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Sammanfattning 

Titel: Callcenter Outsourcing – krav och kvalitetssäkring 

Outsourcing och specifikt callcenter outsourcing diskuteras bland företag. Tyngden i 

diskussionen ligger på kvalitén, som är en aktuell aspekt av fenomenet callcenter outsourcing. 

Frågan berör flera parter; de företag som outsourcar, callcenter och konsumenter. Callcenters 

är organisationer som är specialiserade inom kundkontakt och har i uppgift att kommunicera 

med företags konsumenter, genom att svara på frågor eller bidra med övrig information och 

hjälp som konsumenten är i behov av. 

Teorier som ligger till grund för vår uppsats, rör callcenter outsourcing, kvalitet och 

kvalitetssystem. Vidare har vi diskuterat var forskningen står idag och utifrån det identifierat 

vårt valda forskningsområde, där vi ämnar besvara frågan gällande vilka olika kvalitetskrav 

som kunden ställer och hur dessa säkerställs hos den outsourcade callcenterfunktionen, det 

vill säga leverantören av tjänsten. Kvalitetsaspekten är av stor vikt, därför att dålig service 

direkt reflekteras på det företag som outsourcar tjänsten, trots att det inte själva utför den. 

Bristande kvalitet kostar stora summor för verksamheter, närmare bestämt 10 – 30 procent av 

dess omsättning och därav är det av vikt att företag som outsourcar tjänster och leverantörer 

som levererar tjänsterna, är införstådda i vikten av kvalitetsaspekten. 

Det slutsatser vi dragit i uppsatsen, är att kunderna ställer olika krav på leverantörerna 

beroende på den typ av tjänst som ska levereras. Kraven kan handla om bemötande, sekretess, 

tillgänglighet och att hålla en specifik standard. Dessutom har vi i uppsatsen kommit fram till 

att leverantörerna använder sig av olika kvalitetssystem för att säkra kvalitén på tjänsterna 

som outsourcas, allt från kvalitetssystemet ISO9000 och COPC till egenutformade 

kvalitetssystem och avtal. 

 

Nyckelord: Outsourcing, callcenter, krav och kvalitetsäkring. 



 

 

Abstract 

Title: Call centre outsourcing – requirements and quality assurance 

Outsourcing, especially call centre outsourcing, is discussed in many companies. One topic in 

the discussion is the quality of the service provided. The quality is important for all involved 

parties, companies who outsource their call centre, the call centre and especially for the 

consumers. Call centres are companies specialized in customer contact, undertaking the 

communication between the consumer and the company, through answering questions, 

providing information or support. 

The theories that initiates this thesis is based on call centre outsourcing, quality and quality 

systems. Through a discussion of previous research, we specify our main area of the study. 

We intend to answer the question of how the quality requirements set by the company is 

guaranteed by the call centre. Quality is an important topic since the company outsourcing is 

directly affected by bad service quality. Poor quality is a high cost driver for companies, and 

research has shown that deficient quality can reduce the company’s turnover by 10-30 

percent. 

The conclusion in this thesis is that companies set different demands on the call centre, 

depending on what type of service they agree on. The demands could be about behaviour, 

secrecy, availability or maintaining a specific level of standard and quality. To secure the 

level of quality, call centres use different quality systems, such as ISO9000, COPC, systems 

developed by the call centre it self or service level agreements. 

 

Keywords: Outsourcing, call centre, requirements and quality assurance. 
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1. Inledningskapitel 
 ___________________________________________________________________________  

Uppsatsens inledningskapitel ämnar introducera läsaren till vårt valda ämnesområde, 

callcenter outsourcing. Vidare problematiseras ämnet i diskussionen och mynnar ut i det 

problemområde vi valt att studera. 

 ___________________________________________________________________________  

1.1 Bakgrund 

Få företagstrender har fått lika mycket uppmärksamhet och vuxit som outsourcing under de 

senaste åren, exempelvis beroende på följande anledningar; kostnadsreducering och ökad 

effektivitet tack vare specialiserade företag. Outsourcing är när ett företag väljer att överföra 

en aktivitet eller funktion till en extern aktör på marknaden, som genomför och styr 

aktiviteten för att sedan sälja tillbaka den till företaget. Den grundläggande strategin inom alla 

outsourcingbeslut är om företaget ska producera själva eller köpa in aktiviteten (Seshadri 

2005:14f).  

Belcourt (2006:269) menar att outsourcing är möjligt för nästintill alla aktiviteter som 

företaget inte anser vara värdeskapande och kritiska för deras överlevnad, vilket hjälper 

företag att fokusera på det de är bäst på och genom det arbeta mer strategiskt. Företagen väljer 

att outsourca standardiserade komponenter, produktion och till viss del hela affärsprocesser 

för att istället fokusera på sin kärnkompetens. Outsourcing kan vara ett sätt för företaget att 

öka sin kvalitet, fokusera på kärnverksamheten, men även ett sätt att få tillgång till nya 

resurser och kompetenser (Bandyopadhyay 2007:350f). 

Outsourcing inom produktion har varit vanligt förekommande under många år, men under de 

senaste åren har outsourcing av servicefunktioner och stödjande processer ökat i betydelse. 

Seshadri (2005:16) påpekar att det vanligaste är att outsourca informationsintensiva 

funktioner såsom callcenter, telemarketing och ordermottagning. Det för att det på marknaden 

idag finns många företag som valt att specialisera sig inom dessa områden.     

En färsk undersökning, genomförd av callcenterföretaget Silentium, visar på svenskars 

inställningar till landets callcenters och hur de anser att olika branscher sköter sig i kontakten 

med dem. Det som efterfrågades av de 1 091 svenskarna som deltog i undersökningen var 

bättre tillgänglighet på kvällar och helger, samt möjligheten att få prata med en riktig person, 
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inte en dator. De tycker vidare att en väntetid på två minuter är det maximala. Det som tydligt 

framgick av undersökningen var att ”Arbetsförmedlingens kundtjänst är kass” (Dagens 

Industri, 080319). Det var endast två procent av de tillfrågade som håller med om att 

Arbetsförmedlingen håller en hög servicenivå, medan 36 procent delar åsikten om att banker 

håller en hög servicenivå (ibid). 

Frågan gällande callcenter outsourcing diskuteras av många i samhället och kvalitén på 

tjänsten är synnerligen aktuell. Området är av allmänt intresse för alla involverade parter, det 

vill säga företaget som outsourcar tjänsten, callcentret, konsumenten och är ett område som 

var företag bör fokusera på oberoende av storlek och bransch (Kobayashi-Hillary 2004:193).  

1.2 Problemdiskussion 

I takt med teknologins utveckling och mer standardiserad produktion, uppkommer nya 

mellanmarknader där företag med specialiserade kompetenser riktar in sig på en smalare 

nisch. Ökningen av sådana marknader tillåter företag att förvärva värdefulla och 

specialiserade kompetenser kostnadseffektivt, där tidigare interna aktiviteter överlåts till den 

nya marknaden (Holocomb 2007:464f). Outsourcing av servicefunktioner, exempelvis 

callcenters, skiljer sig från outsourcing av en fysisk produkt. Leverantörskedjorna ser 

annorlunda ut, koordinering och kvalitetssäkring är inte desamma och företaget kan upptäcka 

många dolda kostnader om de inte kan säkerställa kvalitetsnivån på tjänsten (Ren et al. 

2008:370f). 

Då ett företag har bestämt sig för att outsourca en funktion, är det av stor vikt att tjänsten som 

levereras uppfyller konsumentens krav på kvalitet. Till en början är det viktigt att göra en 

grundlig analys om vad som kommer att ske och hur det ska gå till. Augustson et al. 

(1999:68f) menar att i den inledande fasen analyserar företaget sin verksamhet och de 

bakomliggande motiven till beslutet att outsourca en funktion ges. För att kvalitén på 

outsourcingen ska säkras, krävs att syftet för outsourcingen formuleras från början, samt att 

korrekt information distribueras till berörda parter. Det är av stor vikt att alla stegen 

genomförts noggrant för att implementeringen ska lyckas (ibid).  

Inom outsourcing finns det flera begrepp, ett av dem är callcenter outsourcing som är en 

relativt ny typ av verksamhet, specialiserad på hantering av företags kontakter med 

konsumenter. Många föredrar idag att outsourca den här funktionen då de anser att den inte 
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ligger i linje med företagets kärnverksamhet. Företaget kan fokusera kundinformation och 

kundkontakt till externa företag, både nationellt och internationellt, utan att konsumenten 

behöver vara medveten om det. Outsourcingen av kundtjänsten medför att företaget kan ta del 

av specialiserade kunskaper som kan säkra kundnöjdheten och därmed öka företagets 

lönsamhet (Wadhwa et al. 2007:305). Telenor är ett av många företag som valt att outsourca 

sitt callcenter och har fått bekräftat att det varit ett lyckosamt samarbete. Nyligen tilldelades 

de av tidningen Mobil en utmärkelse där de blivit belönade som ”bäst i test” för sitt callcenter 

(www.anthill.se). 

Kvalitén och den operationella effektiviteten i callcenters kan ibland vara över förväntan. I 

stora högpresterande callcenters, kan flera hundra operatörer besvara och hantera tusentals 

samtal i timmen. Nyttjandet av operatörerna kan genomsnittligt vara 90-95 procent, vilket 

innebär att nästintill inga konsumenter når en upptagetsignal och ungefär hälften av samtalen 

besvaras direkt. Väntetiden på de samtal som ställs i kö, mäts i sekunder och procentantalet av 

konsumenter som lämnar kön uppnår knappt till 1-2 procent. Samtidigt som dessa 

högpresterande callcenters bekräftar undantaget istället för regeln, är det sällan denna typ av 

situation med hög kvalitet och effektivitet infinner sig i callcenters (Gans et al. 2003:80). 

Gans at al. (ibid) påpekar vidare att detta kan vara beroende på att alla callcenters inte är 

införstådda i hur en högpresterande och effektiv verksamhet leds på bästa sätt, samt beroende 

på den ökade komplexiteten inom branschen.  

Callcenter outsourcing innefattar dock en mängd dolda kostnader som inte är lika 

förekommande vid outsourcing av andra funktioner. Alla kostnader som uppkommer under 

tiden då servicen tillhandahålls av callcentret (hädanefter: leverantör), såsom väntekostnader, 

kostnaden för missade samtal och kostnader för dålig service, åläggs företaget som outsourcar 

tjänsten (hädanefter: kunden). Ytterligare är callcentrets operatör osynlig för konsumenten 

och därför skiljs inte kunden och leverantören åt. Underpresterar leverantören medför det 

konsekvenser för kundens lönsamhet. Därför är det av stor vikt att kvalitén på tjänsten är hög 

och att leverantören strävar efter ständig förbättring i processen. De måste vara medvetna och 

styra kvalitén så att den blir optimal för ändamålet (Ren et al. 2008:370). 

Som Augustson et al. (1999:71) poängterar, bör aspekten kvalitet tas i beaktande vid 

outsourcingbeslut. Det är av vikt att minimera tre rivaliserande faktorer; kostnader, ledtider 

och samtidigt hålla kvalitén (Ren et al. 2008:369). Traditionellt sett har enkla analytiska 
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metoder spelat en stor roll vid ledningen av callcenters. Gans et al. (2003:80) påpekar att 

dessa metoder lämnar mycket att önska och att det krävs mer sofistikerade tillvägagångssätt 

för att leda verksamheten framåt och öka deras prestationer. På marknaden finns ett antal 

metoder och arbetssätt för att leda och styra kvalitet, metoder som hjälper organisationer att 

säkra kvalitén på deras produkter och tjänster. Det är i detta intresseområde vi tar avstamp för 

vår studie; callcenters och kvalitetssäkring av tjänster, där vi lägger fokus på förhållandet 

mellan kunden och leverantören. 

1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att: 

• Undersöka och beskriva hur kvalitén kan säkras på outsourcade tjänster i callcenters. 

• Undersöka kvalitetskraven som ställs på leverantören vid callcenter outsourcing.  

• Undersöka och beskriva kvalitetssystemen leverantören använder sig av för att leva 

upp till de ställda kvalitetskraven. 

1.4 Begreppsdefinition  

Syftet med begreppsdefinitionen är att definiera de begrepp, nödvändiga för förståelsen för 

vidare läsning. Begreppen kund, leverantör och konsument är i denna uppsats benämningen 

på de aktörer som är involverade i tjänsteprocessen. 

Callcenter: Callcenters är organisationer eller avdelningar som är specialiserade inom 

kundkontakt via telefon. Vanligtvis hänförs termen till reservationscenter, support och 

informations- eller kundtjänst, oberoende på hur de är organiserade eller vad för transaktioner 

de utför. Vidare definierar The International Customer Management Institute (ICMI) 

callcenters som;  

“A coordinated system of people, processes, technologies and strategies that provides access 

to organizational resources through appropriate channels of communication to enable 

interactions that create value for the customer and organization” 

(www.callcentermagazine.com :a). 
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Kund: I denna uppsats innebär begreppet kund, företaget som valt att outsourca delar av sin 

verksamhet i det här fallet sitt callcenter.  

Leverantör: Är företaget som levererar tjänsten callcenter, det vill säga det företag som 

anlitas av kunden för att utföra tjänsten.  

Konsument: Konsumenten är i det här fallet personen som ringer callcentret i syfte att få svar 

på frågor eller få hjälp.  

Kvalitet: Bergman et al. (2002:20) definierar kvalitet som;  

”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas 

behov och förväntningar” 

Begränsningen i denna definition är för oss att den behandlar kvalitetsaspekten utifrån en 

produkt. Vi kommer i denna uppsats behandla kvalitén på en tjänst, där skillnaderna mellan 

tjänsten och produktens kvalitet är att kvalitén på en tjänst bestäms i det ögonblick den 

genomförs. Det vill säga i mötet mellan tjänsteleverantören och konsumenten. Vidare 

innefattas kvalitén hos en tjänst av andra kvalitetsdimensioner; påtaglighet, trovärdighet, 

ansvarsfullhet, försäkran och empati. Trots det innebär kvalitén på en tjänst också att 

tillfredställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar.    

Kvalitetssystem: International organization of standardization definierar ett kvalitetssystem 

som;  

”Ett kvalitetssystem är organisatorisk struktur, rutiner, processer och resurser som är 

nödvändiga för ledning och styrning av verksamheten med avseende på kvalitet” 

 (Bergman et al. 2002:260). 

Kvalitetsledning:  

”Samordnade aktiviteter för att leda och styra en organisation med avseende på kvalitet” 

(Bergman et al. 2002:256). 

Kvalitetsledningen innefattar planeringen av ledningssystem för kvalitet, kvalitetsstyrning, 

kvalitetssäkring och kvalitetsförbättringar. 

Kvalitetssäkring: Kvalitetssäkring är en del av kvalitetsledningen och innebär hur företaget 

försäkrar att kvalitetskraven kommer att uppfyllas (Bergman et al. 2002:14).  
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2. Teori 
 ___________________________________________________________________________  

I teorikapitlet ämnar vi att behandla den teori som stödjer vårt intresseområde om 

callcenters, kvalitet och kvalitetssäkring av tjänster. Denna teoretiska studie ämnar sedan 

mynna ut i vår problemfråga och dess avgränsningar som vi genom empiriska studier ska 

besvara. 

 ___________________________________________________________________________  

2.1 Teoretisk ämnesöversikt 

2.1.1 Callcenter outsourcing 

Callcenters är organisationer eller avdelningar som är specialiserade inom kundkontakt. Det 

är vanligen lättare att förklara vad ett callcenter gör, än att finna en direkt definition på 

begreppet. ICMI (The International Customer Management Institute) är en av industrins mest 

etablerade och respekterade konsulter inom callcenterledning och driver tidningen Callcenter 

Magazine. ICMI definierar callcenters som;  

“A coordinated system of people, processes, technologies and strategies that provides access 

to organizational resources through appropriate channels of communication to enable 

interactions that create value for the customer and organization“ 

(www.callcentermagazine.com). 

Definitionen är något komplicerad, men som ICMI påpekar, är callcenters en komplicerad 

funktion. ICMI definierar vidare callcenters som; 

“An umbrella term that generally refers to reservations centres, help desks, information lines 

or customer service centres, regardless of how they are organized or what types of 

transactions they handle” (www.incoming.com). 

Callcentret är den första formen av service eller support för en köpt vara, där callcentrets 

uppgift är att kommunicera med företagets konsumenter genom att svara på frågor och bidra 

med övrig information eller hjälp som konsumenten är i behov av (Dormann et al. 2003:306). 

Företag kan välja att behålla denna funktion inom organisationen, men många väljer även att 

outsourca funktionen till ett callcenter som hanterar flera organisationers kundkontakter inom 

samma organisation. Xie et al. (2007:782) poängterar att ett ökande antal företag outsourcar 
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sina callcenters till andra företag som kan erbjuda lägre kostnader. De poängterar dock även 

att kvalitén på tjänsten som outsourcas, är ett stort bekymmer för företaget som säljer ut en 

aktivitet, speciellt då konsumentens integritet efterlyses.  

Formen på callcenters varierar men det finns två primära funktioner som tillåter oss att skilja 

dem åt; (1) callcenters som primärt fokuserar på inkommande samtal och (2) callcenters som 

ringer upp klienter eller kunder med syftet att sälja en produkt eller tjänst (Dormann et al. 

2003:306). Callcenters som arbetar med inkommande samtal från konsumenter, hanterar 

typiskt sett tjänster inom kundsupport eller helpdesk, försäljnings- eller reservationssupport, 

eller orderupptagning från exempelvis postorderföretag. Arbetar callcentret med utgående 

samtal, associeras de traditionellt sett med telemarketing eller enkätundersökningar. Dock har 

callcentren under de senast åren utökats och blivit en form av kontaktcenter där de erbjuder 

andra typer av tjänster, såsom e-post, fax, webbsidor och chatt som kompletterar operatörerna 

i deras arbete (Gans et al. 2003:83).  

Arbetsuppgifterna inom callcenters kan variera mycket, beroende på vilka kunskaper som 

krävs för jobbet. I ett callcenter där kravet för att hantera samtal inte är speciellt högt, kan 

organisationen utbilda operatörerna likvärdigt, vilket leder till att de kan hantera alla typer av 

samtal. I en sådan organisation kan samtal hanteras enligt först in, först betjänad principen. 

Däremot i callcenters där kravet på kunskap är högt, utbildas operatörerna enskilt för att 

hantera specifika frågor. Samtalen hanteras beroende på fråga och operatörens kompetens, det 

vill säga att samtalet kopplas vidare till en operatör som är mest lämpad (Gans et al. 2003:82).    

De vanligaste anledningarna som nämns bakom den ökade uppkomsten av callcenters är den 

teknologiska utvecklingen, samt att callcenters anses vara ett konstnadseffektivt sätt att öka 

servicen och kundnöjdheten. Den teknologiska utvecklingen har bidragit till en upplösning av 

tid och rum, aktiviteter är inte längre begränsade till en speciell plats. Callcenters är en bra 

illustration av detta fenomen och kan placeras i ett annat land, till vilket företaget kan 

vidarebefordra samtal från flera länder. Detta samtidigt som konsumenten inte vet eller lägger 

märke till att den ringer långdistanssamtal eller internationellt. För företagen innebär detta att 

de kan flytta sina callcenters till lågkostnadsländer och fortfarande ha tillgång till kvalificerad 

arbetskraft (Dormann et al. 2003:307).  

Många aspekter på tjänstekvalitet inom callcenters fokuserar på reliabilitet – att problem löses 

så fort det uppkommer, mottaglighet – att vara tillgänglig, tillit – skapa tron av att servicen 
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håller hög kvalitet, påtaglighet – framträdande kommunikationsmaterial, och empati – 

individuell uppmärksamhet åt konsumenten. Dessa krav är något som callcenters ofta tar i 

beaktande, vilket inte bara ger förväntade kostnadsreduceringar, utan även ökade inkomster 

genom ökad kundnöjdhet (ibid). Gans et al. (2003:89) tar även de upp några viktiga 

tjänstekvalitetsbegrepp som är vanliga att mäta och följa upp inom callcenters; 

• Tillgänglighet av operatörer: Begreppet innefattar hur länge konsumenten har varit 

tvungen att vänta för att komma i kontakt med en operatör, samt hur många som 

lämnade kön innan de kommit i kontakt med en operatör. 

• Operatörens effektivitet: Effektiviteten innefattar huruvida operatören lyckades lösa 

konsumentens problem helt, eller om extra arbete krävdes. 

• Interaktion med konsumenten: Begreppet innebär operatörens bemötande gentemot 

konsumenten. Använde operatören konsumentens namn, fanns det ett leende i rösten 

och höll operatören samtalet igång enligt föreskrivet manus? Denna faktor mäts 

genom medlyssningar av samtal. Faktorn behandlar också outputen av samtalet, det 

vill säga om konsumenten var nöjd med tjänsten som förmedlats. Nöjdheten mäts ofta 

efter samtalet och med hjälp av enkäter. 

Trots fördelarna med outsourcing av callcenters avvecklas många, mycket beroende på att de 

förväntade fördelarna för kunderna med callcentret inte uppnåtts och att många konsumenter 

istället har lättare att minnas otrevnad, frustration och ilska, istället för glädje och nöjdhet 

efter kontakten med callcentret (Dormann et al. 2003:307). Därför är det av stor vikt att i alla 

outsourcingarrangemang säkra kvaliteten och att säkra prestationer.  

Ytterligare en viktig aspekt för att säkra kvalitet som Xie et al. (2007:782) poängterar, är att 

personuppgifter blir korrekt överförda och säkert förvarade hos callcentret. Därför är det 

viktigt att välja rätt leverantör som ständigt kontrollerar att mätpunkterna efterlevs, då 

outsourcingförhållandet ska hålla över en längre tid (Benjafaar 2007:242). För kunden handlar 

det om att lita på andra individer som inte är anställda av dem, att leverantören är effektiv och 

behandlar kundens konsumenter lika bra eller bättre än deras egen personal. Därför är det av 

stor vikt att ta flera faktorer i beaktande vid beslutet att outsourca sitt callcenter. Pudles 

(2006:54) diskuterar ett antal faktorer som är av vikt för att säkra en effektiv, högpresterande 

och högkvalitativ outsourcing; 
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• Bestäm prestationsnivå och kvalitetsmål som kunden vill att leverantören av 

callcentret ska uppnå och välj ut rätt mått för att mäta resultaten gentemot de krav som 

ställts.  

• Det finns faktorer som ligger utanför callcentrets kontroll som är med och påverkar 

konsumentens nöjdhet, såsom kostnader, tidsaspekter för att lösa problem och avbrott i 

samtal.  

• Outsourcade callcenters måste tänka och agera som om de vore en del av kundens 

företag när de svarar på samtal, eftersom de representerar kunden gentemot 

konsumenten. Därför är det viktigt att träna och utbilda personalen som ska besvara 

samtalen.  

• Konsumenterna ska inte märka någon skillnad i ifall callcentret är outsourcat eller 

fortfarande hanteras inom företagets gränser. Callcentret måste agera konsekvent och 

uppnå kundens kvalitetskrav. 

2.1. 2 Kvalitet 

”Quality is defined as the ability of a set of inherent characteristics of a product, system or 

process to fulfil the requirements of customers and other interested parties”  

 (Sandholm 1995:12). 

”Quality is the totality of features and characteristics of a product or service that bear on its 

ability to satisfy stated or implied needs” (Kotler et al. 2007:68). 

Sörqvist (2001:7) menar att kvalitet är ett subjektivt och svårdefinierat begrepp, där 

definitionen ofta varit överensstämmande med krav. Det har visat sig att det ofta uppstår 

skillnader mellan kundens behov och de krav som leverantörerna strävar efter att uppfylla. 

Det har i sin tur lett till att varan eller tjänsten som levereras upplevts som bristfällig hos 

konsumenten, trots att specifikationerna har uppfyllts. De kvalitetsdefinitioner som används 

idag, fokuserar på kundens upplevda kvalitet. Därför kan kvalitet ses som förmågan hos 

leverantören att tillfredställa såväl kunden som konsumenten. 

Varor och tjänster skiljer sig på många sätt åt, några av de skillnader som brukar poängteras är 

att konsumenten deltar aktivt i att skapa tjänsten. Vidare konsumeras tjänster ofta samtidigt 
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som de skapas och konsumenten har därför inte tillfälle att pröva tjänsten innan den köps 

(Bergman 2002:24). Kvalitet är således det som konsumenten upplever att det är.  

Kvalitén så som den upplevs av konsumenten kan belysas med två perspektiv; en teknisk och 

en funktionell dimension. Vad kunden får under en interaktion med ett företag är en viktig del 

i kvalitetsupplevelsen, kallat den tekniska dimensionen - vad kunden har kvar efter att tjänsten 

avslutats. Oftast beroende på dess tekniska karaktär, kan denna dimension enkelt utvärderas 

objektivt av konsumenten. Konsumentens totala kvalitetsupplevelse beror inte endast på den 

tekniska dimensionen, utan också på hur tjänsten har genomförts. Den funktionella 

dimensionen av kvalitetsupplevelsen är således hur tjänsten genomförs, ”sanningens 

ögonblick” i interaktionen mellan företag och konsument, där tjänsten produceras och 

konsumeras på en och samma gång. Det är svårt att utvärdera den funktionella dimensionen 

objektivt, eftersom den ofta upplevs mycket subjektivt (Grönroos 2007:73f).   

Utöver de två dimensionerna om vad och hur, påverkas även kvalitetsupplevelsen av 

verksamhetens image eller lokal, då konsumenten får möjlighet att se företaget. Om 

konsumenten har en positiv bild av företaget, kommer mindre misstag troligtvis förlåtas. Om 

bilden däremot är negativ, kan små misstag få större konsekvenser. Imagen kan ses som ett 

filter mellan tjänstens kvalitéer och upplevelsen av den sammanlagda kvalitén (Grönroos 

2007:73f).  

Image 

Totalkvalitet Förväntad 
kvalitet 

Upplevd 
kvalitet 

- Marknadsföring 
- Försäljning 
- Image 
- Word of mouth 
- PR 
- Behov och 
värderingar 

Teknisk 
kvalitet på 
outputen: 

Vad

Funktionell 
kvalitet i 

processen: 
Hur

Image  

Fig.1 Totalkvalitet (Grönroos 2007:77) 
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Ytterligare påverkas den totala kvalitetsupplevelsen av konsumentens förväntningar, bra 

kvalitet uppstår i mötet mellan förväntad och upplevd kvalitet (fig.1). Konsumentens 

förväntningar baseras på marknadsföring, pris, word of mouth och konsumentens behov och 

värderingar med mera. Har konsumenten orealistiskt höga förväntningar kommer den totala 

kvalitetsupplevelsen att bli dålig, även om den upplevda kvalitén ansågs vara bra (ibid). 

I mitten av 80-talet började tre forskare (Berry et al. 1992) studera tjänstekvalitet och hur 

konsumenter utvärderade kvalitén baserat på den upplevda kvalitén. De fann 10 faktorer som 

karakteriserade konsumentens tjänsteupplevelse, faktorerna är idag fem stycken och ingår i 

modellen SERVQUAL (Grönroos 2007:84). 

De fem faktorerna är (ibid); 

• Påtaglighet: faktorn är relaterad till hur inbjudande lokaler, utrustning och material 

som är, samt personalens agerande.  

• Trovärdighet: faktorn innebär att tjänsteföretaget ger konsumenten bra och korrekt 

service vid första tillfället, utan några misstag och att företaget levererar det de lovat.  

• Ansvarsfullhet: faktorn innebär att företagets anställda är villiga att hjälpa, informera 

och ge korrekt service till konsumenten vid köpet. 

• Försäkran: de anställdas beteende ger konsumenten en bra bild av företaget och 

försäkrar att de gör ett bra jobb, exempelvis att de anställda innehar rätt kunskaper för 

att kunna besvara konsumenternas frågor. 

•  Empati: innebär att företaget har bra förståelse för konsumentens problem och 

försöker tillfredställa deras behov, att ge personlig service och ha lämpliga öppettider. 

2.1.3 Kvalitetssystemets uppkomst  

Under industrialismens genombrott, då allt fler tillverkande industrier fick fart på sin 

produktion, föreföll det också att allt fler ställde krav på att komponenter skulle passa utan att 

de varierade allt för mycket. Det mynnade ut i att det inom industrin bildades företag som 

producerade varor och företag som kontrollerade komponenterna. Eftersom det blev en så 

pass invecklad process att få korrekta komponenter, innebar det också att det blev mycket 

kostsamt för företagen att arbeta på det här sättet. I stället började en del industrier arbeta fram 
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standardiseringar av hur produktionen och verksamheten skulle gå till. Speciellt riktades 

fokus på de komponenter som var kvalitetspåverkande. Det var dessa standardiseringar som 

började benämnas som kvalitetssystem, där det första systemet fick benämningen ISO9000. 

Det var den amerikanska armén som under andra världskriget utvecklade en standard, vilken 

sedan kom att bli ett internationellt system som kom att benämnas ISO9000 och blev ett mått 

på hur kvalitetssäkring kunde uppnås i en organisation (Bergman et al. 2002:30)   

Det var dock inte endast kvalitetssystem som uppkom under industrialismen. 1920 myntades 

ordet kvalitetsstyrning och istället för att endast arbeta efter att skapa standardiseringar, 

handlade det även om att fokusera på tillverkningsprocessen, för att i så stor grad som möjligt 

eliminera källor till variation. Kvalitetsstyrning handlar om att få en så hållbar 

tillverkningsprocess som möjligt, där uppkomsten av variation blir begränsad. 

Kvalitetsstyrningen hade från början fokus på tillverkningsprocessen, men allt som tiden gick, 

har även kundfokus innefattats. Dessutom ska konsumentens behov och förväntningar 

uppfyllas i allt högre grad (Bergman et al. 2002:31). 

2.2 Modeller och avtal för kvalitet 

Då kontroll och förbättringar inom kvalitet genomförs, är huvudorsaken att erhålla nöjda 

kunder (både internt och externt) och en mer effektivt fungerande verksamhet. Nöjdare 

kunder internt innebär att personalen får ökad motivation och arbetsglädje, medan nöjdare 

kunder externt innebär att konsumenterna blir mer intresserade av varorna som erbjuds och 

således beredda att betala ett högre pris. Sörqvist (2001:29) menar vidare att 

kvalitetsförbättringar även ger ökade intäkter och minskade kostnader. 

För att mäta graden av kvalitet finns det på marknaden diverse verktyg och system, med olika 

nivåer eller skalor som visar hur företag ska hålla fast vid en viss kvalitetsnivå. Det finns ett 

antal dominerande kvalitetssystem såsom Total Quality Management (TQM), ISO9000 

standarden, Sex Sigma, den nyare COPC standarden, samt Service Level Agreement (SLA) 

(Kobayashi-Hillary 2004:195). 

2.2.1 Total Quality Management 

”En ständig strävan efter att uppfylla och helst överträffa kunders behov och förväntningar 

till lägsta kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla är engagerade och har 

fokus på organisationens processer” (Bergman et al. 2001:34). 
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Total Quality Management (TQM) är ett förhållningssätt som bygger på medvetenhet och är 

en kundorienterad verksamhetsutveckling. Tjänsterna en leverantör tillverkar är i fokus när 

organisationen ska uppnå sina mål och syften. Kvalitén i tjänsten är avgörande för huruvida 

dessa kan uppnås och skapa värde för konsumenten. Sandholm (1995:23) menar att 

kvalitetsarbetet tidigare endast omfattat kvalitén på produkten, men ses idag ur ett bredare 

perspektiv och omfattar alla processer, funktioner och anställda i företaget. De menar att 

företag ständigt bör arbeta för att optimera sina värdeskapande processer och jobba med dem 

för ständig förbättring. Sandholm (1995:85) belyser också vikten av att se över och kartlägga 

de processer som finns inom företaget, vilket dels ger en översiktsbild över företaget och 

förståelse för processerna, men även skapar möjligheter till eliminering av processer som inte 

är direkt värdeskapande för konsumenten. Dessutom krävs i ett processtänkande, fokus på hur 

processerna påverkar varandra och i sin tur hela verksamheten i stort. För att kunna förändra 

processerna krävs att organisationens olika delar förstår dessa och sätter delarna i ett 

sammanhang, som en del av helheten. 

De centrala delarna inom TQM omges av fem hörnstenar (Bergman et al. 2001:35);  

• Konsumenten placeras i centrum: Företag bör ständigt arbeta med att ta reda på 

konsumenters förväntningar gällande kvalitet, och leverantörerna måste ta hänsyn till 

och tillgodose kvalitetskraven som finns. 

• Arbeta med processer: Företaget ses som ett flöde av aktiviteter som upprepas. Målet 

för processen blir således att uppfylla och tillgodose kraven och förväntningarna gång 

på gång. 

• Skapa förutsättningar för delaktighet: För att medarbetarna ska vara villiga att sträva 

efter företagets mål, krävs för ett effektivt utvecklingsarbete även medarbetarnas 

delaktighet.  

• Basera beslut på fakta: Alla beslut som görs inom ett kvalitetsarbete, måste vara 

byggda på fakta. 

• Kontinuerligt arbete med förbättringar: Sammanfattningsvis är ett kontinuerligt arbete 

med förbättringar viktiga för företagets fortsatta utveckling.  
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2.2.2 ISO9000 

ISO9000 innefattar en mängd standards för att säkra kvalitet och är inte en produktstandard 

utan en kvalitetsledningsstandard. Standarden appliceras inte på vare sig produkter eller 

tjänster, utan på processen som skapar produkten eller tjänsten. Med kvalitetsledning menas 

det organisationen gör för att uppfylla kundens kvalitetskrav, tillämpa regler, öka 

kundnöjdheten och arbeta med ständiga förbättringar (www.iso.org :a). Modellen nedan visar 

på hur en organisation fungerar och hur de utifrån ISO9000 ska bygga upp ett kvalitetssystem 

(fig.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO9000 är skapad för att kunna appliceras på nästintill vilken verksamhet som helst, var som 

i världen. För att uppnå det avstår de i standarden från att definiera specifika metoder eller 

tekniker, fokus är istället grundregler och mål som vill uppnå samma sak; möta kunders 

förväntningar och krav (Johnson 2000:6f). För att uppnå detta involverar ISO9000 varje 

aktivitet som påverkar kvalitén i företaget i en ständig cykel av planering, kontroll och 

dokumentation. Vilket innebär att aktiviteter som påverkar kvalitén måste (ibid); 

• Planeras för att försäkra att mål, ledning och ansvar definieras och är förstådda. 

Fig. 2 ISO9000 - processbaserat ledningssystem för kvalitet 
(Ljungberg et al 2001:316) 
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• Kontrolleras för att försäkra att specificerade krav möts på alla nivåer, problem 

identifieras och förhindras, samt att förbättringar planeras och utförs.  

• Dokumenteras för att säkra förståelse för kvalitetsmålen och metoderna, feedback för 

planeringen och skapa bevis för kvalitetssystemets prestationer. 

Det finns två olika sätt att applicera ISO9000 i verksamheten. Antingen kan de implementeras 

för kvalitetsledningsändamål internt i verksamheten eller certifiera verksamheten i enlighet 

med standarden (Johnson 2000:7). Fördelarna med att certifiera verksamheten är att företaget 

undergår en ständig granskning från externa kvalitetskunniga. Ytterligare ger en certifiering 

tillgång till marknader, konkurrenskraftighet och eventuella nettominskningar vid granskning 

(Johnson 2000:23f). Med tillgång till marknader menas att certifieringen hjälper verksamheter 

att skapa och behålla kundrelationer där ISO9000 certifiering är nödvändig, exempelvis för 

särskilda typer av produkter. Konkurrenskraftighet innefattar att verksamheter som är 

registrerade innehar ett ISO märke, vilket innebär konkurrenskraftighet gentemot 

verksamheter som inte innehar det. Avslutningsvis är fördelen nettominskning vid 

granskning, vilket innefattar att företagen sparar tid vid granskning av exempelvis 

leverantörer då de innehar certifieringen (Johnson 2000:25).   

ISO9001, 9002 och 9003 är de grundläggande standarderna inom kvalitetssystemet. Dessa tre 

riktar sig mot verksamheter som strävar efter certifiering utifrån ett avtalssyfte, där kunder har 

formulerat ett krav på certifiering. Ibland innefattar avtalet krav på en specifik modell 

verksamheten måste ansluta sig till, medan avtalet ibland inte innefattar sådana krav. Det är 

upp till organisationen att välja ut den modell som passar bäst i verksamheten (Johnson 

2000:28).  

ISO9000 är inte bara till för organisationer som implementerar standarden på grund av avtal, 

utan delger även riktlinjer för organisationer som vill implementera det i verksamheten utan 

avtal. Riktlinjerna är inte något som organisationen certifierar sig inom, utan de beskriver 

endast rekommendationer på kvalitetssystem som går att implementera inom vilken 

organisation som helst. En viktig del i ISO9000:s kvalitetssystem är den ständiga 

granskningen av kvalitetsprestationer gentemot specificerade krav. Granskningen kan ske på 

tre olika sätt; (1) intern granskning som genomförs av verksamhetens personal i enlighet med 

organisationens kvalitetspolicy, (2) kunden granskar verksamhetens kvalitetssystem, och (3) 
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som genomförs av en tredje part, oftast en ackrediterad granskare, som gör en objektiv 

granskning om verksamhetens system möter de publicerade standarderna (Johnson 2000:29f).  

En organisation som använder sig av ISO9000 kvalitetssystem, övervakar kritiska 

kännetecken på kvalitet på en regelbunden basis, för att säkerställa överensstämmelse 

gentemot de krav som ställts på verksamheten. Som tidigare påpekat specificerar inte 

standarden hur detta ska ske, utan det är upp till verksamheten att själva utforma vad som är 

viktigt att fokusera på. Ytterligare dokument inom ISO9000 avser att ge en inblick i 

standarden, stödja arbetet, hjälpa till med tolkning och guidning bland de vanligaste ISO9000 

standarderna (Johnson 2000:31).     

Anledningen till att företag bör anta ISO9000 är för att den innefattar ett väl utprövat ramverk 

för att systematiskt leda organisationens processer, för att deras produkter och tjänster ständigt 

motsvarar kundernas förväntningar. Det är därför ett sätt för organisationen att möta och 

tillfredställa kunders behov. Eftersom ISO9000 standarden inte anger hur kraven som ställs på 

verksamheten ska uppnås, får organisationen ett stort spelrum och flexibilitet i hur standarden 

ska implementeras (www.iso.org :b).  

 ISO9000 standarden är baserad kring åtta kvalitetsledningsprinciper för att underlätta att 

organisationen uppnår sina kvalitetsmål (www.iso.org :c); 

• Kundfokus: Organisationer bör förstå och ta kundens nuvarande och framtida behov i 

beaktande, genom att möta kraven och sträva efter att överskrida förväntningarna.   

• Ledarskap: Ledare skapar ett syfte och målsättningar för organisationer. De bör därför 

skapa och underhålla den interna miljön där människor kan involveras i 

organisationens målsättningar.     

• Medarbetarnas engagemang: Människor inom alla organisationsnivåer är 

grundstenarna i organisationen och fullt engagemang medför att deras kvalitéer kan 

användas fördelaktigt i organisationen.   

• Processinriktning: Önskade resultat uppnås mer effektivt när aktiviteter och relaterade 

resurser leds som en gemensam process.    

• Systemangrepp för ledning: Identifiera, förstå och leda processerna som ett system 

bidrar till organisationens effektivitet i att uppnå målsättningar.  
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• Ständig förbättring: Ständig förbättring i organisationens prestationer bör vara en 

permanent målsättning. 

• Faktabaserade beslut: Effektiva beslut baseras bäst på analys av information och data.  

• Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer: Fördelaktiga relationer för 

parterna ökar förmågan för alla att skapa värde.  

2.2.3 Sex Sigma 

Sex Sigma är ett modernt affärsutvecklingsprogram för effektivitet och kvalitet, men även ett 

sätt att mäta kvalitet. Sörqvist et al. (2007:31) menar att många associerar Sex Sigma med 

stora multinationella företag, då konceptet ursprungligen utvecklades inom Motorola och då 

de större företagen oftare får publicitet. Dock är konceptet även väl använt av små och 

medelstora företag och har på senare tid börjat tillämpas allt mer. Detta beror på att allt fler 

företag upptäcker möjligheterna med Sex Sigma, men även att större företag idag ställer krav 

på sina underleverantörer, det vill säga att dessa ska tillämpa Sex Sigma för att gemensamma 

förbättringar lättare ska drivas (Sörqvist et al. 2007:44).  

Ytterligare en missuppfattning som många har, är att Sex Sigma främst är ett koncept inom 

produktionssektorn, men så är inte fallet menar Sörqvist et al. (2007:44), som poängterar att 

fler och fler företag inom tjänstesektorn framgångsrikt börjat tillämpa Sex Sigma. Sex Sigma 

passar således i alla typer av verksamheter, men viktigt är då att påpeka vikten av anpassning 

till den specifika verksamheten (ibid). 

Grunderna för förbättringsarbetet utgörs av och bygger på fem fokusområden, som syftar till 

att hitta källorna till lönsamhet. Det första området handlar om vikten av att ha (1) fokus på 

variationer. Problem uppstår ofta då aktiviteter som utförs inte blir identiska var gång. Därför 

är det av vikt att inom Sex Sigma fokusera på, förstå och reducera variationerna i 

verksamhetens processer. Genom att processens kritiska mått identifieras och analyseras, 

skapas förståelse för variationerna i processerna menar Sörqvist et al. (2007:27). De 

poängterar vidare att faktabaserade analyser leder till ny kunskap och nya lösningar, som 

tidigare inte kunnat mätas med traditionella system.  

Det andra området lägger (2) fokus på kunden, då det centrala i alla arbeten är att ha förståelse 

för kunden, möta behov och uppfylla dennes förväntningar. Anledningen till att detta är av 
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vikt, är att fokuseringen på kunden utgör grunden för verksamhetens framgång (Sörqvist et al. 

2007:28). Sex Sigma har starkt fokus på kunden, fastställer vilka som är kunder, vad de har 

för önskemål och således handlar det om att ”tydliggöra kundens röst” i förbättringsarbetet 

(Sörqvist et al. 2007:29).  

(3) Fokus på processer handlar om vikten av att se till att processerna i verksamheten 

effektiviseras och förbättras. När ett fel uppstår kan det vara processen som inte fungerar som 

den ska och bör därför studeras för att grundproblemet ska elimineras. Genom att processen 

identifieras, kartläggs och analyseras, skapas förutsättningar för framgångsrika förbättringar. 

Anledningen till att Sex Sigma riktar stort fokus på processer, är då förbättringsarbete, 

problemlösning, genomförande, resultat och uppföljning, alla har samband med processer 

(Sörqvist et al. 2007:29). 

Problemen som uppkommer i en verksamhets processer, delas in i (4) akuta och kroniska 

problem, som utgör det fjärde området. Akuta problem handlar om sporadiska störningar som 

dagligen uppstår i processerna, men som ej ses som en acceptabel problemnivå, medan 

kroniska problem är sådana som företaget lärt sig leva med. Genom att Sex Sigma tillämpas 

skapas goda förutsättningar för att lyckas med problemlösningen och på så sätt kan kroniska 

problem identifieras och elimineras (Sörqvist et al. 2007:30). 

(5) Fokus på resultat handlar om det som är avgörande för Sex Sigma arbetet, nämligen att 

uppnå resultaten. Det finns således ett starkt resultatfokus som medför att höga mål sätts, 

exempelvis hårda krav på uppföljning, validering och dokumentation. Sex Sigma lägger dock 

inte vikten vid att resultatet ska leda till erhållande av certifikat eller höga poäng (som andra 

kvalitetssystem har som mål), utan spara pengar och öka kundtillfredställelsen (Sörqvist et al. 

2007:31). 

Inom Sex Sigma finns en modell vid namn 

DMAIC (fig.3), som används på redan 

existerande processer, för att driva förbättringar 

och säkra kvalitén på processer. Modellen 

bygger på de fem faserna Definiera, Mäta, 

Analysera, Förbättra och Styra (Sörqvist et al. 

2007:79f); 
Fig. 3 DMAIC (Sörqvist et al. 2007:73) 
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1. Definiera: En förståelse för problemet som ska lösas erhålls. 

2. Mäta: Viktiga mått identifieras och mätsäkerheten utvärderas.  

3. Analysera: Datan samlas in, kategoriseras och sätts i sitt sammanhang. 

4. Förbättra: Lösningar på problemet arbetas fram och genomföras.  

5. Styra: Det uppnådda resultatet ska nu bli bestående. 

Dessa utgör de fem viktigaste framgångsfaktorerna i kvalitetsarbetet, det vill säga, ”skapar 

förståelse för problemet, baserar problemlösningen på fakta, identifierar bakomliggande 

orsaker, genomför verkningsfulla lösningar och säkrar uppnådda resultat” (Sörqvist et al. 

2007:73). 

2.2.4 COPC-2000®  

COPC-2000® standarden utvecklades 1995 av en grupp företag som outsourcade sina 

callcenters. Eftersom de var missnöjda med callcentrens prestationer och ansåg att de inte 

levererade vad de lovat utvecklade de standarden. Eftersom majoriteten av alla leverantörer 

hävdade att de var bäst, ville de skapa en modell eller certifiering, som skulle skilja ett ”riktigt 

bra” från ett ”medelmåttigt” callcenter. Syftet var att minska riskerna vid val av 

outsourcingpartner. Kunderna ville ha objektiva mått, resultat och definierade processer som 

skulle skilja leverantörerna åt (www.copc.com :b). Ytterligare en bakomliggande anledning 

till utvecklingen av standarden, var att majoriteten av callcenters hade svårt att relatera till 

existerande standards, exempelvis ISO9000, då dessa var för produktionsinriktade. Även om 

de hade blivit certifierade inom ISO9000, upplevde de att resultatet inte var vad de förväntade 

sig, vilket ledde till att majoriteten av callcentren inte hade någon modell för att förbättra sina 

prestationer (ibid). 

COPC-2000® standarden är ett ledningssystem som inkluderar certifieringsprogram, 

utbildning inom verksamhetsledning, Sex Sigma i callcenters, konsultation inom 

förbättringsarbete och annan service för ledning. Standarden finns i två versioner och riktar 

sig både till callcentret och till företaget som valt att outsourca tjänsten.  

COPC-2000® CSP är ett ledningssystem för callcenters, vars syfte är att minska kostnader 

och förbättra servicen, kvalitén och kundnöjdheten. Standarden mäter alla konsumentnära 
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aktiviteter och innefattar ett ramverk för att identifiera och mäta specifika attribut, som är 

nödvändiga för förbättringsarbete. Certifieringsprocessen är ett holistiskt tillvägagångssätt för 

högpresterande callcenters, vilket innefattar att verksamheten ska ledas genom att 

(www.copc.com :c); 

• Balansera service, kvalitet och kostnader 

• Sätta höga mål 

• Övervaka resultat genom objektiv data 

• Ständig förbättring i de områden som inte uppfyller målen 

• Ständigt möta kundens men samtidigt de interna prestationskraven 

COPC-2000® VMO är tätt relaterad till CSP standarden, och riktar sig till företag som anlitar 

ett utomstående callcenter. Standarden delger företagen de nyckelfaktorer och mått som krävs 

för att leda sina relationer med callcentret, för att de ska kunna prestera optimalt och 

tillfredställa konsumenten. VMO standarden sätter upp minimikrav inom fyra kategorier; 

ledarskap och planering, affärsprocesser, nyckelpersoner och mål, vilka när de uppnåtts 

försäkrar en effektiv ledning av relationen med callcentret (www.copc.com :d). Genom att 

försäkra att tillvägagångssätt, processer och mått är likvärdiga världen över, blir resultatet 

bättre relationer med callcenters. Dessutom skapas gemensamma prestationsmål för företaget 

och callcentret, där personalen är införstådda i callcentrets verksamhet och krav 

(www.copc.com :e). 

2.2.5 Service Level Agreement  

Det finns många metoder för att säkra kvalitén på en tjänst, men i ett outsourcingförhållande 

är det vanligt att aktörerna inledningsvis upprättar ett avtal, ett Service Level Agreement 

(SLA). Genom att tillhandahålla ett underlag med krav på tjänsten kan missförstånd undvikas 

samt att båda parter bli införstådda den förväntade servicenivån (Kobayashi-Hillary 

2004:194). Avtalet behandlar den lägsta nivån på tjänstekvalitet som möter företagens behov. 

Anledningen till att avtalet behandlar en miniminivå, är för att högre kvalitet ofta kostar mer, 

varav allt över miniminivån är överskott och troligen resulterar i onödiga kostnader. Kravet är 

att tjänstekvalitén är acceptabel för konsumenten (Hiles 1994:14).  
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Kobayashi-Hillary (2004:199) påpekar att ett SLA är ett dokument under arbete, vilket 

innebär att dokumentet inte ska vara lika specifikt som ett kontrakt, utan som en guide för 

båda parter om den förväntade servicenivån. Avtalet ska baseras på grundläggande och 

tydliga idéer exempelvis om vad för tjänst som ska utföras, vem som utför den, när den är 

tillgänglig, samt hur den mäts och övervakas (Hiles 1994:16). 

Fördelarna med att upprätta ett omfattande SLA är att servicenivåer garanteras och mätning 

och utvärdering av tjänsten underlättas. Genom att involvera användare av tjänsten i 

utformningen av avtalet, kan företaget försäkra att kvalitén möter dennes behov. Servicenivån 

specificeras vilket innebär att parterna har realistiska förväntningar på nivån, samt att de 

genom avtalet kan specificera överensstämmelse med andra externa kvalitetsstandarder 

(Kobayashi-Hillary 2004:200). SLA inkluderas ofta som en viktig del vid implementeringen 

av kvalitetsstandarder och TQM program (Hiles 1994:14). 

 2.3 Tidigare forskning 

Som Gans et al. (2003:80) tidigare påpekade, anser de att de analytiska metoder som 

vanligtvis används inom callcenters, lämnar mer att önska för att skapa ett högpresterande och 

effektivt callcenter. De menar att det krävs mer sofistikerade modeller för att säkerställa 

callcentrets aktiviteter och förbättra callcentrets prestationer väsentligt. Vidare påpekar Gans 

et al. (ibid) att de traditionella modellerna inte täcker in alla kritiska aspekter för callcentrets 

prestationer och att dessa tidigare inte blivit korrekt benämnda. Faktorer såsom förståelse för 

den mänskliga faktorn, likaså som för ny teknologi, nätverkande och verktyg för effektiv 

vidarekoppling av samtal, är viktiga att ta i beaktande.   

Tidigare studier har påvisat att callcentrens kvantitets och kvalitetsobjektiv är motsägande 

varandra. Callcenters söker efter att minska kostnader genom att minska hanteringstiden per 

samtal, medan de även poängterar fördelarna med kundtjänst och uppmuntrar de anställda att 

vara kvalitetsorienterade. Andra studier summerar att callcenters måste balansera 

standardiseringsprinciper inom processer gentemot skräddarsydda produkter och tjänster, 

samt hanteringstiden på samtal gentemot kvalitén på tjänsten (Raz 2007:80f). 

Medan verktyg från verksamhetsledning och ledningsforskning har visats vara nödvändiga för 

ledning och styrning av callcenters, anser Gans et al. (2003:137) att många problem inom 

callcenters relateras till grundläggande verksamhetsaktiviteter, men att dessa än inte angripits 
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helt genomgående. De menar att verktygen är applicerbara inom callcenters, men att 

problemet ligger i att forskningen än idag inte bearbetat de grundläggande aktiviteterna 

tillräckligt. På marknaden finns många välutvecklade verktyg och system, Chakrabarty et al. 

(2006:728) menar att en del av dem är applicerbara inom tjänstesektorn och då specifikt Sex 

Sigma. Dock är det inte vanligt att Sex Sigma appliceras inom tjänstesektorn, vilket beror 

mycket på att tjänsters egenskaper inte är konsekventa, utan varierar från gång till gång. 

Chakrabarty et al. (ibid) menar att det därför är viktigt att förstå sig på processen innan Sex 

Sigmas metoder och verktyg appliceras.  

Chakrabarty et al. (2006:732) menar vidare att det viktigaste steget för en lyckad 

implementering är att identifiera de viktigaste nyckelfaktorerna (KPI - key performance 

index) i processen. De har genom en studie på callcenters identifierat processens KPI och 

påvisat att det faktiskt är möjligt att implementera Sex Sigma i callcentersammanhang. 

Studien genomfördes som en jämförelse mellan tjänsteföretag, där resultatet visar på de KPI 

som kan generaliseras för tjänstesektorn; effektivitet, kostnad, leveranstid, kvalitet på tjänsten, 

kundnöjdhet samt reducerad variation (ibid). 

Gans et al. (2003:137) påpekar att de vanligaste metoderna för ledning inom callcenters är av 

analytisk karaktär. De menar att det behövs andra metoder för att leda verksamheten effektivt 

och säkra en hög prestation. Däremot menar Chakrabarty et al. (2006:728) att det finns andra 

metoder för att leda verksamheten framåt. Det som krävs från callcentren är att fokusera på 

processen och identifiera de viktigaste mätpunkterna för framgång, mått som är viktiga för att 

tillfredsställa kunden och dennes behov.  

Utifrån dessa motsägande aspekter vill vi undersöka hur callcenters idag faktiskt arbetar med 

att säkra kvalitén på tjänsten de förmedlar. 

2.4 Forskningsfråga 

Vilka krav ställs på callcenterleverantören vid ett samarbete med kund? 

Hur säkrar leverantören kvalitetskraven på tjänsten de avtalat om? 
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Kund Leverantör 

Formulerar krav 

Kravspecifikationer 

Callcenter Outsourcing 

Kvalitetssäkring av  

avtalad tjänst

Fig. 4 Egen modell 

Avtal 

2.4.1 Avgränsning 

Det område vi valt att fokusera på är callcenter outsourcing inom Sverige. Vi ämnar 

undersöka och beskriva vilka kvalitetskrav kunden ställer på tjänsten, samt hur callcentret 

säkerställer att dessa uppnås. Således kommer vi endast att behandla kvalitetsaspekterna och 

inte outsourcingens för- och nackdelar. Inom området gällande callcenter outsourcing är 

forskningen än idag begränsad, likaså som forskningen gällande callcenter och kvalitén på 

dess förmedlade tjänster. Därav har vi valt inriktningen callcenter outsourcing med fokus på 

kvalitet. 

Fokus kommer att ligga på förhållandet mellan kund och leverantör. Vi ämnar undersöka de 

kravspecifikationer kunden avtalar om vid ingående av samarbete, samt hur leverantören 

arbetar för att säkra kvalitén på den avtalade tjänsten (fig.4). Vi ämnar inte följa 

kvalitetssäkringsprocessen, det vill säga att följa upp om kvalitén blir den förväntade eller ej, 

utan endast se till de initiala kraven. 
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3. Metod 
 ___________________________________________________________________________  

Kapitlet avser att presentera rapportens metodologiska utgångspunkter. Syftet är att för 

läsaren presentera och redogöra för hur det empiriska materialet kommer att samlas, 

bearbetas och analyseras. 

 ___________________________________________________________________________  

3.1 Undersökningsdesign 

Undersökningsdesignen är ramen för insamling av data och speglar de ställningstaganden 

forskaren väljer i sin forskning (Bryman et al. 2003:47). Designen är således en struktur som 

styr vårt insamlande av det empiriska materialet. Uppsatsen har utgått från en deduktiv ansats 

vilket är bevisföringens väg och innebär en prövning av den existerande teorin (Bryman et al. 

2003:23). Vi har således utgått från teorin för att formulera vår forskningsfråga, för att sedan 

undersöka och beskriva det empiriska fenomenet. Genom att uppsatsen med hjälp av en 

deduktiv ansats tidigt avgränsats, möjliggörs en systematisk insamling av den empiriska datan 

(ibid).  

3.1.1 Jämförande design 

En jämförande eller komparativ design innefattar att två eller flera olikartade fall studeras 

med hjälp av identiska metoder för att skapa en bättre förståelse för företeelsen (Bryman et al 

2003:74). Den jämförande designen har i vår undersökning tillämpats på leverantören av den 

outsourcade tjänsten, det vill säga callcentret. Anledningen till att vi har valt att använda oss 

av en jämförande design, var på grund av att vi ville undersöka hur olika företag 

kvalitetssäkrar tjänsterna de producerar. Den jämförande designen har sedan använts i 

samband med en kvalitativ forskningsstrategi, vilket innefattar en flerfallsundersökning där vi 

jämfört våra 10 respondenter och deras sätt att kvalitetssäkra tjänsten. 

För att den jämförande designen ska bli så reliabel som möjlig, har vi använt oss av identiska 

metoder vid varje intervjutillfälle, för att lättare kunna analysera insamlad data.   

3.2 Undersökningsmetod 

Undersökningsdesignen styr i sin tur vilken undersökningsmetod som ska tillämpas, för att på 

bästa sätt få fram svaret på forskningsfrågan (Bryman et al. 2003:47). Metoden vi har använt 
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oss av för att samla in den empiriska datan, är en kvalitativ intervjumetod. Jacobsen 

(2002:160) menar att en öppen intervju lämpar sig bäst då forskaren är intresserad av vad den 

tillfrågade individen har för åsikter och uppfattningar. Vi anser dessutom att metoden är 

passande då den är flexibel och frågorna kan anpassas efter respondentens situation.  

3.2.1 Semistrukturerade intervjuer 

I fallstudieundersökningen har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer där vi med hjälp 

av en intervjuguide (bilaga 1) berört vissa specifika ämnen och frågeställningar (Bryman et al. 

2003:363). Frågorna har varit av öppen karaktär där respondenten haft friheten att utforma 

svaren själv. Den här intervjuformen har gett oss fördelar i att vi kunnat fånga spontana svar, 

ställt följd- och sonderingsfrågor, samt att vi inte varit beroende av ordningsföljden på 

frågorna. 

Vi har genomfört större delen av intervjuerna via telefon. Fördelarna som Bryman et al. 

(2003:140) poängterar, är att telefonintervjuer skapar en distans mellan forskaren och 

respondenten, vilket minskar risken att intervjuaren ställer ledande frågor eller påverkar 

svarsalternativen. Dessutom hade det inte varit ekonomiskt och tidsmässigt möjligt för oss att 

besöka alla respondenter, på grund av deras geografiska spridning. 

Det som dock har gått förlorat vid telefonintervjuer, är att vi ej haft möjlighet att uppfatta den 

intervjuades kroppsspråk och reaktioner, vilka kan uppfattas då intervjuerna sker ansikte mot 

ansikte. Vi ansåg dock inte att detta var nödvändigt, då vi ville fokusera och lägga tyngden på 

respondentens uttömmande svar. 

3.3 Urval 

Urvalet i en metod handlar om att välja ut den population forskaren ser som relevant för sin 

studie menar Jacobsen (2002:197). Han poängterar att vid en kvalitativ metod samlas mycket 

information in och viktigt blir då att tänka på utformningen av urvalet av enheter. Det här på 

grund av att olika urval ger olika svar och utfall på undersökningen. Respondenterna i vår 

uppsats har vi valt ut genom ett icke-sannolikhetsurval, där vi slumpmässigt valt ut och 

kontaktat 15 callcenter från Svenska Callcenter Föreningens hemsida (www.sccf.se). Vidare 

har vi med hjälp av snöbollsteknik (Bryman et al. 2002:126) fått kontakt med ytterligare fem 

callcenter via de initialt kontaktade leverantörerna.  
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Totalt har vi kontaktat 20 callcenter, men med ett bortfall på 50 procent. Vi har i första hand 

valt ut respondenter som har befattningen ”kvalitetschef” eller liknande, då det är insatta i 

området mer än någon annan i företaget. I de fall då företagen inte haft någon medarbetare 

med den befattningen, har vi pratat med VD eller annan chef. 

3.4 Intervjuguide 

Huvudsyftet med en intervjuguide (bilaga 1) är att täcka de områden eller frågeställningar 

som vi har berört i den semistrukturerade intervjun. Frågeformuleringarna bör inte vara så 

specifika att de hindrar oss att finna alternativa idéer eller synsätt under empiriinsamlingen då 

vi ämnar förstå verkligheten, inte förklara (Bryman et al. 2003: 369).  

3.4.1 Operationalisering 

Med operationalisering menar Jacobsen (2002:283) att begrepp görs mätbara, det vill säga hur 

verkligheten kan studeras utifrån teorin. Vi har i vår uppsats förflyttat oss från teori till empiri, 

från en abstrakt till en konkret nivå och med hjälp av operationella definitioner klargjort hur 

begreppen ska mätas. Genom att operationalisera vår frågeställning och teori har vi fått ett väl 

förankrat resultat. Nedan ses operationaliseringen av vår intervjuguide som används vid de 

semistrukturerade intervjuerna; 

1. Vad har du för befattning? 

Inledningsvis vill vi ställa lättsamma frågor för att få igång konversationen. Med den 

inledande frågan ämnar vi att få reda på respondentens bakgrund och dennes position i 

företaget.  

2. Vad är den vanligaste orsaken till att era kunder outsourcar diverse tjänster? 

Frågan gällande bakomliggande orsaker till outsourcing är intressant av allmän karaktär då 

flertalet författare hävdar olika anledningar. Seshadri (2005:14f) och Xie et al. (2007:782) 

pekar på att det är på grund av kostnadsreduceringar, medan Bandyopadhyay et al. 

(2007:250f) och Wadhwa et al. (2007:305) menar att orsaken är att företagen vill fokusera på 

sin kärnkompetens, samt att outsourcingen ger dem möjlighet att ta del av specialiserade 

kunskaper och resurser. Dormann et al. (2003: 307) pekar även de på kostnadsaspekten, men 

menar att callcenter outsourcing är ett kostnadseffektivt sätt att öka kundnöjdheten och 

servicen i företaget.  
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Genom att ställa denna fråga stärker vi vår diskussion i inledningen om varför företag väljer 

att outsourca delar av sin verksamhet, samt att vi genom denna fråga kan styrka callcentrets 

existens, det vill säga varför kunden väljer att outsourca tjänsten till en extern aktör.   

3. Finns det några generella krav som kunden brukar ställa på tjänsten? Om ja, 

vilka? 

Ovanstående fråga berör om leverantören upplever att kunden ställer några krav på tjänsten 

som ska förmedlas och vilka de i sådana fall är. 

Gans et al (2003:89) påpekar tre faktorer som är vanliga att mäta och följa upp inom 

callcenters; tillgänglighet av operatörer, operatörens effektivitet och interaktionen med 

konsument, vilka går att applicera inom kraven för tjänsteupplevelsen. Även Dormann et al. 

(2003:307) och Grönroos (2007:84) behandlar ett antal faktorer som karakteriserar en 

tjänsteupplevelse, där vi valt att utgå från Grönroos (ibid) definitioner, men även diskuterat 

Dormann (ibid) och Gans et al. (ibid); 

• Påtaglighet: Påtaglighetsfaktorn relaterar till hur intalande lokaler, utrustning och det 

material som används vid genomförandet av tjänsten är. Här ingår även hur 

personalen, i vårt fall operatören, agerar gentemot konsument.  

• Trovärdighet: Faktorn innebär att konsumenten får bra och korrekt service vid första 

tillfället utan misstag, problem löses omgående och att tjänsten levererar det den lovat.   

• Ansvarsfullhet: faktorn innebär att företagets anställda är villiga att hjälpa, informera 

och ge korrekt service till konsumenten vid köpet. Även att tjänsten är tillgänglig när 

den behövs, exempelvis öppettider, tillgänglighet av operatörer för att undvika köer 

och att konsumenten får service inom kort tid.  

• Försäkran: De anställdas agerande ska ge en bra bild av företaget och de ska agera 

kompetent. Exempelvis att de gör ett bra jobb, är utbildade och innehar rätt kunskaper 

för att besvara frågor och hjälpa konsumenten. De ska visa att tjänsten de 

tillhandahåller är av hög kvalitet. Extra viktigt är detta inom outsourcade callcenters 

då operatören är osynlig för konsumenten och därav måste agera som de är en del av 

kundens företag.   
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• Empati: Konsumenten måste få individuell uppmärksamhet och personlig service, 

företaget måste ha en bra förståelse för dennes problem eller behov och arbeta hårt för 

att tillfredsställa konsumenten.  

Inom callcenters är det av stor vikt att dessa faktorer tas i beaktande då callcentret är anlitat av 

ett annat företag för att utföra en tjänst. Konsumenten vet således inte att de kontaktar ett 

externt callcenterföretag, därför är det av stor vikt att operatörerna agerar som en del av 

kundföretaget och innehar korrekt information som gör det möjligt att hjälpa konsumenten 

direkt (Pudles 2006:54). För callcenters specifikt, är det av stor vikt att de är medvetna om 

belastningen på callcentret och därigenom kan beräkna den förväntade väntetiden, det vill 

säga troligheten att konsumenterna får hjälp inom den förväntade tid och inte lämnar kön 

innan dess (Bejnafaar et al. 2007:242). Likaså att personlig information inte läcker ut, utan att 

konsumenten behåller sin integritet (Xie et al. 2001:782). Ovanstående krav är sådana som 

kan ställas och regleras inom SLA eller övriga avtal, som sker mellan parterna.  

4. Använder ni er av något specifikt kvalitetsavtal vid inledningen av ett 

samarbete? Om ja, vilket? (exempelvis SLA – Service Level Agreement)  

Med denna fråga vill vi ha svar på on leverantören är bunden vid något avtal gällande 

servicenivån på tjänsten de förmedlar. Beroende på avtalets innehåll besvaras frågan om vilka 

krav som ställs på leverantören och eventuellt hur dessa på lämpligaste sätt kan säkras. 

Vanligtvis i ett outsourcingförhållande upprättas ett avtal eller ett kontrakt av något slag. 

Inom servicefunktioner är det vanligt att parterna tecknar ett SLA. Avtalet är ett sätt för 

kunden att säkra kvalitén på tjänsten genom att specificera minimikrav på servicenivån, det 

vill säga att kvalitén ska vara acceptabel för konsumenten. Avtalet behandlar vad för tjänst 

som ska utföras, vem som utför den, när tjänsten finns tillgänglig och hur tjänsten mäts, 

övervakas och presterar. Syftet med avtalet är att undvika missförstånd parterna emellan, att 

garantera servicenivåer och att underlätta mätning och utvärdering av tjänsten (Kobayashi-

Hillary 2004:194).   

5. Hur arbetar NI för att uppnå de kvalitetskrav som kunden har?  

Med denna fråga vill vi ha svar på hur leverantören ämnar uppnå de kvalitetskrav som ställts. 

Detta för att få en överblick över olika tillvägagångssätt det finns för att säkra kvalitet. Vidare 

diskuteras i fråga sex vilka arbetsrutiner leverantören har för att säkra kvalitén på tjänsten de 

erbjuder.  
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6. Vilka arbetsrutiner har ni för kvalitetssäkring?  

Vi ämnar att genom denna fråga undersöka vilka rutiner leverantören arbetar utifrån för att 

säkra kvalitet. Exempelvis om de följer upp samtal, utbildar operatörer, om de gör 

uppföljningar eller har någon anställd vars arbetsuppgift är att säkerställa kvalitet. Syftet med 

frågan är att undersöka hur kvalitén säkras praktiskt. 

7. Använder ni er av något kvalitetssystem?  

Genom denna fråga vill vi ha svar på om leverantören använder sig av något specifikt 

kvalitetssystem när de arbetar för att säkra kvalitén på tjänsten. För att uppnå bra kvalitet på 

produkter och tjänster krävs det att företaget har en plan för hur detta ska gå tillväga. På 

marknaden idag finns en mängd olika kvalitetssystem vars syfte är att ”samordna aktiviteter 

för att leda och styra en organisation med avseende på kvalitet” (Bergman et al. 2002:256). 

De kvalitetsledningssystem vi har behandlat i denna uppsats är; ISO9000, TQM, Sex Sigma 

och COPC. 

8. Har kunden ställt krav på er gällande användning av specifika kvalitetssystem? 

Eftersom vi i vår forskningsfråga ämnar besvara hur kvalitetskrav kan säkerställas, är denna 

fråga relevant då vi även är intresserade av huruvida leverantören får krav ställda på sig även 

gällande detta. Som Kobayashi-Hillary (2004:200) påpekade kan det i SLA regleras vilka 

typer av system som ska användas för att mäta, övervaka och förbättra tjänsteprocessen.    

9. Vilka kvalitetssystem kräver de att ni ska arbeta efter? 

Frågan är en fortsättning på fråga 8, om kunden ställer krav på kvalitetssystem,  

10.  Känner ni till ytterligare företag inom branschen som arbetar med callcenter 

outsourcing? 

För att knyta an till vår diskussion i metodkapitlet och för att kunna använda oss av det tänkta 

snöbollsurvalet, har vi ställt fråga för att få tag på ytterligare respondenter. 

3.5 Etiska principer 

Med hänsyn till att kandidatuppsatser är offentligt material och därför publiceras, har vi 

beaktat etiska principer. Eftersom vår studie behandlar företagsspecifik information har vi 

tagit hänsyn till anonymitetsprincipen (Bryman et al. 2002:557) och erbjudit respondenterna 

fullständig anonymitet i uppsatsen. Anonymitet är något som alla företagen önskat, vi har 
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därför valt att benämna dem endast genom Företag A, Företag B et cetera, samt att vi fingerat 

diverse företagsspecifika kvalitetssystem.  

Utöver detta har vi erbjudit respondenterna möjligheten att läsa igenom sammanställningen av 

intervjun innan vi valt att publicera materialet. Detta för att säkerställa att de blivit korrekt 

citerade och inga missförstånd uppkommit.   

3.6 Dataanalys och tolkning 

Data som samlats in under intervjuerna har blivit i form av ord och meningar som vi 

dokumenterat under intervjuernas gång. Genom att vi spelat in intervjuerna vid 

intervjutillfällena, har dataanalysen och tolkningen underlättats, då vi kunnat gå tillbaka och 

lyssna på intervjuerna flera gånger. 

Analysen av vårt insamlade empiriska material har skett i form av att vi försökt hitta likheter 

och olikheter mellan de intervjuade företagen, analysen har därav varit av en jämförande 

karaktär. Vi har sett till vilka typer av krav kunden ställer, om de gör det och hur leverantören 

arbetar för att uppnå dessa. Genom att intervjuguiden har varit utformad på så vis att alla 

intervjuer kunnat te sig på ungefär samma vis, har vi kunnat systematisera den insamlade 

datan och sortera denna efter kategorier. Genom att kategorisera den insamlade empirin 

underlättas analysen och vi har lättare kunnat jämföra respondenternas svar. De kategorier vi 

valt att utgå ifrån under analysen är; Orsaker till outsourcing, kravspecifikationer från kund, 

arbetsrutiner och tillmötesgående av kvalitetskrav, arbetssätt för att uppnå kvalitetskrav. Där 

vi under kategorierna diskuterat och jämfört respondenternas svar med vår valda teori.  

3.7 Reliabilitet 

Reliabiliteten handlar om att kontrollera resultatets tillförlitlighet, om det går att lita på 

insamlad data och om den ger ett trovärdigt svar på forskningsfrågan (Jacobsen 2002:255). 

Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggrant de bearbetas.  

För att den jämförande designen ska bli så reliabel som möjlig, använder vi oss av identiska 

metoder vid intervjuerna med respondenterna, för att få studien replikerbar, det vill säga att 

studien ska kunna genomföras en gång till med samma resultat. Kvalitativ forskning medför 

att sociala miljöer är svåra att frysa och replikera, dessutom att respondenten blir påverkad av 

forskarens egna intressen, uppfattningar och tolkningar. Genom att vi följt frågeformuläret 
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med de semistrukturerade frågorna, har vi i mindre grad påverkat respondenternas svar, tack 

vare frågornas öppna utformning. Genom att spela in samtliga samtal har vi kunnat öka 

reliabiliteten i empirin och analysen, samtidigt som vi underlättat studiens replikerbarhet, 

genom systematisk redogörelse för forskningsprocessen.  

Måtten vi använder oss av är stabila och påverkas inte av slumpmässiga och tillfälliga 

betingelser. Därav blir resultaten från en undersökning densamma om den genomförs 

ytterligare en gång, vilket medför en högre reliabilitet. 

3.8 Validitet 

Jacobsen (2002:256) skriver att då forskaren har fått fram ett resultat på sin fråga bör 

resultatet valideras, det vill säga att forskaren prövar resultatets giltighet. Bryman et al. 

(2003:48) menar dessutom att begreppet validitet visar på huruvida slutsatserna hänger 

samman och hur väl forskare lyckas reda ut frågeställningen och mäta det de vill mäta. Vår 

operationalisering visar tydligt på vilket sätt vi gör de teoretiska begreppen mätbara och på så 

vis höjer det graden av validitet i uppsatsen. Giltigheten i vår rapport, prövar vi genom att 

jämföra den insamlade datan och kritiskt granska vårt resultat. 

För att stärka den inre validiteten i uppsatsen har vi använt oss av respondentvalidering 

(Bryman et al. 2003: 307), vilket innebär att vi efter transkribering åter har kontaktat 

respondenterna för att säkerställa att vi uppfattat svaren korrekt. Detta var även något som 

respondenterna önskade då vi ställde frågor om företagsspecifik information och därför vill de 

försäkra sig om att vi citerat dem korrekt.    

På grund av att vi använder oss av ett icke-sannolikhetsurval är representativiteten för 

populationen låg, det vill säga att den externa validiteten är låg. För att stärka detta har vi 

under intervjun inkluderat en kontrollfråga, för att på så vis få en överblick om i vilken 

utsträckning kunderna ställer liknande krav på callcentret. Detta för att därigenom kunna 

generalisera slutsatsen.  

Vad gäller den ekologiska validiteten, ska uppsatsen ta hänsyn till att slutsatserna som dras, 

speglar verkligheten som undersöks (Bryman et al. 2003:49). Den ekologiska validiteten hade 

kunnat bli högre, genom användning av personliga intervjuer, men vi anser att validiteten blir 

tillräckligt hög ändå, på grund av att det är ”naturligt” för respondenterna att svara i telefon. 
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4. Empiri 
 ___________________________________________________________________________  

I empirikapitlet redovisas den data vi samlat in genom kvalitativa intervjuer med 

callcenterföretagen. Intervjuerna redovisas nedan i en sammanfattning där företagen ställs 

mot varandra och jämförs. För att se hela intervjuerna hänvisar vi till bilaga 2. 

 ___________________________________________________________________________  

4.1 Orsaker till outsourcing 

”Uppgifter som att svara i telefon kan skötas av andra.” - Företag A 

Kunderna till Företag J väljer att outsourca på grund av att de själva inte har egen 

specialkompetens. Även Företag A menar att en vanlig orsak till att deras kunder outsourcar 

diverse tjänster, är för att de lägger fokus på kärnverksamheten. Företag E menar även de att 

en vanlig orsak till outsourcing är effektivisering och fokus på kärnverksamheten. Dessutom 

poängterar Företag A att det för många kunder är ekonomiskt fördelaktigt att outsourca 

diverse tjänster. Företag C, F och I håller med och pekar på kostnadsreduceringsaspekten. 

Även Företag D belyser att en vanlig orsak till outsourcing är kostnadseffektivitet. Företag E 

och H menar att kunder outsourcar för att sparar in på personalkostnader och behöver 

därigenom inte investera pengar i utbildningar. Respondenten i Företag B pekar på ytterligare 

en orsak till att kunder outsourcar sitt callcenter, nämligen att kunderna själva inte hinner med 

aktiviteterna, utan överlåter detta till externa företag. Företag F lyfter fram ytterligare en 

aspekt där det handlar om att öka volymerna och låta andra företag sköta kringtjänsterna. 

Företag D belyser att flertalet av deras kunder outsourcar aktiviteter, på grund av att 

leverantören kan erbjuda en helhetslösning. 

  Företag                 
Orsaker till outsourcing A B C D E F G H I J 
Fokus på kärnverksamhet X       X X         

Kostnadsreducering/ 
effektivitet X   X X X X X X X   

Tillgång till specialiserade 
kompetenser och 
resurser 

            X   X X 

Annan orsak   X   X             
Företag B: kunden söker en back-up till eget callcenter 
Företag C: kunden söker en helhetslösning 
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4.2 Avtal gällande kvalitet 

”Vårt företag använder sig av SLA som ett grundavtal, som sedan specificeras med det egna 

avtalet Statement of Work.” – Företag C 

Företag C använder sig av SLA som ett ”grundavtal”, för att sedan specificera det ytterligare 

genom sitt Statement of Work (SoW). I Företag C:s SLA finns specificerat hur snabbt 

operatörerna ska svara och krav på maximalt antal förlorade samtal. Företag A menar att deras 

SLA reglerar callcentrets öppettider och hur snabbt en operatör ska svara i telefon, medan 

Företag I poängterar att avtalet varierar beroende på vilken tjänst kunden efterfrågar. Företag 

E använder även de SLA, men dessutom använder de NKI (Nöjd-Kund-Index), som mäter 

kundernas nöjdhet. 

Det finns företag som väljer att inte använda sig av SLA, då de inte vill vara bundna vid 

grundutförandet av avtalet. Företagen B, D, F, G och J har istället tillsammans med sina 

kunder utvecklat egna avtal där de själva bestämt utförandet helt och hållet. I de flesta fall 

likna de egenutvecklade avtalen SLA, exempelvis handlar Företag B:s avtal om tjänsterna 

som ska utföras och de krav som ställs på kunden. I Företag J:s avtal, finns uppgifter om hur 

personuppgifter ska hanteras och hur medlyssning ska gå till. Ytterligare en typ av avtal är 

Quality Assurance & Training, som tagits fram av Företag H. Avtalet säkerställer bland annat 

kvalitén i leveransen. Som ovan synes är samtliga avtal snarlika, men tack vare de 

egenutvecklade avtalen känner respondenterna större frihet och är inte bundna vid ett SLA.  

4.3 Kravspecifikationer från kund 

”Vi måste vara seriösa och sakliga för att leva upp till kundernas rykte och inte smutskasta 

deras varumärke.” - Företag J 

Det finns många olika krav som kunderna ställer på sina leverantörer. Beroende på uppdragets 

karaktär, varierar specifikationerna på dessa. Nedan sammanfattas de krav kunden ställer på 

leverantören, detta för att ge en tydligare överblick. 
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  Företag                 
Kravspecifikationer A B C D E F G H I J 
Påtaglighet; intalande lokaler, 
utrustning material och 
operatörens agerande. 

    X X X          X 

Trovärdighet; bra och korrekt 
service vid första tillfället, problem 
löses omgående och tjänsten 
levererar det den lovat. 

    X   X     X   X 

Ansvarsfullhet; operatörer är 
villiga att hjälpa, informera och ge 
korrekt service. Tjänstens 
tillgänglighet. 

X* X X* X             

Försäkran; operatörer ska 
representera kundens företag bra 
och agera kompetent. De ska 
göra ett bra jobb, vara utbildade 
och inneha rätt kunskaper. 

X      X           X 

Empati; individuell 
uppmärksamhet och personlig 
service, förståelse för problem 
och arbeta hårt för att 
tillfredsställa konsumentens 
behov  

    X*   X*   X X     

SLA; typ av tjänst, tjänstens 
tillgänglighet, vem som utför 
tjänsten, hur tjänsten ska mätas 
och övervakas.  

X   X   X       X   

Övriga krav X X X X X X   X X   
           
Övriga krav: 
Företag A: sekretess och hantering av personuppgifter, rapportering till kund. 

Företag B: tystnadsplikt och anställda får skriva under en sekretessförbindelse. 

Företag C: säkerhetskrav för personuppgifter. 

Företag D: säkerhetskrav för personuppgifter. 

Företag E: skydd av personuppgifter. 

Företag F: krav om ljudinspelning. 

Företag H: krav att följa PUL, MFL, Lagen om ångerrätt, IT-policy och Medlyssningspolicy. 

Företag I: sekretessavtal. 

* regleras av SLA 

4.4 Arbetsrutiner och tillmötesgående av kvalitetskrav 

”Vi använder oss av så kallade ‘mystery calls’, som innebär att en anonym person kontaktar 

företaget och utvärderar samtalet.” – Företag A 
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Arbetsrutinerna är många och varierar mycket från respondent till respondent. För underlätta 

överblicken av dessa, är de nedan sammanfattade i en tabell.   

Företag Arbetsrutiner 

A Tydliga uppdragsbeskrivingar innan samarbetet påbörjas, daglig rapportering om hur 

kvalitén ligger till i jämförelse med SLA. Upplärning och utbildning av operatörer. Alla samtal 

spelas in, e-post granskas och företaget använder sig av ”mystery calls”.    

B Statistiska uppföljningar på samtalen varje dag som sedan används som underlag för att 

hålla en optimal bemanning.  

C Egenutvecklade systemet BFUS. Systemet används som en kvalitetsuppföljning där 

företaget varje månad följer upp uppdragen, för att sedan rapportera resultatet till 

avdelningscheferna samt till kunden. Resultatet behandlar huruvida godkänt resultat 

uppnåtts inom olika områden. Utöver detta är Företag C är ISO9000 certifierade, vilket 

innebär att de eftersträvar att uppnå de åtta principerna för kvalitetsledning.  

D Företaget använder sig av sina egna interna regler, policys och rutiner för att säkra kvalitén. 

Var 6:e månad görs omfattande förstudier med tillhörande analyser, där kunduppföljningar 

genomförs och studeras. Uppföljningsmöten med kund som dokumenteras skriftligen där 

det tydligt framgår hur resultat efterlevts. De använder sig även av webbverktyget BeOnline 

där information om statistik, kontroll och uppföljning finns. Verktyget är under ständig 

utveckling för att underlätta arbetet med kvalitetssäkring.  

E Kontinuerligt arbete med förbättringar och effektiviseringar. Analyserar operatörernas 

inloggningar, antal mottagna samtal med mera, och följer upp dessa varje månad. 

Medlyssningar och medsittningar tillsammans med en röstcoach varje månad, utifrån dessa 

framarbetas utbildnings- och handlingsplaner. Stickprovskontroller för att mäta Nöjd-

Konsument-Index (NKI), bonusmodeller hos operatörer, samt ”mystery calls”.   

F Egen metod för att dagligen följa upp kvalitetskraven som ställts. Medlyssningar med 

operatörer samt granskning av ljudfiler som spelats in.  

G Utbildningar av operatörer och chefer som sedan följs upp genom exempelvis mätningar av 

väl utförd kvalitet. Företaget arbetar också med en roll som heter kvalitetsutvecklare, vars 

uppgift är att säkra kvalitén på samtliga samtal.  

H Arbetsgruppen Training & Development som har till uppgift att säkra inarbetade 

kvalitetsmallar för samtal, e-post och chatt. Gruppen jobbar i nära kontakt med företagets 

teamcoacher och personalledare, för att säkerställa kvalitén hos operatörerna. Kontinuerlig 

medlyssning samt utvärdering av inspelade samtal, som ligger till grund för eventuella 

handlingsplaner med utvecklingsarbete. Företaget utför också kvalitetsmätningar en gång i 

kvartalet på kundens begäran och har utvärderingsmöten med dem.   
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I Dagliga uppföljningar av resultat där SLA ligger till grund för utvärderingen. Kontinuerlig 

utveckling av operatörer för att uppnå kraven, engagerade och stöttande coacher. 

Individuella uppföljningar, gruppmöten samt medarbetarsamtal som syftar till att säkra 

kvalitén på tjänsterna. Vidare arbetar de med certifiering av operatörerna för att säkra att 

bra kvalitet uppnås.   

J Kontinuerliga medlyssningar och coachning av samtal för att stötta operatörerna i deras 

utveckling. Samtliga samtal spelas in. Utbildning av personal för att de ska inneha rätt 

kompetens och kunskap för att kunna besvara samtalen. Stickprovskontroller av samtal. 

Arbetar efter SCCF:s riktlinjer och normer.  

4.5 Arbetssätt för att uppnå kvalitetskraven 

”ISO9000, TQM och Sex Sigma lämpar sig inte i alla branscher.” – Företag A 

För uppnå kvalitetskraven som kunderna ställer, arbetar callcentren på olika sätt. 

Kvalitetskraven kan säkras med hjälp av olika system eller andra metoder, där användningen 

av dessa varierar mellan respondenterna. Nedan sammanfattas detta i en tabell för att 

underlätta överblicken av leverantörernas olika metoder. 

  Företag                 

Kvalitetssäkring A B C D E F G H I J 

TQM                     
ISO9000     X   X*     X     
Sex Sigma                     
COPC     X   X           
Eget system X   X X             
SLA X   X   X       X   
Övrigt X X X X   X X X X X 

Eget system och övrigt:  
Företag A: eget utarbetat system med policys kring företagets processer. Uppdragsbeskrivningar 

samt egen callcenterplattform. 

Företag B: ett grundläggande avtal som innefattar vilka tjänster som ska utföras och vilka krav som 

ställs på leverantören. Ibland används ett mer omfattande avtal.    

Företag C: egenutvecklade systemet BFUS. Statement of Work (SoW) som kompletterar företagets 

SLA.     

Företag D: interna regler och policys, samt webbverktyget BeOnline.  

Företag F: arbetar efter en egenutvecklad metod.    

Företag G: interna rutiner, arbetar med en roll som heter kvalitetsutvecklare vars uppgift är att säkra 

kvalitén på samtalen.  
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Företag H: arbetsgruppen Training & Development, vilka har till uppgift att säkra inarbetade 

kvalitetsmallar. Avtalet Quality Assurance & Training som säkerställer kvalitén i leveransen.  

Företag I: certifiering av operatörer vilket säkrar att de genomför ett bra arbete och efterlever kraven 

som specificerats i SLA. 

Företag J: egenutformade avtal samt att de är medlemmar i SCCF och arbetar utefter deras riktlinjer 

och normer.  

* Företag E: kunden är ISO9000 certifierad, vilket innebär att Företag E mäts och kontrolleras av dem.  
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5. Analys 
 ___________________________________________________________________________  

I analyskapitlet jämför och diskuterar vi den insamlade empirin i förhållande till teorin. 

Diskussionen hjälper oss att diskutera vårt problem och lägger grunden för de slutsatser vi 

sedan drar. 

 ___________________________________________________________________________  

5.1 Orsaker till outsourcing 

Det vi har noterat i den insamlade empirin är att kostnadsreduceringar är en vanlig 

bakomliggande orsak till outsourcingen av callcenters. Företag J påpekar att många kunder 

inte själva är beredda att investera i den teknologi som krävs för ett callcenter, utan väljer 

istället att lägga ut aktiviteten på någon som är specialiserad inom området för att undvika den 

kostnaden. Kostnadsreduceringar nämner även Seshadri (2005:14f), Xie et al. (2007:782) och 

Dormann et al. (2003:307) vara en bakomliggande anledning till outsourcingbeslut.  

Den andra aspekten som respondenterna har noterat, är att kunderna vill fokusera på sin 

kärnverksamhet och utveckla denna. Företag E:s kunder outsourcar av anledningen att 

effektivisera och utveckla den egna verksamheten. Genom att arbeta på detta sätt, läggs fokus 

på aktiviteter som företaget är bra på och resterande aktiviteter sköts av andra. Detta är något 

som även Belcourt (2006:269) poängterar, att alla aktiviteter som inte är värdeskapande och 

kritiska för överlevnaden ska outsourcas, eller som respondenten i Företag A uttryckte det;  

”Uppgifter som att svara i telefon kan skötas av andra.” 

Det vi har märkt är att genom att fokusera på kärnverksamheten, kan företagen ta del av mer 

specialiserade kunskaper och kompetensersom inte tidigare funnits inom företaget. 

Callcenters är en i sig specialiserad verksamhet och innehar den teknologi och kompetens som 

krävs för att hantera en större mängd samtal. Företag G menar också att den vanligaste 

orsaken till att kunderna outsourcar tjänsten, är att ”kunderna får expertis inom ett specifikt 

område och vill helhjärtat koncentrera sig på dessa”. Genom att anlita ett callcenter kan 

företagen öka servicen och kundnöjdheten, men även öka lönsamheten i företaget. Wadhwa et 

al. (2007:250f) och Dormann et al. (2003:307) bekräftar att så är fallet när fokus läggs på 

specialiserade kompetenser och resurser.  
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Vi har noterat att kostnadsreduceringar än idag är den vanligaste orsaken till outsourcing av 

callcenters. Trots detta visar Företag C en önskan av att orsaken i framtiden ska vara att 

kunden fokuserar ytterligare på sin kärnkompetens och att de värderar samarbetet högre, samt 

inser värdet av den specialiserade tjänst som callcentret erbjuder. Önskan innefattar att 

”beställar-leverantörs-förhållandet” suddas ut och att företagen istället ingår något som liknar 

ett partnerskap. Även vi anser att detta skulle vara bra, men samtidig tror vi inte att det 

kommer bli så i framtiden, eftersom kostnadsreducering är en stor bakomliggande orsak i 

nästintill alla outsourcingbeslut, oberoende av bransch. Även om kunden värderar callcentrets 

kompetenser högre, tror vi att kostnadsaspekten ändå kommer att väga tungt och många beslut 

kommer fortfarande grunda sig på detta. .  

5.2 Kravspecifikationer från kund 

Inom callcenters är kraven på kvalitet en viktig aspekt att ta i beaktande. Först och främst på 

grund av att operatören är osynlig för konsumenten, det vill säga att denne är omedveten om 

att den pratar med en extern aktör och därför jämställs med det företag som representeras. Vi 

tror att kraven på kvalitet är en viktig aspekt, mycket beroende på att kunden vill skydda sitt 

varumärke och är mån om att leverantören ska upprätthålla deras image. Kraven som ställs på 

leverantören är varierande och regleras i många fall av de olika avtalen som används.  

5.2.1 Påtaglighet 

Påtaglighetsfaktorn är relaterad till exempelvis utrustning och material som används av 

leverantören, men innefattar även operatörernas agerande och uppförande gentemot 

konsument (Grönroos 2007:84). Detta är något som Företag E har tagit i beaktande där 

kunden kräver att operatörerna ska bemöta konsumenterna med ett leende i rösten. Likaså 

menar Företag D att goda språkkunskaper och utbildning, ligger till grund för ett bra 

bemötande, vilket även Gans et al. (2003:89) poängterar är av stor vikt.   

Vidare menar Företag J att operatörerna ska hålla en hög seriositet och saklighet i sina samtal. 

Likaså poängterar Företag C att deras operatörer ska agera på ett sätt som är mottagligt och 

godtagbart för konsumenten. Anledningen till att kunden trycker på dessa krav är för att 

leverantören ska upprätthålla kundens rykte och hålla en hög kvalitet på samtalet. Vi menar 

att detta krav är av stor vikt då företag som outsourcar sitt callcenter ofta inte visar att det gör 

det, utan ger sken av att de fortfarande har callcentret inom sin egen verksamhet. Därför är det 
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som Pudles (2006:54) poängterar, viktigt att operatörerna arbetar konsekvent och har rätt 

utbildning för att upprätthålla tron av att callcentret är inom kundens verksamhet.     

5.2.2 Trovärdighet 

Trovärdighet är en annan faktor som innebär att callcentret ger konsumenten bra och korrekt 

service utan några misstag, att problem löses omgående och att callcentret levererar det de 

lovat (Grönroos 2007:84). Företag H har krav på sig att hålla en specifik kvalitetsnivå, vilket 

de försöker upprätthålla genom att genomföra kontinuerliga kvalitetsmätningar, där de strävar 

efter att problem ska förebyggas och lösas så fort som möjligt. 

Vi har dessutom noterat att Företag C, E och J har krav på att tjänsten de levererar ska hålla 

en hög kvalité, det vill säga att arbetet ska utföras väl för att säkra leveransen av tjänsten. 

Utöver detta har resterande respondenter inte uttryckligen nämnt dessa krav, men har däremot 

poängterat att grunderna i ett felfritt möte med konsument baseras på ett väl genomfört arbete 

av hög kvalitet. Vi har kommit fram till att anledningen till att denna faktor inte uttrycks som 

krav hos många av respondenterna, beror på att det kan te sig som en självklarhet för alla 

tjänsteföretag. Gans et al. (2003:307) påpekar däremot att detta är en viktig faktor som bör 

mätas och övervakas inom callcenters. Därför anser vi att kunden bör specificera detta krav 

för att säkerställa trovärdigheten i tjänsten.    

5.2.3 Ansvarsfullhet 

Faktorn ansvarsfullhet innebär att företagets anställda är villiga att hjälpa, informera och ge 

korrekt service till konsumenten vid varje samtal och ärende (Grönroos 2007:84). Detta är 

något som Företag B tagit fasta på och visar konsumenterna engagemang och vilja, genom att 

snabbt svara på samtalen.  

Ytterligare en viktig aspekt i ansvarsfullheten är att vara tillgänglig, vilket innefattar 

exempelvis callcentrets öppettider och hur snabbt de svarar på samtal. Gans et al. (2003:89) 

menar att detta är en viktig faktor för konsumentens nöjdhet och vi ser att många av 

respondenterna har krav på sig gällande deras tillgänglighet. Tillgänglighetskravet är något 

som ofta regleras inom SLA och som många företag tagit fasta på, att hålla en hög 

tillgänglighetsgrad med passande öppettider och optimal bemanning när det krävs. Bland 

annat Företag A, B, C och D har kravet på sig att ha specifika öppettider och när på dygnet de 

ska vara tillgängliga och anträffbara. Specificerat i kraven finns även hur snabbt operatörerna 



Analys 

41 

ska svara och bland annat längden på samtalen. Vi anser att kravet är viktigt på grund av att 

samtalen varierar stort över dagen och att många konsumenter då deras arbetsdag är slut 

försöker komma i kontakt med callcenters, därav är det av vikt att tillgodose konsumentens 

behov om passande öppettider och tillgängliga operatörer. 

Faktorn ansvarsfullhet syftar till att alla samtal ska hålla en god servicenivå och många av 

respondenterna poängterar att grunderna i en god och ansvarsfull service handlar om 

sekretess. Företag A, D, E och H har som krav på sig att de måste följa PUL och på så sätt 

upprätthålla sekretessen. Dock poängterade inte de resterande respondenterna PUL som ett 

specifikt krav, utan lade tyngden vid sekretessavtal och att dessa skulle följas. Vi menar att 

anledningen till att många kunder har sekretess som ett krav, är för att skydda konsumenten i 

sammanhanget då callcentret kan hantera information som är personlig och inte får spridas 

vidare. Detta är något som Xie et al. (2007:782) lyfter fram, att integriteten är en viktig aspekt 

vid outsourcingen av en aktivitet och vi kan se att flertalet av kunderna tagit fasta på detta och 

insett att informationen de tillhandahåller är personlig och inte bör spridas vidare.     

5.2.4 Försäkran 

Försäkran innebär att operatörerna ska ge en bra bild av företaget de representerar och ska 

dessutom agera kompetent (Grönroos 2007:84). Eftersom operatören är osynlig för 

konsumenten är det därför av vikt att denne agerar korrekt för att inte smutskasta kundens 

företag. Vi menar att callcentret och dess medarbetare ska vara medvetna om deras påverkan 

på konsumenten och dennes nöjdhet, vilket kan förbättras genom att operatören gör ett bra 

jobb och innehar rätt kunskaper. Detta kan påvisa att callcentret tillhandahåller en tjänst av 

hög kvalitet.  

Företag D och J har krav på att deras operatörer ska inneha goda språkkunskaper och god 

kompetens i mötet med konsument, de måste agera seriöst och representera kundens företag 

på ett korrekt sätt. Utöver det måste de anställda inneha rätt kunskaper för att kunna besvara 

konsumenternas frågor och lösa problem. Genom kontinuerlig fortbildning kan callcentret 

säkerställa att så är fallet, vilket även Pudles (2006:54) anser vara en grundläggande faktor för 

callcentrets framgång. Företag A utbildar operatörerna inför varje uppdrag, medan Företag D 

lägger energi på att även kontinuerligt utveckla operatörerna. Vi kan se att utbildning och 

utveckling är viktigt för att tillfredsställa konsumenten och dennes behov, då operatören 
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således är mer medveten om problemen som kan uppstå och hur de kan lösas på bästa sätt. 

Genom detta försäkrar callcentret att de håller en hög kvalitet och standard.  

5.2.5 Empati 

Den avslutande faktorn empati innebär att företaget har bra förståelse för konsumentens 

problem och försöker tillfredställa deras behov, genom exempelvis personlig service och 

individuell uppmärksamhet (Grönroos 2007:84). Nära kopplat till denna faktor är både 

tillgänglighet och utbildad personal. Som vi tidigare påpekat är dessa två av stor vikt för att 

tillfredställa konsumenten genom att ha förståelse för dennes problem och arbeta för att 

tillfredsställa dessa. 

Företagen C, E, G och H har krav på sig att kontinuerligt utvärdera konsumentens nöjdhet för 

att säkerställa att tjänsten levererar vad den lovat. Vi menar att faktorn empati syftar till att 

tillfredsställa konsumentens behov och att detta har en nära koppling till tjänstens 

tillgänglighet, då kundens nöjdhet påverkas av längden på samtalskön, operatörens agerande, 

samt dennes effektivitet.    

5.3 Arbetsrutiner och tillmötesgående av kvalitetskrav 

För att diverse krav ska kunna efterlevas av leverantören, är det av vikt att ha några former av 

arbetsrutiner för att det inte ska uppstå missförstånd de olika parterna emellan. Företag A har 

inför varje samarbete med kund, kommit överens om en uppdragsbeskrivning, där det klart 

och tydligt framgår vad samarbetet handlar om och vad de båda parternas roll i samarbetet är. 

Även Företag G lägger fokus på att specifikt ta reda på vad kunden anser att kvalitet är, för att 

kunna efterleva kraven och förväntningarna. Pudles (2006:54) poängterar att det är viktigt att 

vid inledningen av ett samarbete, tydligt beskriva de båda parternas roller. Vi har märkt att 

företagen lägger fokus på detta och tydligt reglerar ansvarsområden kring tjänsten i det 

inledande skedet, detta för att undvika missförstånd parterna emellan. Företagen arbetar 

vidare med kontinuerliga uppföljningar på de krav som ställts för att se om önskade resultat 

uppnåtts.   

Företag I arbetar med kontinuerlig fortbildning av operatörerna, genom coachning några 

gånger per år. Detta är något även Gans et al. (2003:82) poängterar, att organisationen bör 

utbilda operatörerna likvärdigt så att de kan hantera alla typer av samtal och på så sätt säkra 

kvalitén. Ytterligare sätt som vi har noterat är att många av respondenterna använder sig av 
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medlyssningar, medsittningar, ljudinspelningar och ”mystery calls” för att säkra att operatören 

genomför samtalen på ett högkvalitativt och acceptabelt sätt. Vi har märkt att de använder sig 

av ovanstående rutiner för att försäkra sig om att operatörerna arbetar konsekvent så att 

konsumenterna ska bli bemötta på rätt sätt och gå därifrån nöjda. Detta är något som Företag 

E och D gör kontinuerliga mätningar på, för att resultatet ska uppnås mer effektivt precis som 

i kvalitetsledningsprincipen angreppssätt i processer (www.iso.org :c). Ovan nämnda 

arbetsrutiner fungerar sedan som ett underlag för utvecklings- och utbildningsplaner, ibland 

för en enskild operatör och ibland för hela arbetsgruppen.    

Ytterligare ett sätt som respondenterna poängterar för att säkerställa kvalitén på tjänsten, är att 

många av företagen analyserar och följer upp samtalsstatistik samt gör stickprovskontroller 

för att kontrollera konsumenternas nöjdhet. Precis som Gans et al. (2003:80) poängterar 

används fortfarande dessa traditionella analytiska metoder för utvärdering av callcentrets 

prestationer. De menar vidare att dessa metoder lämnar mycket att önska och att det krävs mer 

sofistikerade metoder för utvärdering. Vi menar däremot att det inte går att komma ifrån dessa 

analytiska metoder och att de är kritiska för kvalitetssäkringen av samtal, exempelvis som 

Företag B vilka använder sig av samtalsstatistik för att hålla en hög grad av tillgänglighet och 

en optimal bemanning för ändamålet. Vi har noterat att många av leverantörerna använder sig 

av analytiska metoder för att utvärdera callcentrets prestationer, oberoende på hur företagen 

arbetar med säkerställningen av kraven uppkommer analytiska metoder som en grund för 

utveckling och förbättring. Företag C har själva utvecklat ett eget system för att följa upp att 

kraven på kvalité efterlevs medan Företag I varje dag kontrollerar resultaten gentemot de krav 

som specificerats i deras SLA.  

Vi ser att respondenterna använder sig av många olika rutiner för att säkerställa kvalitén på 

tjänsten. Delvis kan vi se att arbetsrutinerna liknar varandra då fokus ofta ligger på 

konsumenten, tjänsteprocessen, analyser och uppföljningar av resultat. Detta kan liknas vid 

de fokusområden som de nämnda kvalitetssystemen är uppbyggda kring, där merparten 

fokuserar på konsumenter, processer, faktabaserade beslut samt ständiga förbättringar. Trots 

likheterna poängterar många av respondenterna att de inte använder sig av dessa system, men 

vi kan se att metodiken för kvalitetssäkring i organisationen är i princip densamma, då de 

fokuserar på samma områden för att säkra kvalitén och förbättra sina prestationer.    
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5.4 Arbetssätt för att uppnå kvalitetskrav 

Kobayashi-Hillary (2004:195) beskriver olika kvalitetssystem, som lämpar sig vid 

kvalitetssäkring. Systemen är många och de är grundläggande, men det vi i vår studie kommit 

underfund med, är att de inte i alla fall lämpar sig för callcentren. ISO9000, TQM och Sex 

Sigma lämpar sig inte i alla branscher enligt flera av våra respondenter. Systemen räcker helt 

enkelt inte till, utan större delen av de tillfrågade företagen har själva utvecklat egna 

kvalitetssystem, metoder och avtal för att säkra de ställda kvalitetskraven. Vi har lagt märke 

till att respondenterna använder sig av många olika arbetssätt för att uppnå kvalitetskraven, 

därför anser vi precis som Pudles (2006:54) poängterar, att rätt arbetssätt för att mäta 

resultaten gentemot kraven bör formuleras, det vill säga att det ska anpassas efter 

verksamheten. Dock ställer vi oss frågande till varför leverantören inte använder sig av 

kvalitetssystem, åtminstone grunderna för att sedan anpassa dem till sin egen verksamhet. Vi 

tror att detta kan ha att göra med att de känner sig för bundna och fritt vill utveckla 

arbetssätten.     

Företag C och H är certifierade inom ISO9000 och strävar efter att uppnå de åtta principerna 

för kvalitetsledning: kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, 

systemangreppssätt för ledningen, ständiga förbättringar, faktabaserade beslut och 

ömsesidiga samt fördelaktiga relationer till leverantörerna. Vidare har Företag C och H 

antagit det nyare kvalitetsledningssystemet COPC, vilket är ett system som riktar sig mot 

callcenters. Dock är forskningen kring detta system än idag nästintill obefintlig och vi har 

endast sett en författare, Kobayashi-Hillary (2004:195), som behandlat detta system och 

nämnt det i samband med callcenters. Vad vi kan se är att COPC är uppbyggt kring Sex 

Sigma och har därför en del likheter med detta system, exempelvis Sex Sigmas fem 

fokusområden; fokus på variationer, konsumenten, processer, akuta och kroniska problem 

samt fokus på resultat. Fokus i de båda systemen ligger på att balansera service, kvalitet och 

kostnader, sätta höga mål, övervaka resultat genom objektiv data, ständiga förbättringar 

samt möta kunders och interna prestationskrav. Därav tycker vi det är märkligt att fler 

respondenter inte använder sig av detta system, då det är specifikt framtaget för callcenters.   

Många av respondenterna anser att de kvalitetssystem vi behandlat i teorin, är för 

branschspecifika och inte specialiserade på deras egen verksamhet. Systemen blir således för 

grundliga och kan inte fullt ut hjälpa företagen att säkra kvalitetskraven. På grund av detta har 
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många av respondenterna valt att använda sig av alternativa arbetssätt för att säkra kvalitén på 

tjänsten. Några har valt att utveckla egna system eller metoder för att säkerställa kvalitén 

medan andra reglerar det genom avtal.  

Företag A arbetar utifrån ett eget utarbetat kvalitetssystem, vilket innefattar en egen policy 

som behandlar alla processerna i företaget. Likaså har även Företag C utvecklat ett eget 

kvalitetssystem, BFUS, som används som kvalitetsuppföljning för huruvida godkänt resultat 

uppnåtts inom olika områden. Företag D använder sig av ett egenutformat webbverktyg, 

BeOnline, där uppgifter om statistik, kontroll och uppföljning finns. Fördelen som Företag D 

ser med sitt egna system är att de ständigt kan uppdatera och utveckla det, samt möjligheten 

att anpassa det till varje ärende.  

Det vi observerat i samtalen med respondenterna är att kraven på kvalitetssäkring varierar 

beroende på hur mycket tillträde leverantören får till kundens databas, samt hur mycket 

känslig information om konsumenterna de får. Då leverantören får tillgång till en stor mängd 

information, ökar också ansvaret för kvalitetssäkring. Handlar outsourcingen om att 

callcentret får tillgång till mindre information, ligger ansvaret hos kunden, då de ska ha säkrat 

kvalitén innan informationen skickas till callcentret. Det här menar vi är en av anledningarna 

till att alla företag inte använder sig av kvalitetssystemen, utan själva har utvecklat egna 

interna regler, policys och rutiner för ändamålet. 

Företag J menar att det för dem räcker att vara medlemmar i SCCF och att detta styrker att de 

arbetar för att säkra kvalitén, genom att de tillämpar föreningens riktlinjer och normer. 

Företag I säkrar kvalitén genom att certifiera sina operatörer och menar att detta är nog för att 

säkerställa att operatörerna gör ett bra arbete där kundens krav efterlevs. För att säkerställa att 

kraven uppnås, arbetar Företag H med arbetsgruppen Training & Development, vars syfte är 

att säkra inarbetade kvalitetsmallar för samtliga kanaler; samtal, e-post och chatt.  

Utöver system och andra arbetssätt använder sig många av företagen av avtal, en del som en 

inledande överenskommelse och andra som ett kontinuerligt arbetssätt. Kobayashi-Hillary 

(2004:194) poängterar att SLA är ett bra sätt för kunden att säkra kvalitén på tjänsten och 

fungerar som en guide för parterna om den förväntade servicenivån. Därför menar 

respondenten i Företag C att SLA endast är företagets ”grundavtal” och utöver det har de mer 

specificerade kriterier i sitt SoW. Vi har noterat att det inte endast är Företag C som utvecklat 

ett eget avtal, utan detta är en vanlig förekommande metod hos våra respondenter. Företagen 
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väljer att själva formulera innehållet i avtalen då de anser att avtalsförfarandet förenklas och 

att de själva får mer kontroll. Inledningsvis i den här studien hade vi uppfattningen att 

leverantörerna använde sig av ett specifikt sätt att säkerställa kvalitén hos tjänsten, men det 

har visat sig att flertalet av leverantörerna använder sig av flera nivåer av avtal, system och 

arbetssätt, för att göra en komplett säkring av tjänsten. Benjafaar et al. (2007:242) poängterar 

är det viktigaste för kvalitetssäkringen att hitta en leverantör som ständigt kontrollerar de 

utförda tjänsterna, eller som Företag C uttryckte det; 

”Det viktigaste för kunden är att veta om leverantören har ett kvalitetssystem och inte vilket 

system som används” 

5.5 Avslutande diskussion 

Likheterna mellan ISO, TQM och Sex Sigma är att alla tre har fokus på processer, inte 

aktiviteter. Fördelen med detta, som samtliga system framhäver, är att de går att appliceras på 

vilken verksamhet som helst och fungerar såväl på tjänster som produkter. Chakrabarty et al. 

(2006:728f) poängterar att tjänster är oregelbundna och att det därför är svårt att implementera 

ett system som är utvecklat för standardisering av processer. Även om avsikten med TQM, 

ISO9000 och Sex Sigma är att de skall kunna appliceras inom vilken organisation som helst, 

poängterar många av respondenterna att så inte är fallet. Chakrabarty (ibid) menar däremot att 

grunden vid implementering av ett kvalitetssystem är en förståelse för processen och dess 

aktiviteter. De menar vidare att specifikt Sex Sigma går att använda inom tjänstesektorn, men 

att organisationen måste identifiera de viktigaste KPI (Key Performance Index) innan det är 

möjligt. 

Trots detta ser vi att våra respondenter i stor utsträckning inte använder sig av de system vi 

behandlat. De flesta uttrycker istället att de avtalar om hur tjänsten ska levereras och säkras. 

Detta kan bero på att flertalet kunder inte kräver anpassning till ett specifikt system, och att 

därför leverantören istället fokuserar på den kvalitet kunden efterfrågar. Precis som Hiles 

(1994:16) påpekar anser leverantören att en kvalitetsnivå som är acceptabel för både kunden 

och konsumenten är bra och allt utöver det endast innebär extra kostnader. I linje med det 

Hiles (ibid) poängterar, innebär implementeringen av andra system utöver SLA högre 

kostnader för leverantören, vilket kan vara en bidragande orsak till att systemen inte är så 

vanliga inom callcenters. Vi ser också en tendens att leverantören använder kvalitetssystem 

som beror av omfattningen på tjänsten och de aktiviteter de genomför. Företag B agerar 
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exempelvis som back-up till kundens egna callcenter och därför tecknar de endast avtal om 

hur tjänsten ska genomföras och säkras.  

Som vi tidigare påpekade anser vi att de system vi behandlat i uppsatsen bygger på en 

liknande grund, där fokusområdena är nästintill desamma. Vi menar att denna generella 

utformning kan vara en bidragande orsak till att några av respondenterna valt att utveckla 

egna system som är mer anpassade till deras typ av verksamhet. COPC är en standard som 

riktar sig mot callcenters men trots detta har vi inte sett att den fått stort genomslag hos våra 

respondenter. Detta trots att COPC uppkommit ur att callcenters hade svårt att relatera till 

existerande standards såsom ISO9000, bland annat för att de inte upplevde dess fördelar. 

Respondenterna är av samma åsikt, vilket vi tror är ytterligare en bakomliggande anledning 

till att de utvecklar egna system eller avtalar fram tjänstens innehåll.  
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6. Slutsatser 
 ___________________________________________________________________________  

I detta kapitel redovisas slutsatserna på våra ställda forskningsfrågor: Vilka krav ställs på 

callcenterleverantören vid ett samarbete med kund? Hur säkrar leverantören kvalitetskraven 

på tjänsten de avtalat om? 

 ___________________________________________________________________________  

De krav som ställs på leverantörerna är olika beroende på typ av tjänst. De vanligaste kraven 

är; 

• Bemötande: Konsumenten ska bemötas med ett leende i rösten och operatören ska 

inneha goda språkkunskaper för att kommunicera på ett för konsumenten mottagligt 

sätt. Operatören ska utöver detta vara utbildad och ha rätt kompetenser för den tjänst 

de utför; de ska representera kundens företag på ett seriöst sätt där konsumentens 

image av företaget vårdas.    

• Sekretess och PUL: Många av respondenterna påpekade att grunderna för en god och 

ansvarsfull tjänst innefattar en bra hantering av konsumenternas personliga 

information. Tyngdpunkten ligger i att känslig information inte ska föras vidare och 

personuppgifter ska hållas hemliga.  

• Tillgänglighet: Callcentret ska hålla en god tillgänglighet; öppettider, bemanning och 

svarstid ska tillfredsställa konsumentens behov.   

• Övrigt: Callcentret ska hålla en standard och kvalitetsnivå som lever upp till kundens 

och konsumentens förväntningar. Kvalitetsnivån som efterfrågas skiljer sig från kund 

till kund och vi kan därför inte dra några generella slutsatser utifrån det, mer än att 

kraven fastställs mellan kund och leverantör gemensamt.   

För att säkra att kundens kvalitetskrav uppnås, använder sig respondenterna av ISO9000, 

COPC, egenutvecklade system eller SLA eller egenutformade avtal. 

Eftersom kvalitetssystem används för att säkerställa att kraven uppnås, underlättas det för 

leverantören att övervaka, följa upp, analysera och förbättra processerna inom callcentret, 

samtidigt som även kunden försäkras om att leverantören har ett starkt kvalitetsfokus och 

arbetar med att säkerställa att kraven uppnås.  



Slutsatser 

49 

Leverantörer som tecknar avtal om kvalitetssäkring använder sig av SLA eller egenutvecklade 

avtal. Parterna avtalar om vilken typ av tjänst som ska levereras, tillgängligheten på denna, 

hur den ska övervakas och analyseras, samt hur utveckling och förbättringar ska ske. Kunden 

uppdateras kontinuerligt om hur tjänsten presterar och leverantören kan på så sätt säkerställa 

att kraven uppnås.    

6.1 Förslag till vidare forskning 

Vi har studerat vilka krav kunder ställer på callcenters samt hur callcentret arbetar för att 

säkerställa att kundens krav uppnås och efterlevs. Våra slutsatser var bland annat att 

callcenters ofta utvecklar egna, istället för att förlita sig på etablerade system, samt att några 

av respondenterna endast avtalat om vilka krav som skulle uppnås.  

Vi finner det intressant för vidare forskning att undersöka de system som respondenterna 

utvecklat själva, därför att de anser att standardsystemen inte är anpassade för deras typ av 

verksamhet. Trots utvecklingen av den branschspecifika standarden COPC, verkar inte detta 

vara något som svenska callcenters använder sig av i någon större utsträckning och vi frågar 

oss varför? Vad är det som skiljer deras egna system från COPC och hur skulle en gemensam 

standard för att säkerställa kvalitén vara utformad? 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Frågor till leverantörerna 

 

1. Vad har du för befattning? 

2. Vad är den vanligaste orsaken till att era kunder outsourcar diverse tjänster? 

3. Finns det några generella krav som kunden brukar ställa på tjänsten? Om ja, 

vilka? (ex. skydd av konsumenten samt dennes personuppgifter) 

4. Använder ni er av något specifikt kvalitetsavtal vid inledningen av ett 

samarbete? Om ja, vilket? (ex. SLA – Service Level Agreement)  

5. Hur arbetar NI för att uppnå de kvalitetskrav som kunden har?  

6. Vilka arbetsrutiner har ni för kvalitetssäkring? 

7. Använder ni er av något kvalitetssystem? (ex. ISO9000 standarden, Sex Sigma, 

COPC, TQM) 

8. Har kunden ställt krav på er gällande användning av specifika kvalitetssystem?  

9. Vilka kvalitetssystem kräver kunden att ni ska arbeta efter? (ex. ISO9000 

standarden, Sex Sigma, COPC och TQM) 

10. Känner ni till ytterligare företag inom branschen som arbetar med callcenter 

outsourcing? 

 

Examensarbeten är offentliga handlingar och kommer att publiceras, 

därför kan vi erbjuda anonymitet om så önskas.  
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Bilaga 2 – Empiri, intervjuer 

Företag A 

Intervjun med Företag A är genomförd 20080428. 

Företag A är ett framgångsrikt företag som bistår med tjänster som kund- och 

kreditinformation, kundservice och fakturering. Genom en avancerad callcenterteknologi, har 

företaget goda förutsättningar för att snabbt och effektivt besvara kundförfrågningar per 

telefon och e-post. 

Respondenten menar att den vanligaste orsaken till att deras kunder outsourcar tjänsten, är att 

kunden gör ett strategiskt val och önskar fokusera på kärnverksamheten, medan uppgifter som 

att ”svara i telefon kan skötas av andra”. Dessutom är en huvudaspekt, kostnadsfördelar, det 

vill säga att det för de flesta kunder är ekonomiskt fördelaktigt att outsourca sitt callcenter. 

Respondenten menar att stora investeringar är bundna till inköp av callcenterteknologi. 

Respondenten i Företag A menar att det finns många generella krav som ställs på företaget. 

Exempelvis handlar det om att hantering av personuppgifter och sekretess, men även 

rapportering till kund om hur väl kraven uppfylls. Vidare påpekar respondent A att samarbetet 

företag emellan, är reglerade av kvalitetsavtalet SLA. Avtalet reglerar flera aspekter som ska 

vara uppfyllda hos leverantören. Exempelvis handlar det om callcentrets öppettider, hur 

snabbt operatören ska svara i telefon, och längden på samtal. 

På frågan om hur företaget arbetar för att uppnå kvalitetskraven, poängterar respondenten att 

genom den dagliga rapporteringen vet de anställda hur de ligger till i förhållande till 

kvalitetsavtalet SLA. Dessutom lägger företaget extra energi på upplärning av operatörer, de 

anställer ytterligare medarbetare och följer regelbundet upp medarbetarnas synpunkter och 

åsikter. 

Respondenten menar även att det finns flera rutiner som Företag A arbetar efter. Företag A 

har ett eget utarbetat kvalitetssäkringssystem, det vill säga en egen policy som behandlar alla 

processer i företaget. Dessutom har de egna uppdragsbeskrivningar till kunderna, där det 

”svart på vitt” står förklarat vad samarbetet handlar om, vad Företag A är pliktiga att göra och 

vad kundens roll i samarbetet är. Ytterligare metoder som respondenten poängterar, är 
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inspelning av samtal, granskning av utgående e-post två gånger och användning av ”mystery 

calls”. 

Ytterligare något som företaget utmärker sig med, är att de som callcenterleverantör har en 

”callcenterplattform”, vilket är det senaste inom teknologin. Vid enstaka tillfällen arbetar 

Företag A direkt i kundens system, men i de flesta samarbeten använder de sig av sin egna 

”callcenterplattform”, som är ett egenutvecklat och högteknologiskt system, som även kunden 

godkänt och börjat använda sig av.  

Företag B 

Intervjun med Företag B är genomförd 20080428. 

Företag B är ett callcenter som är leverantörer till företag som outsourcar aktiviteter i form av 

telefoni. De erbjuder bland annat kunden växel- och telefonpassningstjänster. 

Respondenten menar att den vanligaste orsaken till att deras kunder outsourcar tjänsten, är att 

de inte hinner med aktiviteterna själva, att de behöver back-up till sina egna callcenters eller 

att de behöver en växeltjänst. Företag B arbetar på så sätt, att de inte övertar hela kundens 

callcenter, utan agerar som en back-up bakom kundens egna callcenter.  

Respondenten i Företag B menar att kunden brukar ställa krav på att callcentret ska svara så 

snabbt och effektivt som möjligt och kunna svara redan efter första signalen. Utöver det 

kräver kunden att Företag B ska ha tystnadsplikt. Alla anställda får skriva på en 

sekretessförbindelse med kunden som de utför tjänsten åt.  

På frågan om hur företaget arbetar för att uppnå kvalitetskraven som kunden har, arbetar 

Företag B genom att de skriver avtal med kunderna om vilka tjänster de vill att Företag B åtar 

sig, samt vilka krav de ställer på kunden. Detta är ett vanligt avtal som de formulerar 

gemensamt med kunden. Ibland ställer kunden högre krav och kräver att de skriver ett 

specialavtal, då sker detta exempelvis tillsammans med kundens jurister.  

För att uppnå de krav som kunden ställer, menar respondenten att de främst arbetar med att 

vara optimalt bemannade. Respondenten menar även att det finns flera rutiner som de arbetar 

efter, exempelvis arbetsrutiner kring kvalitetssäkring. Främst gör de varje dag statistiska 

uppföljningar på dagens samtal, det vill säga samtalsstatistik. Vidare används 

samtalsstatistiken som underlag för att exempelvis uppnå optimal bemanning.  
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På frågan huruvida kunden ställt krav på Företag B gällande användning av specifika 

kvalitetssystem, svarar respondenten att ”kunden inte alls ställer några krav”, men ibland vill 

kunden ta del av statistiken som gäller deras företag, för att kunna göra uppföljningar och 

bland annat se kundnöjdheten. 

Företag C 

Intervjun med Företag C är genomförd 20080507. 

Företag C finns världen över och har ledande svenska, nordiska och internationella företag 

som sina kunder. Företagets tjänster innefattar bland annat kundservice, teknisk support och 

krishanteringscenter. 

Respondenten i Företag C menar att den vanligaste orsaken till att företag idag outsourcar sitt 

callcenter, är kostnadsreducering. Således är det ännu inte många av företagets kunder som 

outsourcar på grund av att aktiviteten inte tillhör deras kärnkompetens. Företag C hade dock 

gärna sett att orsaken till outsourcing i framtiden ändras och istället blir en följd av att kunden 

vill fokusera på kärnverksamheten. På så vis överlåts aktiviteterna till företag som 

specialiserat sig på uppgifterna och har det som sin kärnverksamhet. Detta är något som 

Företag C önskar, att ”partnerskap” uppstår och att förhållandet parterna emellan mer ter sig 

som samarbete, där ”beställare-leverantörsförhållandet” suddas ut. 

Respondenten i Företag C menar på att det finns en hel del generella krav som kunden ställer 

på leverantören. Vilka olika krav som ställs är dock beroende på uppdragsgivaren och vilka 

typer av uppgifter det handlar om. Då uppgifterna är av en mer känslig karaktär, exempelvis 

vid hantering av specifika kunduppgifter eller kontokortsuppgifter, skärps kraven. Det finns 

då säkerhetskrav för hantering av bland annat personuppgifter, för att skydda konsumenternas 

integritet. Ytterligare krav som kunden har, är krav på leverans, det vill säga att tjänsten utförs 

på ett sätt som är mottagligt och godtagbart. Kraven finns reglerade och specificerade i SLA, 

som är ett kvalitetsavtal som företaget följer. Där framgår uppgifter om exempelvis hur snabbt 

operatörerna ska svara och när på dygnet de ska vara tillgängliga. SLA uttrycks ofta i andel 

samtal som ska besvaras inom en specifik tidsrymd, exempelvis 80 procent inom 60 sekunder, 

men kan även innehålla krav på max andel förlorade samtal och genomsnittlig hanteringstid. 

Respondenten menar att innehållet i avtalet beror på kunden och vad denne vill ha reglerat. I 

SLA finns dessutom typ av tjänst reglerat, det vill säga vad det är för slags frågor som ska 
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besvaras av operatören, om det är via brev, telefon eller e-post. Även fakturafrågor behandlas 

och huruvida det ska ske merförsäljning på samtalen. Något av det viktigaste som finns 

avtalat i SLA, är kvalitet, det vill säga att bland konsumenterna ska det vara en specifik andel 

som är mycket nöjda eller nöjda.  

Respondenten menar att avtal är grundläggande för ett bra samarbete. Företag C använder sig 

av två nivåer av avtal, för att de ska uppnå kvalitetskraven som kunden har. Inledningsvis 

använder de sig av ett så kallat ”grundavtal” som innehåller SLA, där grunderna och 

huvudkraven framgår. Den andra nivån av avtal är ett Statement of Work (SoW), där 

specifika uppgifter om samarbetet framgår. I SoW framgår exakt hur exempelvis coachningen 

av operatörer ska genomföras, hur rapportering ska ske och hur processer ska dokumenteras. 

SoW specificerar dessutom hur implementeringsplanen ska se ut, hur kontaktvägar, 

rapporteringsmöten, utbildningsplaner och IT-system ska vara utformade. Allt för att 

missförstånd ska undvikas. 

I Företag C:s fall, har kunden ställt krav på att företaget måste använda sig av 

kvalitetsledningssystemet COPC. Därför ska företaget inom kort certifieras för ett uppdrag 

inom COPC. Dock poängterar respondenten att det viktigaste för kunden är veta om 

leverantören har ett kvalitetssystem och inte vilket system som används. Respondenten menar 

även att det är främst internationella företag som kräver användning av specifika system. 

Företag C har själva utvecklat ett kvalitetssäkringssystem, i denna uppsats kallad för BFUS, 

som fungerar och används som en kvalitetsuppföljning. BFUS innebär att företaget varje 

månad följer upp ”uppdrag för uppdrag” och ”kund för kund”, vilket av kvalitetschefen 

redovisas på ledningsgruppsmöten, som därefter inrapporteras av avdelningscheferna. I 

kvalitetssäkringssystemet BFUS rapporteras för var kund, huruvida ett godkänt resultat 

erhållits inom olika områden. Det kan handla om det finns ett påskrivet avtal, om utbildningar 

har skett och följts upp av kurstester. Det handlar även om kundens och konsumenternas 

nöjdhet och om SLA uppfylls. 

Företag C är sedan 1997 ISO9000 certifierade och respondenten påpekar att certifieringen är 

en standard som gäller alla branscher. Att det är en standard som inte är branschspecifik, 

medför att kraven är generellt utformade för att passa alla branscher. Företag C eftersträvar att 

uppnå de åtta principerna för kvalitetsledning inom ISO9000: kundfokus, ledarskap, 

medarbetarnas engagemang, processinriktning, systemangreppssätt för ledningen, ständiga 
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förbättringar, faktabaserade beslut och ömsesidiga samt fördelaktiga relationer till 

leverantörerna. Vad gäller processinriktningen poängterar respondenten att företaget har stor 

användning av att processerna är definierade och mäts av deras egna kvalitetssystem. 

Företag D 

Intervjun med Företag D är genomförd 20080509. 

Företag D erbjuder tjänster till stora internationella företag, men även till små lokala företag. 

Tjänsterna täcker informationslogistikbehovet och lösningarna till kund kombineras för att 

passa specifika branscher. 

Företag D poängterar att en av de vanligaste orsakerna till att deras kunder outsourcar delar av 

verksamheten, är kostnadseffektivitet, både vid upp- och nedgång. Dessutom menar 

respondenten att de fått erfara att kunderna kommit underfund med att Företag D kan erbjuda 

en helhetslösning. Det vill säga att kunden via en och samma leverantör kan få sina ärenden 

uträttade, vilket för kunden innebär enkelhet och bästa tänkbara tillgänglighet inom den 

telekommunikativa strukturen.  

Vad gäller generella krav som kunderna ställer på leverantören, finns det två kriterier som 

respondenten nämner; säkerhet och tillgänglighet. Dessutom ställs krav på operatörernas 

språkkunskaper, utvecklingsarbete och hantering av personuppgifter. 

Företag D använder sig inte av specifika avtal, utan har utvecklat egna interna regler, policys 

och rutiner för att säkra kvalitén. Respondenten menar att företaget har flera rutiner för att 

uppnå kvalitetskraven som kunden har. Bland annat har de var 6:e månad, omfattande 

förstudier med tillhörande analyser, där kunduppföljningar studeras och genomförs. Då 

kunden eller leverantören kräver det, hålls uppföljningsmöten som dokumenteras skriftligen 

och där det tydligt framgår hur resultatet efterlevts.  

Företag D använder sig inte av kvalitetssystem för att säkerställa kvalitetskraven, utan har 

själva utvecklat egna interna regler, policys och rutiner för ändamålet. Kunderna har vid alla 

samarbeten accepterat dessa. I tjänsterna som företaget erbjuder ingår det egenutvecklade 

webbverktyget, som vi i uppsatsen benämner, BeOnline. Webbverktyget innehåller 

information och verkar som ett hävningssystem, där uppgifter om statistik, kontroll och 

uppföljning finns. Företaget utvecklar ständigt sitt system, vilket underlättar arbetet med 

kvalitetssäkring.  
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Företag E 

Intervjun med Företag E är genomförd 20080512. 

Företag E erbjuder outsourcingtjänster och IT-lösningar för kundservice, ekonomi- och 

dokumenthantering. Företaget löser uppdrag inom bland annat bank och finans, försäkringar, 

telecom och media. 

Företag E menar att den vanligaste orsaken till att deras kunder outsourcar olika aktiviteter, är 

på grund av effektivisering. Dessutom påpekar respondenten att det handlar om utveckling av 

de egna tjänsterna inom företaget, det vill säga fokus på kärnverksamheten. Den tredje 

aspekten som respondenten belyser, är att deras kunder önskar att spara in på 

personalkostnaderna. 

Vad gäller huruvida det finns generella krav som ställs på callcenters, menar Företag E att det 

inte går att generalisera kraven, utan att kunderna har olika specifikationer på krav. 

Exempelvis kan det handla om skydd av konsumenters personuppgifter och krav på att 

tjänsten som levereras ska uppnå en specifik standard.  

För att uppnå de kvalitetskrav som kunden ställer, påpekar respondenten att de kontinuerligt 

arbetar med ständiga förbättringar och effektiviseringar. Företaget arbetar dessutom med 

analyser av operatörernas inloggningar, det vill säga inloggningstid, antal mottagna samtal 

med mera och följer upp dessa var månad. Dessutom gör företaget mätningar på 

kundnöjdheten, så kallade NKI-mätningar. 

De specifika rutiner som Företag E arbetar efter, är medlyssningar och medsittningar tre 

gånger per operatör och månad, vilket innebär att en ”röstcoach” sitter med och lyssnar av 

samtalen, för att kunna stötta, hjälpa och utveckla operatören. Utifrån medlyssningarna 

framarbetas handlings- och utbildningsplaner som används i utvecklingsarbetet. Dessutom gör 

företaget stickprovskontroller för att mäta NKI och arbetar även efter bonusmodeller för att 

öka motivationen och ”arbetsglädjen” hos operatörerna. Även ”mystery calls” är något som 

används av Företag E för att kontrollera att operatörerna utför ett väl genomfört arbete med 

konsument. 
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Vid inledningen av ett partnersamarbete med en kund, undertecknar parterna ett antal avtal för 

att försäkra sig om kvalitetskraven. Företag E använder sig av kvalitetsavtalet SLA, där de för 

kunderna garanterar att operatörerna i varje enskilt samtal, strävar efter att få nöjda kunder. 

Respondenten i Företag E menar att kunderna inte ställer specifika krav på användning av 

kvalitetssystem. Däremot kan kunderna själva använda exempelvis ISO9000 som 

kvalitetssystem, vilket innebär att Företag E granskas som leverantör, för att säkerställa att de 

levererar utifrån det gemensamma avtalet. Företaget själva arbetar efter uppdragsspecifika 

certifieringar, där bland annat COPC-modellen används. 

Företag F 

Intervjun med Företag F är genomförd 20080513. 

Företag F är ett kundserviceföretag med outsourcing som affärsidé och med inriktning på 

Customer Relationship Management (CRM). Företagets specialområden är allt inom 

kundkontakt, men de arbetar även med logistiklösningar och personaluthyrning.  

Anledningen till att företagets kunder outsourcar, är enligt respondenten 

kostnadseffektivisering, det vill säga för att spara pengar. Dessutom påpekar respondenten att 

det för kunderna handlar om att öka volymerna, koncentrera sig på dessa och låta andra 

företag sköta kringtjänsterna. 

Ett specifikt krav som kunderna kräver enligt respondenten i Företag F, är ljudinspelning. 

Anledningen till detta är att köpet eller ärendet på så vis bekräftas. Det fungerar som ett avtal 

mellan kund och leverantör och styrker vad som sagts och inte. 

Vid inledningen av ett samarbete, skrivs inget specifikt kvalitetsavtal som exempelvis SLA, 

mellan de båda parterna. Istället arbetar Företag F efter en metod, där de dagligen följer upp 

kvalitetskraven som ställts av kunden. Dessutom arbetar företaget med medlyssningar, där 

gruppcheferna sitter med operatörerna för att lyssna av samtalen och kontrollera ljudfilerna 

som spelas in. 

Vad gäller kundens krav på kvalitetssystem och användningen av dessa, har inte Företag F fått 

några sådana krav på sig. De använder inte självmant något specifikt kvalitetssystem, utan 

förlitar sig på de dagliga kontrollerna av kvalitén som genomförs. 
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Företag G 

Intervjun med Företag G är genomförd 20080512. 

Företag G är ett företag med starkt säljfokus, som bygger relationer bland annat via telefon. 

De har under flera år tagit hand om samarbetsparternas konsumenter och utvecklat relationer 

med dessa.   

Respondenten i Företag G, menar att den vanligaste orsaken till att kunderna outsourcar 

diverse tjänster är kostnadseffektivisering, men även att ”kunderna får expertis inom ett 

specifikt område och vill helhjärtat koncentrera sig på sin kärnverksamhet”. 

Vad gäller kraven som ställs på callcentret, menar respondenten att det framförallt rör sig om 

kvalitetskrav på exempelvis nöjda kunder. Nöjda kunder som visar låg ånger i köpet de gjort 

och nöjda kunder som återkommer till företaget. 

Företag G använder sig av avtal som de gemensamt med kunden utformat och där kvalitet 

ingår som en punkt. De anser sig inte behöva ett SLA för att kunna avtala om 

kvalitetsaspekten. Istället lägger företaget fokus på och arbetar med, att ta reda på vad kunden 

anser att kvalitet är. Bland annat genomför företaget utbildningar av operatörer och chefer, 

som följs upp på diverse olika sätt. Exempelvis handlar det om mätningar av väl utförd 

kvalitet. Respondenten menar även att företaget arbetar med en roll som heter 

kvalitetsutvecklare, som har till uppgift att säkra kvalitén på samtliga samtal. 

Företag G använder sig inte av specifika kvalitetssystem för att säkra kvalitén, och har heller 

inte ställda krav på sig från kunderna att de bör eller måste göra det. Företaget förlitar sig 

istället på egna uppföljningar och genomför egna kontroller med hjälp av medarbetarna med 

befattningen kvalitetsutvecklare. 

Företag H 

Intervjun med Företag H är genomförd 20080513. 

Företag H arbetar med en helhetssyn på lönsam kundservice. De erbjuder sina uppdragsgivare 

och kunder goda tjänstelösningar inom bland annat försäljning, marknadsföring, 

kommunikation och utveckling. 
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Den vanligaste orsaken till att kunderna outsourcar delar av sina verksamheter, är på grund av 

att minska kostnaderna för personal, minska personalomsättningen samt att utbildningar av 

personalen blir mer kostnadseffektiva genom outsourcing. 

Företag H pekar på flera krav som kunden ställer på företaget. De vanligaste kraven enligt 

respondenten är att företaget ska följa PUL, MFL, Lagen om ångerrätt, IT-policy och 

Medlyssningspolicy. Kunden ställer dessutom krav på att företaget säkerställer sekretess och 

att information gällande uppdraget och uppdragsgivaren inte sprids vidare till konsumenten. 

Ytterligare ett kvalitetskrav som ställs, är krav på att säkerställa en specifik kvalitetsnivå. Det 

här genom kontinuerliga kvalitetsmätningar och därigenom en strävan efter att uppnå kundens 

mål enligt NKI. 

Företag H använder sig av arbetsgruppen Training & Development, som har till syfte att säkra 

inarbetade kvalitetsmallar för samtliga kanaler; samtal, e-post och chatt. Ovanstående kan vid 

önskemål anpassas till uppdragsgivarens önskemål. Dessutom använder sig Företag H av 

Quality Assurance & Training. Det är ett avtal som säkerställer kvalitén i leveransen och styr 

även den individuella utvecklingen mot uppsatta mål. 

För att uppnå de kraven som kunden ställer på företaget, arbetar Training & Development i 

nära samarbete med TeamCoacher och arbetsledare i arbetsteamen för att säkerställa kvalitén 

hos operatörerna. Dessutom arbetar företaget med kontinuerlig medlyssning samt utvärdering 

av inspelade samtal. Genom detta bedöms samtalskvalitén och återkopplas till operatören i 

form av skriftlig och muntlig feedback. Företaget bedömer samtalen enligt kriterierna Ö – 

Över förväntan, G – Godkänd, samt BAU – Behov av utveckling. Då operatören är i behov av 

utveckling, tar företaget tillsammans med operatören fram en handlingsplan där olika 

träningsinsatser planeras beroende av förbättringsåtgärden. Resultat av handlingsplanen följs 

sedan upp inom planerad tid. 

Företag H har dessutom flera arbetsrutiner för att säkerställa kvalitén. TeamCoachen arbetar 

kontinuerligt med medlyssningar i sitt team, där direkt feedback erhålls av operatören. 

Ytterligare görs kvalitetsmätningar regelbundet enligt beställning från kunden och detta minst 

en gång per kvartal. Företag H säkerställer dessutom kvalitetsnivån internt hos 

TeamCoacherna via regelbundna kalibreringsmöten, där kvalitetsbedömningarna för likvärdig 

bedömning synkroniseras. 
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På frågan gällande om kunderna ställer krav på användning av kvalitetssystem, svarar 

respondenten att detta är olika från kund till kund. En del kunder har accepterat företagets 

generella kvalitetsmall, medan andra kunder vill ha kvalitetssystem direkt anpassade till 

uppdraget. I de flesta samarbeten ligger företagets egen grundmall i botten, som sedan 

anpassas till uppdraget i form av tillägg av fraser eller uttryck som är uppdragsspecifika. 

Anledningen till att Företag H bistår med denna tjänst, är att de på så sätt får en närmare 

relation med kund. 

För att följa upp kvalitén gentemot kunden, har Företag H kontinuerliga möten med dem. 

Under mötet utvärderas samtal gemensamt och nya idéer för samarbetet utvecklas.  

Kunderna har inga specifika krav på att företaget ska använda sig utav några specifika 

kvalitetssystem förutom ISO. 

Företag I 

Intervjun med Företag I är genomförd 20080509. 

Företag I erbjuder sina kunder ett koncept som telefonist på distans. De ansvarar för antingen 

hela eller delar av kundens inkommande samtal. Något som företaget utmärker sig med, är att 

de bistår med snabbare svar, högre tillgänglighet och en lägre kostnad. 

Företag I menar att den vanligaste orsaken till att deras kunder outsourcar sitt callcenter, är på 

grund av kostnadsaspekten. Syftet för kunden är att bli mer kostnadseffektiv och lägga 

investeringar på annat. 

Vad gäller de generella kraven som ställs på leverantören, menar respondenten att samtliga 

operatörer måste underteckna ett sekretessavtal, innan samarbetet påbörjas. Detta 

sekretessavtal gäller sedan fram till dess att samarbetet de två parterna emellan avslutas. 

Utöver detta påpekar respondenten att de använder sig av kvalitetsavtalet SLA. Avtalet 

varierar beroende på vilken tjänst kunden efterfrågar och avtalar om. 

För att Företag I ska uppnå kvalitetskraven, arbetar de med dagliga uppföljningar av 

resultaten, där SLA ligger till grund för utvärderingen. Dessutom arbetar företaget med 

vecko- och månadsmöten, där resultaten stäms av. Ytterligare för att uppnå kraven, arbetar 

leverantören med kontinuerlig fortbildning av operatörerna. Detta genom coachning av 

operatörerna tre till fyra gånger per år. 
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Respondenten pekar på flera arbetsrutiner företaget har för att säkerställa kvalitén på de 

utförda tjänsterna. De har utbildade och engagerade coacher som stöttar operatörerna i deras 

dagliga arbete. Kontinuerligt görs individuella uppföljningar, gruppmöten, samt 

medarbetarsamtal, som syftar till att säkra kvalitén på tjänsterna som erbjuds. Företag I 

påpekar att de även genom certifieringar av operatörerna, strävar efter att uppnå hög kvalitet. 

Certifieringen är dessutom något som Företag I använder sig av, istället för användning av 

specifika kvalitetssystem. Detta eftersom kunden inte ställer några krav på användning av 

dessa. Företag I menar istället att certifieringen tydligt säkrar att operatörerna utför ett bra 

arbete och efterlever kvalitetskraven som företaget specificerat i SLA. 

Företag J 

Intervjun med Företag J är genomförd 20080512. 

Företag J erbjuder sina kunder telemarketing och telefonförsäljning. Deras uppdrag riktar sig 

dels mot konsument, men även företag och karakteriseras av stora volymer och god kvalitet.  

Företag J menar att den vanligaste orsaken till att deras kunder outsourcar tjänster, är att de 

efterfrågar en specialkompetens som de själva inte har inom företaget. De är inte själva 

beredda att investera pengar, utan köper tjänsten av leverantörer som är specialiserade inom 

området. 

Respondenten menar att kunderna ställer krav på att operatörerna ska utföra sina arbeten väl 

och att samtalen ska innehålla hög kvalitet. Dessutom poängterar kunderna vikten av seriositet 

och saklighet. Att leverantören ska vara seriös och leva upp till kundens rykte, det vill säga 

inte smutskasta varumärket. 

Företag J använder sig varken av SLA och eller något annat specifikt avtal. Dock har 

företaget i de egna avtalen med parterna, noga avtalat gällande diverse faktorer. Avtalen 

innefattar kvalitetsaspekten gällande hur personuppgifter ska hanteras, men även vilken nivå 

samtalskvalitén ska ligga på och hur medlyssningarna ska te sig. 

Respondenten i Företag J nämner ett antal rutiner som används för att säkra kvalitén på 

tjänsterna. Exempelvis arbetar de kontinuerligt med medlyssningar och coachning av samtal 

för att stötta operatörerna i deras utveckling. För att underlätta arbetet spelas dessutom 

samtliga samtal in. Dessutom håller företaget utbildningar för att operatörerna ska inneha rätt 
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kompetens och kunskap för att kunna besvara konsumenternas samtal. Avslutningsvis arbetar 

Företag J dessutom med stickprovskontroller, där de några gånger i halvåret väljer ut 

operatörer för att granska deras samtal med konsument. 

På frågan gällande om företaget använder sig av diverse kvalitetssystem för att säkra kvalitén, 

svarar respondenten att de inte gör det. Företaget är medlemmar i SCCF (Sveriges Callcenter 

Förening) och anser sig därför inte behöva arbeta efter något specifikt kvalitetssystem. De 

förlitar sig till SCCF för att kunna vara med och påverka villkoren för branschen. 

Respondenten menar att medlemskapet i SCCF visar på att leverantören är en seriös aktör på 

marknaden och arbetar efter föreningens riktlinjer och normer. 

Kunderna till Företag J har inte ställt specifika krav på användning av kvalitetssystem, utan de 

förlitar sig på leverantörernas egna interna system som används, exempelvis att företaget 

efterlever SCCF:s riktlinjer och normer.  

 


