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Sammanfattning  

 
Callcenter företag är företag som har lite speciella förutsättningar för att kunna existera. Ett 
callcenter företag fungerar lite som entreprenörer vilka åtar sig ett uppdrag för en klient som i 
sin tur tar hand om kunderna.  
 
Callcenter har till sin hjälp för att kunna nå ut till kunderna frontpersonal och det är dessa som 
uppsatsen kommer att handla om. Det är dilemmat som frontpersonalen har när de får direktiv 
från både sin ledning samt direktiv från klineterna de åtar sig uppdrag ifrån.  
 
Callcenter företag fungerar på sådant sätt att de tar åt sig ett uppdrag från en klinet som kan 
vara att de ska utföra diverse telefonförsäljarejobb som att sälja abonnemang med mera. 
Genom att callcenter företaget åtar sig sådant uppdrag så sätter de en speciell grupp åt detta 
uppdrag så att dessa får utföra detta.  
 
Denna uppsats går ut på att se vilka eventuella problem som kan tänkas komma i sådana 
företag samt att se om det finns någon lösning åt dessa problem. Det som har framkommit i 
uppsatsen är att frontpersonalen får problem med att de krav som ställs från klienterna samt 
ledningen då dessa ibland går emot varandra lite, och då kan det bli svårt att veta hur de skall 
gå till väga. En annan del som ställer till problem är att frontpersonalen inte tillräcklig 
information om vad som sker inom organisationen.   
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1. Inledning 
 
I detta inledande kapitel skall vi presentera begreppet callcenter och föra en diskussion kring 
delar av den kritik vi upplever att media fört fram gällande callcenter branschen. Vi kommer 
även att presentera utvecklingen inom tjänstemarknadsföring och vilka implikationer detta 
kan ha på branschen. Slutligen kommer vi även att ange syftet med uppsatsen och de 
forskningsfrågor vi önskar få svar på, vårt val av avgränsning samt uppsatsens disposition. 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Begreppet callcenter föddes år 1990 på Irland, när regeringen där gjorde en storsatsning för att 
minska arbetslösheten genom etablerandet av callcenter-verksamhet. I Sverige lanserade Telia 
1995 begreppet callcenter och den stora telemarketingverksamheten tog fart när TV 3 startade 
sina sändningar (med bl a TV-shop). Dock hade C-A Lewenhaupt något tidigare startat en 
liknande verksamhet, då de på sitt gods Geddeholm anställde några kvinnor och erbjöd vänner 
och affärsbekanta att kunna vidarekoppla sina samtal till dessa när de var på resor eller möten. 
Callcenter är en samtalscentral för både ingående och utgående samtal och den mest 
snabbväxande verksamheten består idag av kundtjänster av olika slag. Begreppet 
telemarketing skiljer sig dock något från begreppet callcenter, då telemarketing innebär 
marknadsföring via telefon och endast omfattar telefonförsäljning (JämO, 2007). 
 
Något som haft betydelse för att marknaden för callcenter tagit fart, är den avregleringen som 
skett av telemarknaden. Även de olika former av statligt stöd vid etableringar i 
glesbygdsregioner har fått stor betydelse. Företag som säljer teletjänster växer, företrädesvis i 
landsdelar där löneläget är lågt och bidragen höga. Utvecklingen går idag mot att företag 
utlokaliserar enklare arbetsuppgifter inom serviceområdet till callcenter-företag medan mer 
kvalificerade företagsspecifika uppgifter behålls inom företagen. Detta då de företag som 
köper callcenter-tjänster ofta ligger på en central plats med dyra arbetsplatskostnader, dyra 
lokaler och därmed satsar dessa företag allt mer resurser på kärnverksamheten. Det är en 
utlokalisering av enklare uppgifter inom serviceområdet såsom kundtjänster och liknande, där 
ett företag kopplar sina inkommande och utgående samtal till ett callcenter, som är den typen 
av callcenter som växer snabbast idag (JämO, 2007). 
 
Den nya tekniken med integrerad data och telefoni har även gjort det möjligt för företag att 
kapa toppar för sin kundtjänst eller reception genom att koppla samtal automatiskt till 
callcenter-företaget om alla linjer är upptagna. Exempel på verksamheter på ett callcenter är 
marknadsundersökningar, bokningsservice, reklamuppföljning, inbjudningar, försäljning, 
uppdateringar av register och kundundersökningar. En del callcenter bistår även med extra 
säljresurser vid vakanser, nylanseringar eller kampanjer, skriver och mailar/skickar säljbrev 
med en företags- eller produktpresentation som uppföljs med telefonsamtal eller kontakt för 
säljbesök (JämO, 2007).  
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1.2 Problemdiskussion 
 
I branscher med hård konkurrens, likvärdiga produkter och priser är kundkommunikationen 
ofta det avgörande konkurrensmedlet. Idag är det många företag som standardiserat och lagt 
ut enklare arbetsuppgifter utanför företaget för att minska sina kostnader. Personalen på de 
callcenter som anlitas blir då företagens frontpersonal och är ofta den enda kontakt kunden 
har med företaget. Då kundkommunikation är av stor vikt blir frontpersonalen på dessa 
callcenter ofta en del av den tjänst som företagen erbjuder samt företagens ”ansikte utåt”. 
 
IT-kommissionens rapport från 1999 visar på en bransch där arbetsmiljön kan variera kraftigt 
och vi upplever att denna bild av branschen inte har ändrats. IT-kommissionen menar att 
problemen inom callcenter branschen är hög arbetsintensitet under långa tider, dålig 
ergonomi, monotona arbetsuppgifter och integritetskränkande kontrollmetoder. Vidare menar 
de att arbetsmiljöproblemet till viss del är en ledarutbildningsfråga. Detta påpekas även av 
Arbetsmiljöverket (2003) i en rapport där de påpekar att ett vanligt problem är att cheferna 
inte har tillräckliga arbetsmiljökunskaper. Vidare menar de att det händer att brister i 
arbetsmiljön är kända men inget gjorts för att åtgärda dem. IT-kommissionen påpekar även att 
väletablerade företag vet att dålig arbetsmiljö ger stor personalomsättning och dålig lönsamhet 
på långt sikt. Detta torde vara en särskilt viktig fråga för callcentren där personalen är den 
viktigaste resursen. 
 
Under åren 2003-2006 har det vid Luleås Tekniska Universitet bedrivits ett forskningsprojekt 
som syftat till att hitta och pröva former för kompetensutveckling, lärande och 
organisationsutveckling vid callcenter-företag. En viktig frågeställning i projektet var hur man 
skall kunna utveckla arbetet för att skapa långsiktigt hållbara arbetsförhållanden – både ur 
individens perspektiv och ur organisationens perspektiv. I deras resultat från fas 1, 
kartläggningen, presenterar doktoranderna Anna Jansson och Eira Andersson att retoriken 
kring callcenter-branchen till stor del handlar om bidragsberoende, monotona uppstyckade 
arbetsuppgifter, detaljstyrning och övervakning, arbetsskador, ohälsa, låg status, ”kvinnojobb” 
och hög personalomsättning. 
 
I en rapport utförd av Arbetsmiljöverket (2004) lyfts faktorer fram som utmärker ett callcenter 
som fungerar bra ur arbetsmiljösynpunkt: 
 

• Medveten satsning på ökad variation i arbetet, mentalt och fysiskt   
• Kortare telefon- och datorarbetspass med regelbundna avbrott efter 1-1,5 timme   
• Kompetent arbetsledning   
• Utvecklat systematiskt arbetsmiljöarbete, där ledning och personal samverkar   
• Uppmuntran och stöd   
• Regelbundna möten, där allt som gäller arbetet kan ventileras   
• Utvecklingsmöjligheter   
• Tillgång till företagshälsovård    
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Samtidigt som utvecklingen lett till att allt fler företag anlitar callcenter-företag anammar idag 
allt fler företag relationsmarknadsföring. Denna utveckling har inte minst påskyndats av 
insikten att det är lättare och mer lönsamt att sälja till existerande kunder än att hela tiden jaga 
nya kunder. Trots denna insikt är det dessvärre fortfarande ofta så att det i många företag 
läggs ned mycket större energi och resurser på att attrahera nya kunder än på att vårda de 
existerande. 
 
Då vi upplever att media ofta speglar branschen som en bransch med arbetsmiljöproblem samt 
att utvecklingen inom tjänstemarknadsföring påvisar vikten av att vårda befintliga kunder och 
kundens centrala betydelse har vi för avsikt att lyfta fram hur organisationen bäst kan stödja 
frontpersonalen i kundmötet. 
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 
 
Vårt syfte med denna studie är att beskriva, analysera och tolka hur ett typiskt svenskt 
callcenter är organiserat samt hur de eventuellt skulle kunna utveckla sin organisation för att 
bättre stödja frontpersonalen. 
 
Vi preciserar vårt syfte i dessa tre forskningsfrågor: 
 

• Hur är ett typiskt svenskt callcenter-företag organiserat? 
• Hur väl organiserar ett callcenter för att sätta kundens behov, tjänsternas kvalitet och 

affärerna i centrum? 
• Hur skulle organisationen på ett callcenter kunna stödja sin viktigaste resurs, 

frontpersonalen, bättre i dess arbete ur ett ”Service Management” perspektiv? 
 

1.4 Avgränsning 
 
Vi avser att avgränsa oss till att analysera ett traditionellt svenskt callcenter. Vi anser att detta 
callcenter kan ge en bild över den problematik som kan råda inom branschen som helhet. Vi 
har avgränsat oss till att endast intervjua personal i första ledet, det vill säga frontpersonal. Då 
frontpersonalen är ett callcenters främsta resurs anser vi det mest intressant att lyfta fram hur 
de upplever sin arbetssituation. Vi anser att dessa respondenter bäst kan skildra organisationen 
då de, genom sin dagliga kontakt med klienternas kunder, även har en förståelse för hur den 
enskilda kunden påverkas. 
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1.5 Disposition 
 
För att lättare få en övergripande bild på hur uppsatsen är uppbyggd kommer här en 
övergripande bild av arbetet och lättare kunna finna det som vi anser är det väsentliga.  
 
 
 

 

Metod 

Teori 

Empiri & analys 

Slutsats 

Inledning Inledningen informerar om lite kort historik om callcenter företag samt vilken 
problematik som kan finnas inom sådana företag 
 
 
Metoden visar hur material är insamlat samt hur vi gått tillväga. 
 
 
 
Teorin tar upp begrepp som har tagits upp i undersökningen.      
 
 
 
Empirin innefattar intervjuer med personal från callcenter företag. Analysen 
kopplar samman teorin med empirin. 
 
 
 
Slutsatsen tar upp våra egna uppfattningar kring arbetet 
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2. Metod 
 
I detta kapitel skall vi presentera en utförlig beskrivning av vårt tillvägagångssätt. Vi kommer 
att redogöra för vårt val av ansats, uppsatsens angreppssätt och analysmetod. Vidare kommer 
vi att föra en diskussion kring de definitionsproblem som kan råda samt uppsatsens 
trovärdighet. Vi kommer även att redogöra för vårt val av respondenter. 
 

2.1 Ansats 

2.1.1 Positivism eller Hermeneutik 
 
Det finns ett antal synsätt inom vetenskapen som undersökaren kan tillämpa som 
utgångspunkt för sin studie. Synsätten får olika effekt på valet av teori och metod samt 
sambandet dem emellan, det vill säga metodologin. De två huvudkategorierna av 
vetenskapliga synsätt är positivism och hermeneutik. Hermeneutik kallas även för 
tolkningsbaserad ansats. Denna ansats har som utgångspunkt i att det finns olika bilder av 
verkligheten och inte någon objektiv social verklighet, eftersom människor uppfattar fenomen 
på olika sätt. Med andra ord ser den tolkningsbaserade ansatsen verkligheten som en social 
konstruktion. Detta innebär att allt måste förstås i sitt specifika sammanhang och att 
kumulativ kunskap är svårt att skapa då det finns många olika sätt att tolka och förstå sociala 
fenomen (Jacobsen 2002). 
 
Positivismens uppfattning om hur verkligheten ser ut grundar sig på att det finns en objektiv 
värld utanför oss själva och att denna objektiva verklighet kan studeras på ett objektivt sätt. 
Även inom detta synsätt som hermeneutikiskt synsätt skall forskningen vara kumulativ. Det 
som forskningen gör är att bygger vidare på den tidigare forskningen och utvidgar den med ny 
(Jacobsen 2002).   
 
Vi har valt en tolkningsbaserad ansats. Vi menar att området och fenomenet Call Center bäst 
kan beskrivas och förstås om vi utgår från att Call Center är socialt konstruerade. Det är 
frontpersonalens upplevelse av sin arbetssituation som ligger till grund för den service de 
kommer att förmedla. Vilket ligger till grund för kundernas tolkning av tjänsten och dess 
kvalitet. 
 

2.1.2 Deduktiv eller Induktiv 
 
Tillvägagångssätten för att kartlägga en verklighet kan variera. En strategi enligt Jacobsen 
(2002) är den så kallade deduktiva, där kunskap och vissa förväntningar av verkligheten först 
införskaffas innan empiri samlas in för att visa om dessa förväntningar stämmer överens med 
verkligheten. Motsatsen till den deduktiva strategin är den induktiva enligt Jacobsen (2002). 
Med den induktiva strategin skall forskaren försöka samla in relevant information nästan helt 
utan förväntningar. Meningen med denna strategi är att forskaren inte skall begränsa sin 
information till vad som tas upp inom teorin utan kanske till och med kan skapa nya teorier. 
Utifrån det insamlade materialet skall forskarna formulera teorier. 
 
Vi har valt att utgå från ett deduktivt tillvägagångssätt då vi för att skapa en intervjuguide fick 
utgå från teori och därmed först skapa vår teoretiska referensram.  
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2.2 Uppsatsens angreppssätt 

2.2.1 Definitionsproblem 
 
Begreppet callcenter kan vara ett svårfångat begrepp då det kan betyda olika saker för olika 
användare. Detta kan då bli en svårighet när man börjar diskutera callcenter branschen, dess 
möjligheter och dess problem. Vad är ett callcenter? 
 
I IT-kommissionens rapport från 1999 nämns följande som några av de begrepp som används 
synonymt med callcenter: 
 
Customer Interaktion Center Customer Care Center 
Relationship Center  Internet Business Solution Center 
E-service   Distanssupport 
Helpdesk   Distansarbete 
Customer Relationship Center Shared Service Center 
Contact Center  Virtuellt Call Center 
Ringcentraler  Teleservice 
Dislocated Work  Telestugor 
 
I denna studie har vi använt begreppet callcenter som en övergripande beskrivning för alla 
typer av verksamheter som sköter kontakter mellan företag eller myndighet och deras 
”kunder”, vare sig de förmedlas via telefon, fax, post eller elektronisk post. 
 
Vi har även valt att använda begreppet kund, oavsett om det är frågan om privat-, offentlig- 
eller ideell sektor samt även om kunden är en privatperson eller ett företag. Vidare kommer 
även begreppet klient används. Begreppet klient syftar till de företag som köper tjänster av ett 
callcenter. 
 

2.2.2 Litteratursökning 
 
Vårt uppsatsarbete inleddes med att söka litteratur. Litteratursökningen började med att vi 
sökte efter kända forskare inom området ”Service Management”. Vi sökte även litteratur, i 
form av avhandlingar, via olika vetenskapliga databaser. Vi använde både svenska och 
engelska sökord. De sökord vi använde var callcenter, service management, frontpersonal, 
frontline, organisation och service recovery. Vi sökte även efter forskare som vi sett i artiklar 
och böckers referenslitteratur. 
 

2.2.3 Undersökningsmetod 
 
Det finns olika metoder eller upplägg som kan användas vid en undersökning. Dessa upplägg 
innebär bland annat att man bestämmer sig för vilka individer som skall ingå samt vilka 
tekniker som skall användas. Enligt Patel och Davidsson (2003) betecknas dessa 
undersökningar vanligtvis utifrån den teknik som har använts för att samla information.  
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Enligt Patel och Davidsson (2003) innebär en fallstudie undersökningen görs på en mindre 
avgränsad grupp. De menar att ett ”fall” kan vara en individ, en grupp individer, en 
organisation eller en situation. Enligt Eriksson och Weidersheim-Paul (1997) innebär 
fallstudier att man undersöker en eller några få objekt i syfte att redogöra för händelser, 
relationer eller processer inom undersökningsenheten. Patel och Davidsson (2003) menar 
vidare att en fallstudie utgår från ett helhetsperspektiv och försöker få så täckande information 
som möjligt. De menar att fallstudier ofta kommer till användning då man önskar studera 
processer och förändringar. Ett alternativt upplägg av undersökningen kan vara en så kallad 
survey studie. Enligt Patel och Davidsson (2003) innebär en survey studie att undersökningen 
görs på en större avgränsad grupp med hjälp av till exempel ett frågeformulär eller en 
intervju. Enligt Eriksson och Weidersheim-Paul (1997) anses som lämplig när en beskrivning 
av ett fenomen skall studeras eller beskriva eventuella samband. Undersökningen är även 
lämplig när forskningsfrågorna börjar med Vad, Vem och Hur många? 
 
Vi ansåg att fallstudie var det bästa alternativ, eftersom vår studie inte syftar till att beskriva 
samband och fenomen samt att våra forskningsfrågor börjar på Hur. Detta val baserade vi 
även på att vår avsikt var att studera ett objekt i syfte att redogöra för händelser, relationer 
eller processer inom undersökningsenheten. 

2.2.4 Val av undersökningsenhet 
 
Vårt val av undersökningsenhet baserades på att vi önskade undersöka ett väl etablerat 
callcenter, då vi ansåg att personalen där bäst kunde spegla de problem som kan tänkas finnas 
eller uppstå för nya företag i branschen. Enligt Sveriges CallCenter Förening (2007) så kan 
nya callcenter lida av så kallade ”barnsjukdommar”, vilket ytterliggare motiverade oss till vårt 
val av att undersöka ett väl etablerat callcenter. Valet var också utifrån att det redan fanns 
kontakter inom företaget och att vi hoppades att detta skulle underlätta insamlandet av data. 
 
Vi valde att koncentrera oss på ett företag då vår avsikt ej varit att kartlägga alla callcenter-
företag, utan vår tro är att detta etablerade callcenter väl kan spegla den problematik som 
råder inom branschen. 
 

2.3 Data och datainsamlingsmetod 

2.3.1 Primär- och sekundärdata 
 
När studier genomförs är det två stycken metoder som används när material samlas in. 
Primärdata och sekundärdata är de metoderna som används. Med primärdata menas att 
information och upplyssningar som forskare får ta del av är direkt från personer som de själva 
samlar in. Detta innebär att den informationen och upplyssningarna som forkare samlar in är 
för första gången och att det inte finns något tidigare material som de har tillgång till. 
Sekundärdata innebär att information coh upplyssningar samlas in genom tidiagare insamlat 
material. Detta är material som exempelvis kan vara årsredovisningar, statistik och texter 
(Jacobsen 2002).  
 
Vi använder oss utav primärdata då vårt syfte i uppsatsen är att finna svar som inte är tagna 
sedan innan och eventuellt komma på lösningar som inte finns. Vi använde även oss utav en 
så kallad intensiv undersökningsmetod då vårt syfte med uppsatsen är att beskriva och 
analysera hur ett callcenter företag fungerar och eventuella komplikationer som kan tänkas 
dyka upp. 
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2.3.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
Vid själva undersökningarna finns det två metoder att välja mellan. Dessa är kvalitativ och 
kvantitativ metod. Dessa metoder skiljer sig väldigt mycket från varandra och används vid 
olika tillfällen. Ingen är bättre än den andra utan de lämpar sig olika bra vid olika situationer.  
 
Den kvalitativa metoden är mer ingående än den kvantitativa metoden. Detta innebär att 
forskaren söker efter svar till varför just vissa faktorer är som de är. För att få just denna 
information krävs det att sökandet efter information går mer på djupet och då kan det vara 
svårt att säkerställa att denna information är generell. Det är här som den kvantitativa metoden 
kommer in. Här tas information med utgångpunkt på antalet. Denna metod är mer strukturerad 
och standardiserad gentemot den kvalitativa metoden. Den kvantitativa metoden vill bara få så 
många svar som möjligt på ett visst antagande. Den tänker inte mycket på vilka underliggande 
faktorerna kan vara till just detta. Med andra ord är denna metod bra för att det går att göra en 
generell slutsats av en undersökning (Jacobsen, 2002).  
 
Hur själva undersökningarna går till sklijer sig åt. Den kvalitativa metoden går till på sådant 
sätt att de frågar ett mindre antal personer och frågorna är mer ingående vilket leder till att det 
inte enbart blir ett enda svar alla gånger, utan det kan vara många olika. När en sådan 
undersökning skall redovisas görs detta gärna med ord. Kvantitativa undersökningar sker 
oftast i form av enkätundersökningar. På grund av att detta underlättar vid framställning av 
resultatet. I sådana undersökningar varierar inte svaren åt på samma sätt som den kvalitativa 
metoden och genom dessa undersökningar kan ett större antal medverka i undersökningen. 
Vid redovisning av den kvantitativa metoden används siffror i större utsträckning gentemot 
den kvalitativa. Kvantitativa metoden säger med ett säkrare resultat vad personer tycker och 
den kvalitativa metoden säger värför de tycker så (Jacobsen, 2002). 
 
Fler skillnader med dessa två metoder är att den kvantitativa metoden inte är lika flexibel 
gentemot den kvalitativa. På grund av att det är ett större antal som används vid en kvantitativ 
metod så går det inte att ändra frågor hur som helst. Skulle detta ske måste hela 
undersökningen med största sannolikhet startas om på nytt. Desto större flexibilitet har den 
kvalitativa metoden där frågeställningar kan ändras allteftersom undersökningen pågår för att 
kunna få ett så bra svar som möjligt. Med tanke på att de flesta undersökningar för den 
kvalitativa metoden genomförs via personliga intervjuer så är möjligheten att ändra frågor och 
ställa eventuella följdfrågor under tiden som undersökningen pågår stor (Jacobsen, 2002).  
 
Valet av metod till denna uppsats blev den kvalitativa metoden. I och med att undersökningen 
vi kommer att utföra kräver mer än en generell iaktagelse. Syftet är få reda på varför saker 
och ting är som de är och då lämpar sig inte den kvantitativa metoden. 
 
Inom den kvalitativa datainsamlingsmetoden finns det tre alternativ: 

1. Den individuella, öppna intervjun 
2. Gruppintervju 
3. Dokumentundersökning 

 
Här föll valet till den individuella, öppna intervjun, på grund av att som vi ser det blir 
respondenterna mer ”fria” och vågar säga vad de tycker och inte hindras från att det finns 
andra i rummet som kan få respondenterna att inte våga säga vad de tycker (Jacobsen, 2002).  
Vi började med att genomföra nio stycken semistrukturerade individuella intervjuer. Vår 
avsikt var att genomföra tio stycken intervjuer, dock uteblev en respondent. 
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Vi valde att endast intervjua frontpersonal då det föll sig mest naturligt eftersom det är deras 
arbetssituation vi haft för avsikt att belysa. Respondenterna valdes på förhand ut 
slumpmässigt av gruppchefer och representerade olika klienter. Samtliga intervjuer 
genomfördes med frontpersonal, det vill säga personal i första ledet som dagligen har kontakt 
med klienternas kunder. Vid samtliga intervjuer använde vi oss utav densamma 
intervjuguiden. Intervjuguiden baserades på temafrågor utifrån vårt syfte med uppsatsen samt 
den aktuella teorin. 
 
Efter de nio intervjuerna såg vi snart ett mönster. Som komplement till dessa intervjuer har vi 
genomfört fem telefonintervjuer om femton till i vissa fall trettio minuter vardera. Detta 
genomfördes för att bekräfta och säkerställa att vi uppnått mättnad.  Dessa intervjuer byggde 
på samma intervjuguide och genomfördes för att säkerställa att svaren som framkom i de 
personliga intervjuerna inte hade påverkats av att callcentret själva valde ut våra nio 
respondenter. Valet av dessa respondenter skedde slumpmässigt. 
 

2.3.3 Testundersökning 
 
För att kontrollera att vi inte använt oss utav svårbegripliga begrepp eller att någon av 
frågorna var oklara, genomförde vi en testintervju med den intervjuguide vi tagit fram. 
Respondenten för testintervjun har tidigare varit anställd av ett callcenter, vilket vi ansåg vara 
av stor nytta då denna person även kunde ge feedback på aspekter vi kunde ha missat. Då 
respondenten ej upplevde någon av frågorna eller begreppen som använts svårbegripliga, 
valde vi att använda oss utav den framtagna intervjuguiden då vi ansåg att den väl täckte in de 
områden vi funnit relevanta i vår teoretiska studie. 
 

2.3.4 Kvalitativa personliga intervjuer 
 
Den första tio intervjuerna var personliga intervjuer och genomfördes hos det undersökta 
callcentret, där vi fick ett mötesrum till vårt förfogande. För att skapa en lättare stämning 
började vi varje intervju med att presentera syftet med vår uppsats och intervjun samt lät 
sedan respondenten berätta kort om sitt arbete. Vi tydliggjorde även att allt som sades under 
intervjun skulle förbli anonym. Intervjuerna spelades in på band och varade i cirka en 
halvtimme. Intervjuerna baserades på tjugotvå frågor, där några av frågorna förtydligats med 
en eller ett par förberedda följdfrågor. Intervjuutskriften resulterade i cirka 28 sidor tätskriven 
text. Intervjun skrevs ut ordagrant och bearbetades sedan till en beskrivande löptext. Det som 
då utelämnades var de saker som inte berörde ämnet. 
 
Den fem kompletterande intervjuerna genomfördes via telefon. Båda författarna deltog via 
högtalartelefon för att säkerställa att ingen information gick förlorad då vi ej hade tillgång till 
diktafon vid dessa intervjuer. Båda författarna gjorde anteckningar över vad som sades under 
intervjuerna. Även dessa intervjuer inleddes med att vi förklarade syftet med intervjun och 
uppsatsen och lät sedan respondenten berätta om sitt arbete för att skapa en lättare stämning. 
Intervjuerna varade i cirka femton till trettio minuter. 
 
Intervjuerna baserades på samma intervjuguide användes vid de nio personliga intervjuerna. 
Utskriften av intervjuerna resulterade i cirka fem sidor tätskriven text. Då dessa intervjuer 
skedde utan diktafon kunde de ej skrivas ut ordagrant, men då båda författarna närvarade 
kunde den väsentliga informationen bibehållas vid utskriften. 
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2.4 Analys metod 
 
För att kunna genomföra vår analys började vi med att skriva ned de inspelade intervjuerna 
samt sammanställa de anteckningar som gjorts av telefonintervjuerna. Därefter började vi med 
en första analys av empirin med syfte att reducera överflödig information samt att 
systematisera data. Detta gjorde vi genom att notera vad som var förklaringar och 
beskrivningar eller vad som var respondenternas värderingar. Vi kategoriserade data utifrån 
den teoretiska modell vi valt att använda. I samband med nedskrivningen av intervjuerna 
markerade vi citat som vi ansåg var viktiga eller intressanta att belysa. 
 
Vi valde sedan att analysera materialet med hjälp av konstant komparativ metod. Denna 
metod innebär att, då densamma intervjuguiden använts, kunna jämföra respondenternas svar. 
Utifrån dessa jämförelser har likheter och skillnader i svaren analyserats och tolkats. Detta har 
sedan även satts i relation till teorin.  
 
Enligt Glaser och Strauss (1967) är den konstanta komparativa metoden lämplig vid en 
tolkningsbaserad ansats där avsikten är att studera verkligheten som en social konstruktion. 
De vanligaste datakällorna vid en konstant komparativ metod är individuella intervjuer och 
observationer. Förenklat beskrivs denna metod som en jämförelse mellan resultat, som 
kategoriseras och analyseras samt tolkas.  
 

2.5 Studiens trovärdighet  

2.5.1 Validitet och Reliabilitet  
 
För att se huruvida en undersökning är trovärdig eller ej tas upp via två begrepp, validitet samt 
reliabilitet. Validitet innebär att undersökningen är giltig och relevant. Med detta menas att 
hur bra studien har avsett det som den ska. Vid hög validitet stämmer teorierna väl överens 
med det som har undersökts (Thuren, 2002). Validitet kan även ses utifrån dess interna och 
externa giltighet som Jacobsen (2002) tar upp. Interna validiteten innebär att vi har undersökt 
det som var meningen. Extern validitet för studien ytterliggare ett snepp vidare. Här ser man 
möjligheterna till hur väl undersökningen går att överföra till andra sammanhang. Vår studie 
har låg extern validitet då det inte förekommer alltför många branscher som besitter liknande 
situationer som just callcenterbranschen. Däremot stiger validiteten genom att en testintervju 
genomfördes för att kunna se om det fanns faktorer som glömts bort eller helt enkelt inte 
tagits med. 
 
Reliabilitet innebär hur tillförlitlig och trovärdig en studie är. Det finns många faktorer som 
spelar stor roll och kan påverka reliabiliteten. Här kommer faktorer såsom valet av 
undersökningsmetod in och kan vara avgörande för hur trovärdigheten (Jacobsen, 2002).  
 
Intervjuerna skedde under två omgångar. De första nio intervjuerna skedde under en dag på 
ett callcenterföretag och då hade författarna tillgång till diktafon under intervjuerna. Detta 
gjorde att så lite information som möjligt skulle gå förlorad. Under de resterande intervjuerna 
hade författarna ej tillgång till diktafon och dessa intervjuer genomfördes via telefon. 
Intervjuerna genomfördes på sådant sätt att en av författarna ställde frågor och förde 
anteckningar medan den andra satt i bakgrunden och skrev så gott den kunde.  
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Telefonintervjuerna har med andra ord lägre reliabilitet i och med att under sådana intervjuer 
är det lätt att information inte hinns med att föra ned medan respondenterna pratar och på så 
sätt glöms bort. Sammanställningarna genomfördes relativt snabbt. De nio första intervjuerna 
skedde med dagarna som närmast följde på grund av att författarna inte hade besatt den kraft 
som behövdes för att sammanställa intervjuerna under samma dag. Telefonintervjuerna 
sammanställdes däremot på en gång efter samtalen för att så lite information som möjligt 
skulle gå förlorad i och med att vi saknade diktafon.   
 
Efter de nio första intervjuerna framkom det inga avikande synpunkter, men vi valde att göra 
ytterligare fem telefonintervjuer för att säkerställa att mättnad hade uppnåtts. 
Telefonintervjuerna framförde inte några nya synpunkter och författarna ansåg att mättnad 
hade uppnåtts och valde att inte genomföra några fler intervjuer.     
 
En av författarna har sedan tidigare varit verksam inom detta callcenterföretag och detta kan 
påverkat svaren som respondeterna gav. Intervjuerna kan ha blivit vinklade åt ett visst håll i 
och med detta. Jacobsen (2002) tar upp att det kan bli en så kallad intervjuareffekt när en av 
författarna har en relation till det som de studerar och på så sätt vinklar studien åt ett visst håll. 
En positiv effekt till att en av författarna har tidigare erfarenheter inom detta callcenter företag 
kan ha varit att det varit lättare att få intervjuer just på grund av detta. Det negativa med detta 
kan givetvis vara att författaren kan starka band till just denna verksamheten. Detta kan ha 
bidragit till att exempelvis frågevalet och hur svaren tolkats har påverkats. För att råda bukt 
med ett sådant problem har båda författarna varit närvarande under samtliga intervjuer samt 
att under sammanställningen har de diskuterat sinsemellan för att få en så objektiv bild som 
möjligt. 
 
Skulle denna undersökning göras om på nytt anser författarna att resultatet skulle bli lika 
förutsatt att respondenterna skulle svara lika öppet som de gjorde under dessa intervjuer. 
Författarna anser att det går att få tag liknande personal som kan svara lika öppet, men att det 
kan vara svårt. Undersökningen kan därmed återskapas med likvärdigt resultat.  
 

2.6 Anonymitet 
 
Vår avsikt med denna studie är att beskriva och analysera ett typiskt Call Center genom att 
belysa den problematik som råder inom branschen som helhet. Vi har inte för avsikt att 
framföra kritik mot ett specifikt Call Center, vilket gjort att vi valt att det studerade Call 
Center-företaget förblir anonymt. Därav förkommer inte företagets eller respondenternas 
namn i uppsatsen. Företaget refereras till i form av ”Call Centret” och respondenterna 
refereras till såsom ”Frontpersonalen”. 
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3. Teori 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera de relevanta teorier som berör utformandet av en 
tjänsteorganisation, det vill säga tjänstesystemet. Vår avsikt är att beskriva hur 
organisationen bäst kan stödja sin frontpersonal i deras arbete med att tjäna kunden. 
 

3.1 Tjänstedefinition och tjänstekvalitet 
 
Vad en tjänst är finns det ett antal definitioner på i diverse litteraturer. Som kommer att 
märkas i denna uppsats, så kommer Echeverri och Edvardsson (2002) litteratur att vara lite av 
en röd tråd för oss vad gäller att referera ifrån. Då faller det även naturligt att ta deras 
defintion av vad en tjänst är. Enligt Echeverri och Edvardsson (2002), Grönroos (2002), 
Nyberg (2002) och Gummesson (1995). är en tjänst em kedja med aktiviteter som bidrar till 
en process där kunden är medproducent för att uppnå ett visst resultat. Typisk för just tjänster 
är att de är abstrakta, immateriella, att samproduktion sker och att kunden är medproducent 
samt att de är heterogena. Utöver vad tjänst är enligt dessa författare så menar även Echeverri 
och Edvardsson (2002) att syftet med produkten är det som avgör om det är en tjänst eller en 
vara. I och med detta är det vanligt förekommande att traditionellt producerande företag 
numera antar att de tillämpar tjänstesynsätt även om produkten i sig inte kan defineras som en 
tjänst.  
 
När ordet kvalitetsuppfattning kommer upp så innebär det vad människor har för 
förväntningar om en viss vara eller tjänst. En kunds förväntningar är det som avgör för hur 
kvaliteten är. Uppfylls inte kundens förväntningar om hur en vara eller tjänst är uppstår 
bristande kvalitet. Detta är inget som är positivt för kunden då den blir missnöjd och 
eventuellt inte vill göra affärer där mer. Missnöje är inget som något företag vill ha så därför 
har många infört klagomålshantering och få missnöjda kunder att säga till företaget om vad de 
kan förbättra och på så sätt kunna komma till bukt med detta problem Echeverri och 
Edvardsson (2002). 
  

3.2 Tjänstesystemet 
 
I boken Marknadsföring i tjänsteekonomin beskriver Echeverri och Edvardsson (2002) ett 
tjänsteföretag som ett tjänstesystem. I detta tjänstesystem samverkar olika funktioner för att 
företaget skall tillhandahålla tjänster av hög kvalitet. Vidare menar de att samverkan 
emellertid sker inom ramen för maktrelationer och hierarkier. Dessa maktrelationer och 
hierarkier är i praktiken nödvändigt för att åstadkomma en effektiv organisation, vilket i sin 
tur är nödvändigt om man skall hushålla med organisationens begränsade resurser. För att 
signalera kundens betydelse har de i deras modell placerat kunden överst. 
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Fig. 1: Egen modifiering av Echeverri och Edvardsson (2002) modell över tjänstesystemet  

 
Kahn (1995) framhåller på samma sätt kundens betydelse men menar att trots att många 
företag ser kunderna som deras största tillgång, är det ofta långt till handling för att företagen 
skall leva upp till detta påstående. Enligt Hougaard och Bjerre (2002) är det få företag som är 
medvetna om det värde kundlojalitet har, och de poängterar även att lojalitet och kundnöjdhet 
inte är samma sak. 
 
Det finns olika roller som personer kan ha i tjänsteverksamheter. Den första rollen har 
kunden. Även om de inte är anställd av företaget så har de en mycket stor del av företagets 
utveckling. Kunden ses numera som en medproducent som ger företaget fördelar gentemot 
sina konkurrenter om de lyssnar och använder sig av den information som kunderna ger på 
rätt sätt. Den andra kan ses som kontaktpersoner (frontpersonal) för kunder. Detta innebär att 
de är dessa personer som den direkta kontakten med kunder. Efter denna personal finns det 
stödpersonal, vilka ger som kunder inte träffar i någon större utsträckning. Denna personal har 
till uppgift att hjälpa till frontpersonalen med det som dessa inte kan lösa. Utöver dessa tre 
typer av personal finns ledningspersonal. Denna personal har till uppgift att se till hur 
konkurrenter agerar samt se hur samhället i stort agerar på saker och ting. Genom att hålla 
koll på vad som sker i ett större perspektiv, så hjälper de personal under att agera på diverse 
sätt som de anser är rätt (Gummesson, 2002). 
 
Enligt Echeverri och Edvardsson (2002) framställs ofta medarbetarna som tjänsteföretagets 
och tjänstemarknadsföringens nyckelresurs. Dock menar de att det många gånger kan 
ifrågasätta om de verkligen behandlas på det sättet. Därför anser de att det är viktigt att lyfta 
fram medarbetarna i tjänstemarknadsföringen. Vidare menar Echeverri och Edvardsson att 
kundernas uppfattning om en tjänsts kvalitet i stor utsträckning beror på hur de uppfattar 
medarbetarna utifrån till exempel kunskap, serviceorientering och engagemang. De framhåller 
att enskilda medarbetare i stor utsträckning den avgörande faktorn för många kunder vid deras 
val av tjänst, och att medarbetarnas agerande och attityder ofta utgör en stor del av 
tjänsteinnehållet. Därav anser de att medarbetarna kanske borde ses som en del av tjänsten 
och dess kvalitet istället för enbart som resurser. Echeverri och Edvardsson (2002) framhåller 
dessutom att många kunder vid en värdering av tjänsten utgår, ofta omedvetet, från hur de 
uppfattar den medarbetare hos tjänsteföretaget som de kommer i kontakt med. 
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De menar att medarbetarens upplevelse av sin arbetssituation därmed blir central för kundens 
kvalitetsuppfattning. Därmed kan personalen betraktas som den kritiska eller avgörande 
faktorn för att kunden skall uppleva att han eller hon får en tjänst av rätt kvalitet, istället för 
att ses som en resurs bland alla andra. På så sätt menar de att det därmed bör te sig naturligt 
att anpassa teknik, system, rutiner och andra resurser till den mänskliga logiken, det vill säga 
till medarbetarnas och kundernas naturliga sätt att fungera. 
 
När det avser arbetsorganisering och utformning av organisationsstruktur i syfte att säkerställa 
kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt, finns det många frågor som kan ställas enligt Echeverri 
och Edvardsson (2002). De menar att en central fråga är hur man tydliggör ansvar och 
befogenheter inom ramen för en hierarkisk struktur på ett sätt som samtidigt tillåter olika 
resultatenheter eller funktionella områden att samspela med varandra för att stödja 
tjänsteprocessen. Viktiga inslag i tjänsteverksamheter som har, eller förknippas med, hög 
kvalitet har visat sig vara process- och kundansvar. De menar att process och struktur måste 
fås att samspela, så att funktionellt ansvar och tjänsteprocessansvar stöder varandra. 
 

3.3 Kunden 
 
Enligt Echeverri och Edvardsson (2002) är kunden den som verksamheten riktas till, oavsett 
om det rör sig om privat-, offentlig- eller ideell sektor. 
 
"Sanningens ögonblick” 1 är en metafor som ofta diskuteras inom tjänstemarknadsföringen. 
Enligt Echeverri och Edvardsson (2002) syftar metaforen till att mötet mellan kunden och 
tjänsteleverantören kan ge upphov till starka känslor och ge bestående intryck som präglar 
kvalitetsuppfattningen. Därav är det av stor vikt för företag som arbetar med tjänster och där 
möjligheten till personlig interaktion kan vara få, att de möten företaget får med kunden blir 
lyckade. Företaget kanske bara får en chans att övertyga kunden. Tax och Brown (1998) 
påpekar att det är viktigt med utbildning för personalen i kundbemötande och att tydliggöra 
vilka konsekvenser det kan bli för företaget om personalen inte har ett bra bemötande. 
Echeverri och Edvardsson (2002) påpekar att kunder är olika, något som borde te sig som en 
självklarhet men menar att det förefaller svårt för många företag att förstå. Kunder har olika 
behov, önskemål och förväntningar. De menar att det är viktigt att förstå och att agera utifrån 
detta, men att det inte är tillräckligt. När olika processer byggs upp och kommuniceras måste 
kundens beteende uppmärksammas samt vad som är logiskt och meningsfullt ur kundens 
perspektiv. 
 
En viktig faktor för kundens upplevda service är personalens engagemang och att de lyssnar 
på kunden. Ett företag bör givetvis sträva efter att göra rätt första gången, men fel kan dock 
alltid uppstå. Det gäller då för företagen att snabbt och generöst behandla klagomål. Echeverri 
och Edvardsson menar att bland de kunder som får sina reklamationer väl behandlade 
fortsätter 54 % att köpa, medan endast 19 % av dem som behandlats mindre bra blir kvar. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Metafor från tjurfäktningsarenan, mötet mellan fäktaren och tjuren (Normann, 1992). 
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Relation till den missnöjde kunden 
 

Vid missnöje kan kunder agera på olika sätt. Gummesson (2002) tar upp tre olika sätt som 
kunder gör när de är missnöjda på en produkt eller tjänst. 

 
1 Den första är att kunden helt enkelt går över till en konkurrent. Detta kan ske genom 

att de gör detta delvis eller helt. 
2 Det andra sättet tar upp att kunden säger ifrån och kräver rättelse för problemet de har 

haft. 
3 Sista sättet är sådant att de är lojala mot företaget. Detta sätt innebär att kunden har 

handlat hos företaget sedan en tid innan genom detta tål misstag i större utsträckning. 
 

Vad gör företagen för att åtgärda fel på tjänster och produkter eller tjänster som kunden har 
fått ta del av? 

 
Företag måste vidta åtgärder när det har förekommit ett fel på en produkt eller tjänst som gjort 
att kunden har blivit missnöjd. Detta kallas med ett annat namn för recovery och innebär att 
återställa problemet som kommit vid en miss för företaget. 
 
 
Kundklagomål 
 
Vad är ett klagomål? Enligt Barlow och Möller (1997) innebär klagomål när ett uttalande om 
förväntningar som inte uppfyllts. Dessa förväntningar kan komma från flera håll. Reklam ger 
många förväntningar om hur en produkt eller tjänst är. Hur frontpersonal är spelar också en 
stor roll över hur förväntningarna kommer att vara på en produkt eller tjänst, men sen finns 
det även faktorer såsom förpackning, pris med mera. 
 
Barlow och Möller (1997) tar upp om att klagomål är indelade i två delar. En del kallas för 
den ytliga klagan som personer gör och den andra är mer ingående och kallas för den djupare 
klagan. Den ytliga delen är sådan att det är småsaker som man egentligen inte behöver bry sig 
om. Till detta kan det vara saker såsom att tröjan krympte i tvätten och det är egentligen inte 
något problem i sig, men kan vara väl så retsamt. Den djupare delen innebär att kunden går 
tillbaka till affären för att låta de få en möjlighet att rätta till problemet med att ge kunden en 
ny tröja eller någon annan typ av kompensation. Detta är för att kunden i fortsättningen 
kommer att handla i affären och att det inte blir dålig policy för affären. 
 
En viktig ingrediens för Call center företag vad gäller att utvecklas är hur de lyssnar och tar 
till sig kundernas önskningar och klagomål. Det är genom dessa som företag eller 
organisationer kan ligga steget före sina konkurrenter. Visserligen är det aldrig roligt att ta 
emot klagomål för att det har en så negativ klang, men däremot är det genom klagomål kunder 
kan säga till företag eller organisationer om hur de skall sköta sitt företag eller organisation. 
Det är genom att se klagomål som en hjälp till snabba och billiga förändringar på produkterna 
eller tjänsterna vilka tillgodoser kundernas behov på ett bättre sätt mot det gamla (Barlow och 
Möller, 1997). Corvellec och Lindquist (2005) tar upp att klagomålshantering, eller service 
recovery som de skriver, är ett viktigt verktyg för företagens kvalitetsarbete. Däremot har 
personal svårt att själva ta på sig ansvaret om ett fel skulle föreligga. Personal har en tendens 
att försöka lägga över ansvaret till en kollega för att känna att de själva inte gör fel (Corvellec 
och Lindquist, 2005). 
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Beroende på vad det är för slags företag kan det eller dessa bry sig mer eller mindre om just 
vad kunderna säger. Företagen som kan göra detta är sådana som inte har speciellt stor 
konkurrens, det vill säga att dessa företag har monopol på marknaden eller så kan det vara så 
att marknaden är så ”liten” att konkurrenter inte anser att det är lönt att ta sig in på just denna 
marknad. 
 
Vid utformningen av tjänstesystemet är det viktigt att beakta att det ska vara enkelt för kunden 
att agera och att aktivt bidra till processen. Några aspekter på organisering i samband med 
tjänstens utveckling är: 
1. Interaktionen kunder emellan 
2. Kundens förhållande till företagets organisation med avseende på rutiner, procedurer och 
blanketter, öppettider och sätt att informera 
3. Samspelet mellan kunder och företagets medarbetare 
4. Kundens samspel med de teknisk-fysiska resurserna och fysiska produkterna. 
 
Utbytet – med kunden i centrum – bör organiseras så att kunden på bästa sätt kan bidra både 
genom att lämna information och genom att utföra olika moment i tjänsteprocessen. 
 

3.4 Frontpersonalen 
 
Enligt Echeverri och Edvardsson (2002) samt Corvellec och Lindquist (2005) är 
frontpersonalen, tillsammans med kunderna, företagets viktigaste marknadsförare. Det är de 
som har till uppgift att tillhandahålla service åt kunden och är företagets ”ansikte utåt”. Dock 
menar Echeverri och Edvardsson att även andra medarbetarkategorier inom företaget till och 
från kan ha uppgiften att vara frontpersoner, och därmed bli marknadsförare på ”deltid”. 
Echeverri och Edvardsson (2002) framhåller att kärnan i tjänsteverksamheter är mötet mellan 
kund och frontpersonal. De menar att denna byggs upp av en mer eller mindre strukturerad 
mellanmänsklig procedur där de medverkande individerna går in i rollerna som köpare 
respektive säljare. 
 
Vid en värdering av en tjänst utgår många kunder, ofta omedvetet, från hur de uppfattar den 
medarbetare hos tjänsteföretaget som de kommer i kontakt med. Enligt Echeverri och 
Edvardsson (2002) är en viktig faktor för kundens upplevda service därmed personalens 
engagemang och att de lyssnar på kunden. Tax och Brown (1998) menar vidare att kunder 
även bedömer tjänster utifrån själva processen, det vill säga företagets policy, regler och 
handläggningstid, varvid företaget bör ta ansvar för eventuella fel och att dessa löses snabbt 
av den första person som kunden får kontakt med. Vidare menar de att processen bör vara 
flexibelt utformad och ta hänsyn till individuella omständigheter, genom att till exempel 
lämna lämplig kompensation till kunden utifrån dennes omständigheter och krav. Baron och 
Harris (2003) tillägger att genom att ge personalen rätt befogenheter kan de lösa problem 
flexibelt när de dyker upp.  
 
Gummesson (2002) tar upp olika faktorer som bör beaktas vad gäller interaktion mellan 
tjänsteleverantörer och kunder. Interaktionsbegreppet har på senare tid fått en ny innebörd. 
Förr innebar detta begrepp kundernas kontakt med säljare, medan nu omfattar detta begrepp 
alla typer av kontakter som mellan kunder och serviceleverantörernas personal och utrustning. 
Detta kan vara alltifrån vanliga säljare till reparatörer. Interaktionen nu för tiden vill medla ett 
värde för kunden och detta fås av helhetsintrycket av samtliga produkter och tjänster som 
företaget har att erbjuda. 
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Det finns fyra faktorer som definierar ett service möte enligt Gummesson (2002): 
 

1 Interaktion mellan leverantörens kontaktpersoner (frontlinjen) och kunden. Detta kan 
vara alltifrån mötet mellan läkare och patient med mera. 

2 Interaktioner mellan kunderna. Kunder pratar med varandra och berättar om egna 
upplevelser som de har av en viss produkt eller tjänst. Detta förs vidare oavsett om det 
skulle vara bra eller dåligt. Denna interaktion är den som ”biter” bäst på kunder i och 
med att de tror mer på bekanta som har en viss uppfattning av en produkt eller tjänst 
gentemot vanlig reklam. 

3 Interaktioner i servicelandskapet, mellan kunden och leverantörens produkter och 
fysiska miljö. Här kan affärer komma in som ett bra exempel. Genom att man placerar 
in produkter i en viss ordning, så kan det vara olika lätt och trivsamt i butiken. 
Matbutiker har till exempel godis och tidningar nära kassorna för att folk skall bli 
sugna på att köpa dessa varor när de står i kön. 

4 Interaktion mellan kunden och leverantörens system. Denna interaktion mellan kund 
och system är viktig i och med att detta skapar ett värde på ytterligare ett sätt. 
Allteftersom Internet användning har blivit mer vanligt förekommande så ser företag i 
större utsträckning att de kan utnyttja denna faktor till att skapa större värde för 
kunden. Ta Internetbank som ett bra exempel. Förr gick man till bankkontoret för att 
sköta sina betalningar med mera. Nu går detta att göra hemma om man har tillgång till 
Internet. Skulle detta sätt fungera bra gör detta att kunder får större tillit till företaget 
och skulle det vara tvärtom, så innebär detta kunder skulle vantrivas och kan gå över 
till en konkurrent. 

 
Enligt Echeverri och Edvardsson (2002) samt Barlow och Möller (1997) är medarbetarnas 
delaktighet och möjlighet att påverka i samband med förändringar och verksamhetsutveckling 
är en viktig förutsättning för framgång, inte minst eftersom medarbetarnas känsla av 
delaktighet får konsekvenser för deras engagemang och motivation att prestera ett resultat 
med kvalitet. Det innebär att medarbetare från berörda delar av organisationen bör delta i 
utvecklingen av tjänsteprocessen, trots att det finns risk för att varje enhet, avdelning eller 
funktion optimerar sina ”egna” processer och inte beaktar helheten och de interfunktionella 
beroende förhållanden som finns i alla organisationer. 
 
Medarbetarnas möjlighet att utveckla sin kompetens i arbetet är av stor och i många fall 
avgörande betydelse för deras välbefinnande och hälsa men också för deras 
arbetsengagemang och deras möjligheter att göra en aktiv och produktiv arbetsinsats.  
 
En kompetent och väl fungerande medarbetare behöver också ha integritet. Integritet i 
tjänsteverksamheter har under senare år allt mer kommit att uppmärksammas bland praktiker. 
Integritet förknippas med att leva upp till uttalade eller outtalade åtaganden, vilket innebär att 
hålla överenskommelser och att inte dra fördel av andra partens – till exempel kundens – brist 
på kunskap eller information, underläge eller generositet. Kompetens rymmer således också 
en etisk dimension bortom det rent instrumentella. 
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3.5 Stödpersonal 
 
Stödpersonal är de medarbetare som inte alltid är synliga för kunden, men som bidrar till 
verksamheten genom att utföra viktiga funktioner såsom administration, teknisk support 
etcetera. Enligt Echeverri och Edvardsson (2002) samt Gummesson (2002) syftar alla 
funktioner till att stödja tjänstemötet och underlätta för kunden att köpa den erbjudna tjänsten.  
 
Echeverri och Edvardsson (2002) menar att för att kunna arbeta med kundvård krävs stöd i 
form av ett informationssystem. Även Grönroos (2002) påpekar vikten av att personalen har 
ett kundinriktat stödsystem. Genom att samla nödvändig kunskap om kunden i en 
kunddatabas får företaget ett hjälpmedel till att föra dialog med kunden. En databas gör det 
möjligt för alla inom företaget som har kundkontakt att ha tillgång till kunskap om kunden. 
Grönroos (2002) hävdar att kundkontakterna inte kan bli fullständigt relationsinriktade om 
inte en fungerande kunddatabas finns. Han menar att det är viktigt att även personalen som 
sitter i växeln skall ha tillgång till kunddatabasen på grund av att de är kanske den första 
personen som kunden kommer i kontakt med. 
 

3.6 Ledning 
 
Enligt Echeverri och Edvardsson (2002) förekommer arbetsledning på olika nivåer i en 
organisation men är en funktion som till sin karaktär är annorlunda än stödpersonalens 
funktion. De menar vidare att ledningen har som syfte att stödja all personal i arbetet med att 
betjäna kunden. 
 
Organisationsstruktur och arbetsorganisation 
Organisationsstrukturen och organisationskulturen skall tydliggöra ansvar och befogenheter, 
men också hjälpa medarbetarna att förstå helheten, hur de bidrar till att förverkliga de 
övergripande målen, respektive skapar kvalitet. Att tydliggöra var ansvaret för aktiviteter i 
processen inklusive kundansvar ligger är en viktig utgångspunkt för organisering inom ramen 
för ett tjänsteperspektiv. Om medarbetarna inte förstår helheten i det system de är verksamma 
i kan de inte heller till fullo se konsekvenserna av sitt eget handlande. De anställda 
undervärderar sin egen betydelse för kvaliteten i tjänsterna gentemot kunden, i synnerhet om 
de arbetar i backup-systemet och inte har direkt kontakt med kunderna. Samtidigt menar 
Echeverri och Edvardsson (2002) att fundamentet för ett organisatoriskt lärande är att 
medarbetarna ser, förstår och får ta ansvar för resultaten av sina egna beslut och handlingar, i 
första hand i relation till de externa kunderna. 
 
Personal med rollövergripande arbetsuppgifter har en ökad benägenhet att känna osäkerhet i 
sin arbetsroll. För att råda bot på detta problem måste tydliga roller och preciserat ansvar och 
befogenheter ges en central betydelse. Om medarbetarna ges ett brett ansvar och 
arbetsinnehåll bidrar detta till att de känner trivsel och engagemang i arbetet. Ett brett 
arbetsinnehåll bidrar även till medarbetarna får en bättre förståelse för helheten, samt ökad 
flexibilitet, vilket ofta torde vara positivt för verksamhetens kvalitet. 
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När det gäller tydlighet med avseende på roller, ansvar och befogenheter kan man särskilja 
fyra kategorier vilka växelverkar med varandra: 1. Ledningen, 2. Medarbetarna i back-office, 
3. Frontpersonalen och 4. Kunderna i rollern som deltidsmedarbetare eller medproducent. Det 
gäller att organisera dessa kategorier av medarbetare så att de både fungerar inom sin egen 
kategori och i gränssnittet mellan olika kategorier. 
 
 
Ledning och medarbetare 
 
Det har visat sig att kunskap och erfarenhet är otillräckliga förutsättningar för bra prestationer 
i tjänsteföretag. Förutom kunskap och erfarenhet krävs också motivation och arbetsglädje. 
Bland de faktorer som skapar motivation kan nämnas arbetets innehåll, karriärmöjligheter, 
prestationsersättning, relationen mellan arbetskamrater, relationen till närmaste chef och 
relationen till kunderna. Echeverri och Edvardsson (2002) ger ett exempel där ett företags 
medarbetare getts för små möjligheter till förnyelse och förändring i arbetssituationen och till 
egen utveckling och att detta resulterade i att verksamhets- och kvalitetsutvecklingen 
hämmades. Den moderna människan har behov av förändring och utveckling. Får hon inte 
detta blir resultatet att motivation och engagemang minskar och kvaliteten i det utförda arbetet 
sjunker. Om ett företag lyckas utforma attraktiva arbeten och en stimulerande och utvecklande 
arbetsmiljö blir detta en viktig kvalitetsdrivare i företagets tjänsteutveckling. 
 
De faktorer som tas upp i stycket innan är bra ur den synpunkten på att sådana faktorer 
motiverar både personal samt ledare. En ledare har även lite uppgifter utöver dessa  för att 
skapa motiverad personal. Genom att ge feedback till personalen samt att stimulera 
medarbetarna till kreativt tänkande. Detta kan ske på olika sätt. Ett sätt som tas upp i Krona 
och Skärvad (1997) är att skapa en arbetsmiljö som är präglad av självförtroende, hög 
förändringsberedskap samt stort ansvarstagande. Utöver detta skall en ledare även se på 
omgivningen med nyfiken blick och se möjligheterna i risker som kan tänkas komma och 
våga ta dessa risker.  
 
Enligt Krona och Skärvad (1997) finns det två typer av ledare. De tar upp en X-ledare och en 
Y-ledare. X- ledaren är lite av en ”gammaldags” ledare, så som ledare var förr. Dessa ledare 
utgår från att människor inte gillar att arbeta ihuvudtaget och bara ställer upp på det arbete 
som är nödvändigt ont. Sådana ledare anser även att människor är lata, vill bli styrda och de 
inte vill ta ansvar för något alls. I och med att dessa ledare anser att människor fungerar på 
sådant sätt, så på grund av detta kontrollerar sådana ledare personalen väldigt mycket samt att 
de kräver att personalen lyder dem. X-ledaren anser att människan vill ha trygghet och slippa 
delta i beslutssituationer.  
 
Y-ledaren har en mer optimistisk syn gentemot människan. De har en tro att människan ser 
arbete som något naturligt och accepterar ansvarstagande. Dessa ledare anser att människan 
vill arbeta hårt och känner tillfredställelse för att de jobbar hårt. Y-ledaren anser att om 
människan bara förstår organisationens målsättning och vet att han/hon kommer att bli 
belönad så ställer de gärna upp. På senare tid har Y-ledarens synsätt slagit igenom i allt större 
omfattning. Detta genom att företag och organisationer har mer individuella tjänster. I och 
med att företag eller organisationer har mer individuella tjänster, så har varje person stor 
betydelse och det krävs att var enda person i personalen är kreativ för att företag och 
organisationer skall kunna utvecklas och växa. 
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Krona och Skärvad (1997) tar även upp att ledare är inget som vissa individer föds till, utan 
dessa egenskaper är utvecklingsbara. Däremot går det att utveckla olika ledaregenskaper 
beroende på vad för sorts företag och/eller organisation de är verksamma inom. En ledare som 
är verksam inom ett företag som är expansiva är fram för allt skickliga på att planlägga 
diverser saker, de är goda lyssnare samt har god kännedom i att kommunicera och sist har de 
utvecklat en god sammarbetsförmåga med människor. 
  

3.7 Sammanfattning 
 
För att koppla samman syftet med teorin görs nu en sammanställning av vad som inom teorin 
är väsentligt.  
 
Ur ett ”Service Management” perspektiv skall kunden vara i centrum. Kunden är den 
verksamheten riktas till, enligt Echeverri och Edvardsson (2002), och därmed bör ett 
kundfokus genomsyra organisationen. 
 
Vidare menar Echeverri och Edvardsson att kundernas uppfattning om en tjänsts kvalitet i stor 
utsträckning beror på hur de uppfattar medarbetarna utifrån till exempel kunskap, 
serviceorientering och engagemang. Därmed bör frontpersonalen ses som tjänsteföretagets 
och tjänstemarknadsföringens nyckelresurs eller rentav som en del av tjänsten och dess 
kvalitet. Därmed menar Echeverri och Edvardsson att det därmed bör te sig naturligt att 
anpassa teknik, system, rutiner och andra resurser till den mänskliga logiken, det vill säga till 
frontpersonalens och kundernas naturliga sätt att fungera. 
 
Genom att kundens centrala roll samt frontpersonalens betydelse lyfts fram, kan de 
traditionella hierarkiska organisationspyramiderna omformas. 
 

   Ledning 

    Frontpersonal 

    Stödpersonal 

  Kund 

  Kund 

 
Fig. 2: Egen ombildning av Echeverri och Edvardsson (2002) modell över tjänstesystemet 

 
Med hjälp av dessa figurer kan kundens betydelse tydliggöras samtidigt som organisationens 
roll lyfts fram. Frontpersonalen är till för att ge service åt kunden, medan organisationen i 
form av stödpersonal samt ledning är till för att stödja frontpersonalen i deras arbete med att 
serva kunden. 
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Då kunden ofta bedömmer en tjänst utifrån till exempel frontpersonalens kunskap, 
serviceorientering och engagemang är det av stor vikt att personalen erhållit adekvat 
utbildning samt trivs och är motiverade i sitt arbete. I de fall frontpersonalen inte kan åtgärda 
kundens eventuella problem direkt måste stödpersonalen finnas lättillgängliga för att snabbt 
kunna bistå. Viktigt är att samtliga medarbetare besitter ett kundfokus för att bästa tänkbara 
service skall kunna erbjudas till kunden. Ledningen är de som är ytterst ansvariga för att 
samtliga funktioner på bästa sätt kan stödja det viktiga tjänstemötet, det vill säga ”sanningens 
ögonblick”. 
 
För att stödja sin frontpersonal måste ledningen tänka på att det faktiskt är frontpersonalen 
som är ansiktet utåt och genom detta så är frontpersonalen lika med vad företaget är Echeverri 
och Edvardsson (2002) samt Corvellec och Lindquist (2005).  Man måste lyssna på kunden 
och det är framför allt frontpersonalen som gör. Enligt Echeverri och Edvardsson (2002) 
måste en organisation hålla vad säger. Annars kan kunden utan några större problem byta 
foretag. Det är den totala servicen som kunden får som avgör om de vill fortsätta att stanna 
kvar som kunder. Detta fås bland annat om frontpersonalen är duktiga och gör det som 
kunden vill.  
 
Stödpersonalens uppgifter är framför allt att hjälpa till med eventuella problem som kan 
tänkas dyka upp för frontpersonalen Echeverri och Edvardsson (2002) samt Gummesson 
(2002). De ska underlätta för samtliga led.  
 
Ledningens funktion är att få samtliga delar att fungera så klanderfritt som möjligt.  
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4. Empiriskt material samt tolkning och analys 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera det empiriska material som samlats in. Vi kommer 
även att framföra våra tolkningar av materialet samt göra en analys. 
 
 
Något som är viktigt för en framgångsrik företagsverksamhet är att personalen mår bra och 
trivs på sitt arbete. Företaget måste se till att arbetsmiljön och arbetsförhållandena ger de 
förutsättningar som personalen behöver för att prestera sitt bästa i arbetet. Arbetsrelaterade 
problem och ohälsa kostar förutom personligt lidande även pengar i form av t.ex. bristande 
kvalitet, produktivitetsförluster, personalomsättning och sjukskrivningskostnader. 
 
I en rapport utförd av Arbetsmiljöverket (2004) lyfts faktorer fram som utmärker ett callcenter 
som fungerar bra ur arbetsmiljösynpunkt: 
 

• Medveten satsning på ökad variation i arbetet, mentalt och fysiskt   
• Kortare telefon- och datorarbetspass med regelbundna avbrott efter 1-1,5 timme   
• Kompetent arbetsledning   
• Utvecklat systematiskt arbetsmiljöarbete, där ledning och personal samverkar   
• Uppmuntran och stöd   
• Regelbundna möten, där allt som gäller arbetet kan ventileras   
• Utvecklingsmöjligheter   
• Tillgång till företagshälsovård  

 
Kunden 
 
Samtliga respondenter anser att de i de allra flesta fall kan göra kunderna nöjda. Flera 
poängterar att det handlar om att ”ta varje kund på rätt sätt”.  
 
När det gäller befogenheter, vilket då främst är kompensation, skiljer sig respondenternas svar 
åt beroende på den längd de varit anställda på callcentret. De respondenter som varit anställda 
en kort tid på callcentret förklarar att de strikt följer de riktlinjer som satts upp av klienten, 
medan de som arbetat en längre tid upplever att allt handlar om ”magkänsla” och att det är 
frågan om att kunna vara flexibel. 
 

”Alltså det är naturligt, jag vet vad jag kan å inte kan göra. Jag går 
över gränser… absolut. Man får ju använda magkänsla”. 

 
Analys 
 
Vid en värdering av en tjänst utgår många kunder, ofta omedvetet, från hur de uppfattar den 
medarbetare hos tjänsteföretaget som de kommer i kontakt med. Enligt Echeverri och 
Edvardsson (2002) är en viktig faktor för kundens upplevda service därmed personalens 
engagemang och att de lyssnar på kunden. När det kommer till hur kunder och hur de skall bli 
behandlade menar Echeverri och Edvardsson (2002) att det är kunderna som man, oavsett 
vilken marknad företaget är verksam inom, måste ta hänsyn till. Samtliga respondenter anser 
att de i de flesta fall kan göra kunderna nöjda. Dock framhåller några respondenter att de inte 
är flexibla och tar hänsyn till den individuella kundens situation när det berör bland annat 
kompensationer. Callcenter-företag är om något, ett sådant företag som måste se till 
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kundernas önskemål. Genom att de enbart pratar med kunder så har kundfokus ett stort värde 
för dessa företag. Att göra en kund nöjd är olika svårt, men man kan säga att mycket vikt 
läggs till att göra förbättringar till att ta hand om missnöjd kund. 
 
Frontpersonal 
 
Vad gäller frontpersonalen så tillfredställer de kunden på ett godkänt sätt när det kommer till 
klagomål. Frontpersonalen har befogenheter som leder till att de flesta av deras kunder blir 
nöjda. Dessa befogenheter är alltifrån att ge kunderna kompensation i form av pengar när det 
förekommer något fel som kunden inte kan råda över. Sen en annan faktor som gör att kunder 
känner att de får bra service är att de får hjälp av en och samma person i de flesta 
komplikationer som kan tänkas dyka upp. Att personalen inte slussar en kund mellan olika 
avdelningar ses som en trygghet för kunden att de vet vem det är som håller i deras ärende. 
Skulle kunderna nu slussas mellan olika avdelningar beror detta på att kunskapen inte finns 
hos just denna personal. Det förekommer även att ibland men inte så ofta att det är tidsbrist 
för de anställda just i att de inte hinner prata så länge med en kund, så att de slussar ärendet 
vidare på grund av just denna tidsbrist. Frontpersonalen har med andra ord enligt de själva ett 
väldigt stort ansvar att försöka hjälpa kunden så gott som möjligt. Detta genom att det är dem 
som är ansiktet utåt till kunden och frontpersonalen har ett stort ansvar för att kunden skall 
känna sig till freds med hur de agerar gentemot dem. I och med att de kan om de vill och kan 
handha ett ärende fullt ut får de relativt stor förståelse för om inte hela så i alla fall större delar 
av kundprocessen.   
 
De flesta respondenterna förklarar att de i sitt dagliga arbete inte tänker på om klienten skulle 
få ett dåligt rykte för att de handhaft ett ärende på inkorrekt sätt. 
 

”Nä så kan man inte tänka, utan man gör så gott man kan, å är det 
något man är osäker på, så lägger man det vidare.”  

 
Samtidigt som några respondenter poängterar att de är anställda av callcentret och inte utav 
klienten, är det andra respondenter som uttrycker att deras lojalitet ligger hos klienten. De 
arbetar ”åt” sin arbetsgivare, men ”för” deras klient. En respondent försökte uttrycka det 
såsom att hon jobbar FÖR klienten, med callcentrets hjälp. 
 
De enda mål eller visioner som personalen upplever existera är de mätbara mål som fastställts. 
Frontpersonalen arbetar efter produktivitetsmått i form av statistik över bland annat 
samtalstider. Dessa ”snittider” är något som tagits fram av klienterna tillsammans med 
callcentret och finns strikt reglerade i avtalen parterna emellan och påverkar debiteringen av 
callcentrets tjänster. 
 

”Nej… alltså ”Effektiv, produktiv och sälja”. Det är mål som sitter 
liksom.” 

 
Denna statistik upplevs av de allra flesta respondenter som stressande, då ett besvärligt 
kundärende kan ”förstöra hela veckans statistik”. Frontpersonalens individuella statistik är 
även kopplat till ett ”bonussystem”, där bra statistik belönas med en bonus på lönen. Samtliga 
respondenter beklagar branschens löneläge. 
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Analys 
 
Echeverri och Edvardsson (2002) samt Corvellec och Lindquist (2005) diskuterar mycket 
kring frågan om frontpersonalens betydelse för ett företag. Enligt dessa författare är 
frontpersonal ansiktet utåt och har ett mycket stort ansvar vad gäller att tillfredställa kunderna. 
Det är denna personal som är lite av kärnan för att en verksamhet skall kunna existera. Utan 
någon kontakt med kunder säljs inte några produkter eller tjänster. Echeverri och Edvardsson 
(2002) tar upp att kunder omedvetet ofta anser att företaget är lika bra eller dåliga som 
frontpersonalens intryck på kunden. I och med detta blir denna kontakt mycket viktig. 
Callcenter-företag sitter på en unik sits som skiljer sig rätt mycket gentemot vanliga företag 
på grund av att det är klienter som hyr in sig hos detta företag för att de skall utföra ett 
uppdrag åt dem. Detta gör att frontpersonalen inte har samma starka anknytning till klienterna 
som de kommer att jobba med och genom detta inte blir den optimala kontakten ut mot 
kunden alla gånger. Detta är något som flera respondenter inte upplever som något problem, 
då de själva anser sig arbeta för klienten, och därmed har sin lojalitet hos dem.  
 
En faktor som skapar kundvärde för kunder är förmågan att rätta till eventuella problem som 
kommer. Frontpersonalen har här befogenheter att rätta till bekymmer som uppkommer 
genom att de kan kompensera dessa problem med eventuell kapitalersättning. Andra sätt att 
kompensera kunden med är att   
 
Stödpersonal 
 
Frontpersonalen har delade åsikter gällande relationen till stödpersonalen. Vissa anser att 
personalen där är trevliga men att de inte hjälper till i alltför stor utsträckning som 
frontpersonalen skulle vilja. Det förekommer även åsikter om att de inte har de fokus på 
kunden. Detta på grund av att de inte själva sitter och har kontakt med kunden i sig och på så 
sätt inte tänker så mycket på vad frontpersonalen behöver utstå om de inte svarar så snabbt. I 
och med att denna typ av personal inte har speciellt mycket kontakt med kunder i allmänhet så 
anser endel av de intervjuade att de blivit lite ”förslappade” och inte agarerar så snabbt. En 
respondent ger en bild av att det kan råda viss förvirring kring vilka som är stödpersonal. 
 

” Vi har personal som jag trodde skulle sitta å svara på frågor, som 
man kunde gå och fråga om man kände att man behövde det. Men sen 
har det, det verkar inte som om dom uppfattar sina uppgifter som att 
dom ska stödja oss på det sättet. Så dom vill att vi ska sköta mycket 
själva. Å det kan vi inte, å det känns som ibland står man och stampar 
och inte har någon att fråga.” 
 

Andra respondenter anser att relationen till stödpersonalen fungerar utmärkt samt att de får 
den hjälp de behöver. 
 
Analys 
 
Stödpersonalens uppgift är enligt Echeverri och Edvardsson (2002) samt Gummesson (2002) 
att underlätta för frontpersonalen och hjälpa till med problem som kan tänkas komma när de 
arbetar. Enligt våra respondenter så anses denna funktion inte fungera i alltför stor 
utsträckning. Även om de anser att relationen till stödpersonalen fungerar bra, baserat på den 
”kompis-relation” som lätt uppstår, är det flertalet respondenter som uttrycker att 
stödpersonalen många gånger tappat kundfokus och lätt kan avfärda kunders problem. 
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Samtidigt råder viss förvirring bland personalen om vad de har för stödpersonal att vända sig 
till. Frontpersonalen har fått en uppfattning om att vissa medarbetare skall fungera som ett 
stöd för dem, medan dessa personer i sin tur inte upplever det som sina arbetsuppgifter.   
 
Ledningen 
 
Det förekommer motsättningar mellan ledningen och klienterna. Frontpersonalen anser att 
samtalstiderna är något som ledningen och klienten inte kommer fram till en gemensam 
lösning alla gånger. Ledningen vill ha en samtalstid som skall vara kort och koncist. Här 
kommer kvantiteten in och få ner köer, prata med många kunder med mera spelar en stor roll 
för ledningen i och med att det är antalet samtal som tas som organisationen får betalt för. 
Vad gäller klienten har de som utgångspunkt att få så nöjda kunder som möjligt och vill i och 
med detta inte tänka så mycket på samtalstiden. De anser att det är viktigare med en nöjd 
kund än att frontpersonalen tar många samtal, även om detta givetvis spelar roll. En annan 
motsättning som frontpersonalen märker är att betalningarna mellan klienten och 
organisationen kan komma att ställa till det ett antal gånger. Detta är främst på grund av 
samtalstiderna som frontpersonal har med kunderna. När samtalen överstiger den tid som 
organisationen har som mål för varje samtal så får inte organisationen någon kompensation 
för detta och på grund av sådana faktorer får organisationen mindre betalt än vad de annars 
skulle få anser de.   
 
För att skapa en bra anda inom organisationen krävs det att frontpersonalen får tillräckligt 
med information om vad som kommer att ske inom organisationen och vad som är aktuellt 
vad gäller erbjudanden och så vidare. Ledningen har med jämna mellanrum 
informationsmöten med personalen om vad som kommer att ske och påminna personalen om 
vad organisationen strävar efter. Dessa visioner och mål blir i sin tur nerbrutna till avdelnings- 
samt individnivå. Sådana mål som frontpersonalen skiljer sig rätt mycket mot vad som 
organisationen i helhet har för syn om hur organisationen vill bli uppfattad i stort. När det 
kommer till avdelningsnivå är målen ofta bara siffror och inte alls så mycket med att tänka på 
kundnöjdhet som de i det stora sammanhanget har.  
 
Frontpersonalen anser att informationen de får är alltför knapphändig om de ens får någon för 
att de skall känna sig delaktiga i organisationen. De vill att den information skall komma ut så 
att de vet vad som komma skall och att de inte som i vissa fall komma att få reda på 
erbjudanden och liknande från kunder.  
 
En av respondenterna uttrycker sin åsikt om problematiken som råder inom organisationen 
som följer: 
 

”Det är lite…det är väldigt många tillfälliga unga människor som 
börjar jobba här och då blir man…. Alltså man får ett schema, det ser 
ut som ett skolschema. Och att man inte riktigt kommer till svars. Det 
är lite som en skola, och då kanske man inte riktigt tar ansvar… om 
ingen frågar ”hur mår du” eller ”vad tycker du om det här”…för den 
frågan får man inte om man inte… Ja jag kanske skriker ”Jag tycker 
så här”… Men det är träligt att inte få komma till tals och att det är 
sådant glapp mellan chefer och personal. Fast jag förstår att cheferna 
inte ger det. Alltså…man tröttnar väl… det kommer in nya människor 
hela tiden. Som kanske inte sköter sig…slänger papper på golvet, och 
då blir det så här. Dagisfröken och barn…lite sån grej liksom.” 
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När det kommer till förbättringar som frontpersonalen kan ha gentemot organisationen så vill 
de mer än gärna att de skall komma med sådant. Ledningen uppmanar personalen i allmänhet 
att de skall komma med åsikter om hur saker och ting kan komma och förbättras eller om 
faktorer inte fungerar som de ska. Det skall tilläggas att personalen inte alla gånger anser att 
det blir så mycket gjort av de förbättringar som de lämnar in.   
 
En morot för personal att prestera mer är att de får provision när de jobbar på bra. Genom att 
få ett tillägg i lönen när de uppnår mer än väl sina mål får frontpersonalen ökad lön med ett 
antal procent. En faktor som annars påverkar frontpersonalen till att prestera och göra väl 
ifrån sig är att de har enligt de vi intervjuade stora möjligheter till att göra karriär inom denna 
genre. Vill man stiga så finns möjligheterna till detta.  
 
Analys 
 
Echeverri och Edvardsson (2002) tar upp i sin bok mycket om hur viktigt det är att förstå 
helheten och på så sätt är information en viktig ingrediens för att få medarbetarna att förstå 
konsekvenserna för sitt handlande och varför de utför sina uppgifter. Frontpersonalen anser att 
de får information, men att det inte är speciellt mycket. Den information de får är framför allt 
på grupp- eller individnivå. Denna information handlar mer om siffror och inte så mycket 
kring huruvida kundvärde skall skapas.  
 
Motivation kan skapas på många olika sätt. När medarbetarna ges möjligheter till förnyelse 
och förändring i arbetssituationen leder detta till att personalen och verksamheten utvecklas 
till att bli bättre. Kvaliteten inom personalens arbetsinsatser blir högre om möjligheter till att 
utvecklas (Echeverri och Edvardsson 2002). Av de intervjuade framgick det att det finns stora 
möjligheter till att utvecklas inom organisationen. Detta gäller både karriärs möjligheter som 
att de får information om produkterna, så att de skall kunna svara på ett så korrekt sätt som 
möjligt när samtal förs med kunder.  
 
Krona och Skärvad (1997) tar upp att det om personalen får ansvar kan de bli mer motiverade 
till att utföra sina arbetsuppgifter på ett bra. Ansvar är något som frontpersonalen får och detta 
anser de är bra och nödvändigt för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Att ge kompensation 
när fel förekommer är en del som leder till att frontpersonalen har ett stort ansvar. 
Frontpersonalen har till uppgift att få nöjda kunder och detta resulterar i att de har 
befogenheter att göra detta och på så sätt rätt stort ansvar.     
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5. Slutsatser, diskussion samt vidare forskning  
 
I detta avslutande kapitel skall vi presentera de slutsatser vi kommit fram till genom denna 
studie. Vi kommer även att presentera tankar kring fortsatt forskning samt föra en diskussion 
kring denna studie. 
 

5.1 Slutsats 
 
Ett typiskt callcenter företag är uppbyggt på följande sätt: 
 

 

Organisation Klienter 

Frontpersonal 

Kund 

 
Som figuren visar så kan det uppstå en hel del problem och det är att klienter samt 
organisationen vill två helt olika saker med sina uppdrag. Genom detta blir då frontpersonalen 
lidande eftersom hur de än arbetar så blir det fel på något sätt.  
 
Genom att ledningen skulle kunna ge sin personal mer information om vad som sker inom 
organisationen, så kan frontpersonalen känna sig mer delaktiga samt kunna känna att 
kvaliteten i arbetet blir bättre när de vet slutprodukten. Det gäller med andra ord att kunna 
förstå helheten i vad som sker inom organisationen. En annan faktor som gör att personalen 
blir bättre på att genomföra sina arbetsuppgifter är att de får större ansvar och kan göra lite 
som de vill.   
 
För att stödja personalen är en bra faktor att motivera personalen med diverse saker. Att få 
möjlighet att göra karriär, samt erhålla provision är några godbitar som får personal att ge det 
lilla extra i många tillfällen. 
 
Att satsa på kundfokus så leder detta till att ledningen hjälper frontpersonalen till att kunna 
göra ett bättre arbete som i sin tur leder till att kunderna i slutändan blir nöjda. Här kommer 
faktorer såsom att lyssna på kunden även om det kan vara jobbigt att ta emot klagomål. 
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Genom att ta till sig vad kunden har att säga kan organisationen utvecklas och få 
konkurrensfördelar. 
 

5.2 Vidare forskning  
 
Denna uppsats har givit oss kunskap om hur ett callcenter- företag fungerar och vilka 
eventuella problem som kan tänkas dyka upp. De problemen som har kommit fram har 
framför allt framkommit ur intervjuerna. Även teorin har även tagit upp dessa problem. 
Fortsatt forskning inom detta område skulle vi kunna vara att se om fler callcenter- företag 
tillämpar samma princip som det callcenter- företag vi har studerat. Skulle detta göras skulle 
en mer generell slutsats kunna dras. Det går även att intervjua andra grupper inom personalen 
för att se hur deras åsikter stämmer överens med frontpersonalen.  
 

5.3 Diskussion 
 
Vi har endast undersökt ett callcenter-företag samt intervjuat personer från samma callcenter-
företag. Detta leder till att det är svårt att dra någon generell slutsats. Vi har även enbart 
intervjuat frontpersonal och sådant gör att vi endast får deras bild på hur allt är. Vi skulle få en 
mer övergripande bild om intervjuerna hade varit mer blandade. I och med att vi gjorde en 
undersökning där enbart frontpersonal undersöktes, så har vi enligt oss själva en fått en bra 
bild på hur denna kategori av anställda anser om eventuella svårigheter som förekommer 
inom denna bransch.  
 
Under våra intervjuer kan vi ha uppfattat en sak medan personen vi har intervjuat menat en 
annan. Möjligheten att de vi har intervjuat kan ha missförstått frågan vi ställt finns givetvis 
också. 
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BILAGOR: 
 

Bilaga 1: Uppsatsidé som skickats till undersökningsenhet 
 
I branscher med hård konkurrens, likvärdiga produkter och priser är kundkommunikationen 
ofta det avgörande konkurrensmedlet. Idag är det många företag som standardiserat och lagt 
ut enklare arbetsuppgifter utanför företaget för att minska sina kostnader. Personalen på de 
Call Center som anlitas blir då företagens frontpersonal och är ofta den enda kontakt kunden 
har med företaget. Då kundkommunikation är av stor vikt blir frontpersonalen på dessa Call 
Center ofta en del av den tjänst som företagen erbjuder. 
 
Uppsatsen är tänkt att beröra de intraorganisatoriska faktorer som kan påverka 
frontpersonalen i dess arbete med att tillfredsställa kunders behov samt hur klientens 
kundorientering påverkas. Uppsatsen har även för avsikt att beröra de eventuella 
motsättningar som personalen kan uppleva gällande krav från arbetsgivare, klient och kund. 
Genom att angripa uppsatsen ur ett ”Service Management” perspektiv har vi för avsikt att 
lyfta fram hur en organisation bäst kan stödja frontpersonalen i dess arbete, då personalen är 
ett Call Centers främsta resurs. 
 
Genom att utföra personliga intervjuer med ca 10 personer ur frontpersonalen på ett Call 
Center har vi för avsikt att lyfta fram hur personalen upplever situationen och jämföra detta 
med den teoretiska referensram vi ska ta fram. Vår avsikt är inte att analysera och lyfta fram 
förhållanden på ett specifikt Call Center, utan syftet är att belysa den problematik som kan 
råda inom Call Center branschen. Därav är Företagets namn irrelevant i uppsatsen och därmed 
något som kommer att utelämnas.  
 
Vi hoppas att denna uppsats även kan komma till viss nytta för Företaget. 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
 
Inledande 
 

• Hur länge har du varit anställd på Call Centret? 
• Vilken klient arbetar du för? 

 
 
Arbetssituation 
 

• Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 
• Upplever ni att er arbetsbeskrivning är tydligt förankrad? 
• Framgår era befogenheter tydligt i er arbetsbeskrivning? 
• Tillfredställer ni kundens önskemål respektive klagomål? Hur? 

o Vilka hinder finns för att göra en kund nöjd? 
• Hur stora befogenheter har ni vad gäller att handha ett ärende fullt ut? 

o Måste ni slussa kunderna mellan avdelningar vid olika problem? 
• Hur upplever du relationen till stödpersonal (Second-Line)? 
• Har stödpersonalen förståelse för vad som krävs för att göra kunden nöjd? 
• Hur påverkas kunden av era möjligheter eller brister gällande befogenheter? 
• Vilka konsekvenser tror ni att en enskild kundtjänstsoperatörs handlande kan få för 

organisationen/kunder? 
 
 
Verksamheten samt utveckling 
 

• Upplever ni en förståelse för hela kundprocessen? (Dvs. Även de delar i processen 
som ligger utanför Call Centret) 

• Är det klara mål och visioner inom organisationen? 
• Känner ni er delaktiga i vad som sker i organisationen? Hur? 
• Har ledningen förståelse för vad som krävs för att göra kunden nöjd? 
• Hur går det att kombinera ledningens samt klientens krav samtidigt som kunderna har 

sina? 
• Hur mycket lyssnar ledningen på eventuella klagomål och förbättringar från er? 
• Hur bra är samarbetet mellan er och era klienter? (tele2 m.m.) 
• (Kan ni framföra förbättringar direkt till klienterna eller går det genom ledningen?) 
• Uppmanar ledningen till att ni ska framföra förbättringar? På vilket sätt? 
• Får ni olika budskap från ledningen och klienter?  

o Hur hanterar ni det i så fall? 
 
Avslutande 
 

• Är du nöjd med din arbetssituation? 
o Känner du dig motiverad? 
o Vad kan förbättras? 
o Hur kan ledningen/ organisationen stödja dig bättre? 
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