 

3. Percentage of callers who have satisfactory resolution on the first call 

4. Abandonment rate 

The percentage of callers who hang up or disconnect prior to answer 

5. Average talk time 

Total time caller was connected to telephone service representative 

6. Adherence 

Are agents in their seats as scheduled? 

7. Average work time after call 

Time needed to finish paper work and to do research after the call itself has been 

completed 

8. Percentage of calls blocked 

Percentage of callers who receive a busy signal and could not even get in to the queue 

9. Time before abandoning 

Average time caller held on before giving up in queue 

10. Inbound calls per TSR eight-hour shift 

11. TSR turnover 

The number of telephone service representatives who left in a period of time usually 

annually 

12. Total calls 

13. Service levels 

Calls answered in less than x seconds divided by number of total calls 

 

                                                 
88 Feinberg, Richard A. et. Al., Operational determinants of caller satisfaction in the call centre 
 


