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Sammanfattning	  
Alla har vi någon gång suttit i en telefonkö och varit irriterade över vilken tid det tar att få ett 
visst problem avhjälpt. Ett callcenter kan upplevas som nödvändigt ont även utifrån företagets 
sida. Därför vill med denna fallstudie undersöka hur den information och kunskap som 
uppstår vid interaktion med kund via ett callcenter kan ligga tillgrund för långsiktiga 
komparativa fördelar samt vara ett underlag för framtida beslut om utveckling av såväl ett 
företags verksamhet som det berörda callcentret. Det innebär också att vi vill undersöka om 
en sådan utveckling ses som investering eller en kostnadseffektivisering. För att se om 
callcentret bara finns där för att kortsiktigt tillfredsställa kunder eller att gynna företaget i 
långa loppet.  
 
För att lyckas med detta måste vi studera hur det studerade företaget skapar en 
kommunikation med kunden vilken ska utmynna i information och kunskap om vilka 
processer i företaget som ska förbättras och utvecklas samt vilka som bör avvecklas. För att 
lyckas med detta måste företaget kunna få den information som uppstår vid dessa 
kundinteraktioner att stanna i företaget och sprida den genom de kanaler som finns 
tillgängliga som exempelvis CRM (Customer Relationship Management). Allt fler företag 
använder sig nämligen av CRM för just detta syfte. Därför har vi haft CRM som utgångspunkt 
för de teorier vi använder oss av i studien. 
 
Utifrån detta ställer vi oss frågan. Hur kan ett callcenter utvecklas för att bidra till en 
förbättring av ett specifikt företags verksamhet? 
 
Syftet med studien var därför att se hur ett specifikt företag kan utveckla och utnyttja sitt 
callcenter för att ytterligare förbättra sin verksamhet i form av möjligheten till nya och 
förbättrade affärsmöjligheter i framtiden. 
 
Med anledning av detta har vi valt att göra en kvalitativ fallstudie för att granska hur det 
undersökta företaget ser på insamlingsprocessen och informationshanteringen av de data som 
samlas in via sitt callcenter. Vi prövar detta mot de teorier som vi anser 
relevanta. Inledningsvis kom vi att läsa de artiklar som beskrivs i problembakgrunden och 
med hjälp av dessa formades den teori som används och presenteras i teorikapitlet. Utifrån 
detta skapade vi sedan en teoretisk bild av det som skulle studeras. En bild som vi sedan 
stämde av mot verkligheten, representerat av det studerade företaget. De som valdes ut för att 
representera företaget var dess marknadschef, den operativa chefen för callcentret samt de 
anställda vid callcentret. Marknadschefen och den operativa chefen deltog i studien genom 
olika intervjuer. Medan de anställda vid callcentret deltog genom att besvara en enkät.  
  
Studiens slutsats visar att energibolaget har väl ett fungerade callcenter och en god service till 
sina kunder. Dock bör kommunikationen mellan ledningen och callcentret förbättras, och 
förtydligas med hjälp av deras CRM-system. Detta då en ökad tillgång till information och 
kunskap med en tydlig koppling till tidigare ärenden kan bidra till en ökad och mer 
återkopplande dialog med kunderna. Vilket troligtvis kommer att leda till att energibolaget 
kommer att kunna skapa ytterligare mervärden för såväl sig själva som för kunder genom sitt 
callcenter. 
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1	  Inledning	  

1.1	  Problembakgrund	  och	  ämnesval	  
Vi liksom de flesta av oss har någon gång suttit i telefonköer för att få hjälp av support, 
kundservice eller liknande med just vårt problem. Ibland löses problemet ögonblickligen, 
ibland tar det tid och ibland lyckas det inte lösas. Vissa telefonsystem är numera så 
avancerade att du som kund inte ens behöver vänta på att någon fysisk person ska bli ledig, 
utan du kan få hjälp av en maskin. I vissa fall kan det till och med vara problematiskt att hitta 
någon kundservice i form av en fysisk person. Det är även så interaktioner med kunder 
tidigare ofta var personliga och kunde ske på ett lokalt plan. Men teknologiska framsteg inom 
utvecklingen av informationssystem kombinerat med sjunkande kostnader för 
telekommunikation, såväl lokalt som globalt, har lett till en tendens för företagen att 
upprätthålla dessa interaktioner med sina kunder via telefon och just callcenter har ökat. 
(Valverde, Ryan och Gorjup 2007, s.146) En enkel förklaring av ett callcenter är att det är en 
plats eller organisation som via telefon tillhandahåller kundservice för olika sorters företag 
och organisationer. Deras arbete innefattar allt från att besvara telefonsamtal, eller ringa upp 
kunder. (Poster 2007, s.273-274) Så sent som 2006 påstod Wegge et al. (2006, s.61) att det 
under vissa dagar kan röra sig om så många som 100 samtal som hanteras av en enskild 
anställd under en 8 timmars arbetsdag. Samma år påstod Valsecchi (2006, s.124) att 
anställningar inom callcenters var den snabbast växande arbetsformen i USA och Europa. 
Vilket vid tidpunkten för studiens påbörjande var ytterligare en av faktorerna som gjorde oss 
intresserade av just callcenters. Men vad är det som gör att just ett callcenter är något bra för 
ett företag att ha tillgång till. Samt hur detta kan förbättras och vad det då skulle kunna leda 
till? Ett callcenter fyller nämligen inte enbart kundens behov av hjälp utan kan även vara till 
nytta för företaget. För att hålla sig med ett callcenter krävs det mycket resurser från företaget. 
Både vad det gäller personal, utrustning, telefontrafik, datalagring och liknande. Men även för 
utvecklingen av callcentret som verksamhet. Varför vi anser det vara viktigt att studera hur 
denna utveckling kan ske, och varför.  
 

1.2	  Problemdiskussion	  
Kundservicelösningar anses vara något som hela tiden är under utveckling (Domegan 1996, 
s.52). En följd av detta är att i många fall så uppfattar kunden kundservicens kvalitet och 
servicenivå som viktigare än själva produkten eller tjänsten de ursprungligen har köpt (Roos 
och Edvardsson 2008, s.91). Callcenter är ett populärart sätt att samla upp och hantera 
information om kunden och dennes uppfattning om företaget och dess tjänster och produkter. 
Detta görs främst i syfte att stärka förhållandet till kunderna. (Huang et al. 2007, s.402) Därför 
är det viktigt att se över callcenterverksamheten ibland för att ytterligare kunna öka dess nytta, 
så att det fortsatt bidrar till en förbättring av företagets verksamhet. Vi avser därför att studera 
hur ett callcenter kan användas att kunna öka nyttan för ett, av oss utvalt och studerat, företag. 
Som en följd av detta är det intressant att studera hur förhållandet mellan kund och företag 
kan utnyttjas av företaget genom ett väl fungerande callcenter. Vilket studeras genom att 
granska hur insamling av data och skapandet av information och hanteringen av den samma 
sker genom ett företags callcenter. Detta ska leda till förslag om hur callcentret kan användas 
och förbättras för att skapa en ökad nytta och ett mervärde för företaget och i förlängningen 
konsumenten vilket Huang et al. (2007, s.409-410) hävdar är möjligt i sin artikel. Vår studie 
kommer att fokusera på företagsaspekten, nämligen hur nyttan med ett callcenter kan 
förbättras. Ett callcenter har en central roll i kundbemötande och är i många fall den enda 
interaktionen en kund har med ett företag. Vi upplever detta som särskilt viktigt när ett företag 
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och dess konkurrenter har likvärdiga produkter och kunderna har få möjligheter att använda 
eller få tillgång till produkten på olika sätt beroende på leverantör. Därför är det särskilt 
intressant att studera ett företag vars verksamhet till stor del återfinns i en sådan 
konkurrenssituation.  
 
I artikeln Creating value from a commodity process: a case study of a call center 
argumenterar författarna för att inte se callcenter som en enkelriktad informations enhet 
(Huang et al. 2007, s 396 -413). Ett callcenter är som vi tidigare nämnt enheter för att skapa 
värde för både det aktuella företaget, men i förlängningen även dess kunder. Företag har ofta 
problem med att veta vilka processer inom företaget som ska utvecklas och vilka som ska 
slopas och i artikeln ifrågasätter Huang et al. (2007, s.396-413) den traditionella synen på 
callcenters, vilka ofta enbart tycks kännetecknas av kostnadseffektivitet. Vidare ifrågasätter 
artikeln outsourcing av callcenters, d.v.s. lägga ut det på entreprenad och låta en tredje part 
sköta denna del av företagets tjänster. Författarna av artikeln uppmanar till fortsatt forskning 
inom området hur callcenters kan bidra till ökad customer relationship. Detta då personal på 
ett callcenter rimligtvis sitter inne med en stor mängd information. Företagen borde således 
utnyttja denna information och dessa personer bättre. (Huang et al. 2007, s.409-410) Genom 
informationsteknologi kan företagen sprida och samla in information så att deras produkter 
och tjänster matchar kundernas behov bättre. Många funktioner inom ett företag kräver att 
organisationen ständigt samlar in och behandlar information, såväl internt som externt. Med 
extern information menas företagets omgivning såsom kunder, leverantör och distributörer. 
Sådan information används enligt Domegan (1996, s.52-53) för att företaget skall kunna öka 
sin konkurrenskraft. Därmed finns det goda indikationer för att callcenters har en god tillgång 
till olika sorters information om kunders behov och synpunkter. Ett callcenter kan därför antas 
bidra till att skapa alternativt stärka en relation mellan kund och företag. Vilket i sin tur kan 
leda till en förbättrad verksamhet för företaget. 
 
Huang et al. (2007, s.402) resonerar i sin artikel för att Customer Relationship Management 
(CRM) är en av de mest avgörande kompetenserna för ett företag i dagens affärsklimat 
eftersom det har stärkt sin relevans för företagen. Detta då fler och fler företag använder sig 
av just CRM för att skilja sig från konkurrenterna, på ett annat sätt än just prisnivån. I 
branscher där varorna är likvärdiga är ofta det som skiljer företagen åt just kundrelationen. Ett 
av huvudsyftena med att använda CRM är att skapa just en relation mellan kund och företag. 
(Jonsson 2005, s.13-15) Kundinteraktionen ligger till grund för både CRM- och 
informationshantering. Som båda är två olika tekniker för att i slutändan skapa nöjda kunder. 
CRM behandlar kommunikationen direkt mot kunden medan informationshantering är av 
mera strategisk karaktär än operationell. (Jonsson 2005, s.37) Huang et al. (2007, s.402-403) 
menar att ett visst CRM system och dess funktioner kan vara lika mellan företagen, men att 
det är hur det enskilda företaget hanterar denna resurs som är avgörande. Företaget måste 
klara av att sätta sin egen prägel på ett sådant system för att få så stor nytta som möjligt av det 
så att det kan skapa såkallade ”kärnkompetenser”. (Huang et al. 2007, s.398) Vi anser det 
sannolikt att callcentret använder sig av just ett CRM system i sin verksamhet och därför 
anser vi att den är en god teoretisk grund för en studie av ett callcenter vilket leder till att 
teorier kring CRM har en central roll i vår studie. Här ska det även påpekas att trots 
utformningen och att resultatet presenteras som en rapport är denna studie inte gjort på 
uppdrag av det studerade företaget. Vi har själva valt ut vilket företag som studeras. Tanken är 
också att studien och dess rapportliknande slutsatser ska kunna ligga som grund till liknande 
undersökningar vid andra företag då vi avser att studera hur ett system som antas vara 
generellt används och kan utvecklas för just det aktuella företaget. Rapporten är tänkt att även 
kunna vara applicerbar på företag som har förutsättningar liknande det studerade företaget.  
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1.3	  Frågeställning	  
Utifrån problembakgrund och problemdiskussion ställer vi oss frågan; Hur kan det studerade 
företaget utveckla och anpassa sin callcenterverksamhet för att förbättra sin egen verksamhet? 

1.4	  Syfte	  	  
Syftet med studien är att studera hur ett företag använder sitt callcenter genom användandet 
av ett generellt system, som CRM, och hur detta bör utvecklas och anpassas för att förbättra 
det studerade företagets verksamhet. Ett sådant användande av CRM antas i förlängningen 
skapa affärsmöjligheter, ökad kundnöjdhet och därmed även en ökad lönsamhet. Slutligen ska 
studien kunna ses som en rapport som ska förklara och öka kunskaperna om hur just det 
studerade callcentret kan utnyttjas och anpassas för att tillgodose just detta syfte 
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2	  Teori	  
Vi har valt att dela in teoriavsnittet i fem delar. Fokus i detta avsnitt kommer främst att ligga 
på Customer Relationship Management (CRM) och kompletteras med teorier rörande 
information management och knowledge management. Detta är de teorier intervjuerna och 
enkäterna till det studerade företaget baseras på. Vi avser att ge läsaren en förklaring av CRM 
och varför detta är en viktig del av ett företags informationshantering. På samma vis är det 
tänkt att en genomgång av information management och knowledge management kommer att 
hjälpa läsaren att förstå vikten av hanteringen av information och kunskap inom en 
organisation. Enligt oss är det av stor vikt att läsaren förstår terminologin och tankarna kring 
information management och knowledge management för att förstå huvuddragen kring CRM 
och dess innebörd. Anledningen är att dessa tre delar har påverkan på varandra vilket vi 
hoppas tydliggöra i denna del av uppsatsen 
 
Vi har slutligen även valt att använda oss av teorier kring add-value och Kotlers ”the service 
profit chain” för att ytterligare kunna analysera hur företag ska kunna utveckla och anpassa 
sitt CRM system för att skapa mervärde för sig själv och sina kunder. Men även för att ge 
läsaren en möjlighet att se hur de tidigare teorierna kan utnyttjas, och om dessa används rätt 
för att skapa mervärde för främst energibolaget, men även dess kunder. Teorier som vi sedan 
vill kontrollera mot de svar vi fått för att se om dessa aspekter också samlas upp av 
energibolaget.  Vi ämnar även att belysa varför dessa delar är viktiga för ett företag att ta i 
beaktning vid hantering av kunder via callcenter. Såväl som innan, under och efter samtalet 
med kunden.  
 

2.1	  CRM	  (Customer	  Relationship	  Management)	  
CRM är en viktig funktion för dagens företag då det numera är möjligt att ha tillgång till stora 
mängder information om kunder. För ett tiotal år var det inte var praktiskt möjligt med denna 
stora tillgång. Därför har förmågan att utvinna högkvalitativ och användbar information från 
detta blivit allt viktigare särskilt eftersom marknadsföringsmiljön har blivit allt mer 
fragmenterad och beroende av sofistikerad teknologi, såsom t.ex. SMS, webbsidor eller e-
mail. (Ang och Buttle 2006, s.4) För att möta dessa utmaningar har många företag valt att 
använda sig av CRM för att hantera alla former av kontakt med kunder som t.ex. insamling 
och hantering av kunddata. (Stair och Reynolds 2003, s.232) Enligt Byers och So (2007, s.2) 
kan sådana data vara kunders inköpshistorik men även information om vad de efterfrågar i 
nuläget. Vidare kan CRM även användas för att designa lösningar som effektivt tilldelar rätt 
kund rätt resurser från företaget. Genom att se till att rätt resurs tilldelas rätt kund, eller 
kundgrupp, uppstår fördelar för såväl företaget som dess kunder. (Arnett och Badrinarayanan 
2005, s.329) Detta är möjligt då CRM utöver relationsskapande samt insamling och analys av 
data, även omfattar integration av dessa aktiviteter inom hela företaget. Därmed kan detta leda 
till skapande av mervärde för såväl företag som kund. (Boulding et al. 2005, s.157) Vilket 
även tyder på att det är en strategi som kan hjälpa företagen att bygga långsiktiga och hållbara 
relationer till sina kunder.(Blery och Michalakopoulos 2006, s.116) Användandet av CRM 
antas därmed bidra till en ökad kunskap om kunderna vilket enligt Boulding et al. (2005, 
s.157) sedan i sin tur kan förknippas med nöjdare kunder. En kundstyrd CRM strategi baseras 
därför främst på upptäckterna av kundernas behov genom analys av insamlad data och 
information kring detta. Vilket innebär att företagen måste bli bättre på att hantera kunskap 
om deras kunder men även om vilken kunskap som är värdefull för just dessa kunder. (Arnett 
och Badrinarayanan 2005, s.331-332)  
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Detta leder till att en kundstyrd CRM strategi har sitt främsta fokus på att förbättra relationen 
till företagets kunder vilket sker i två steg. 
 
1: Informations teknologi utnyttjas för att ta reda på kundernas behov. 
2: Speciella åtgärder vidtas för att möta dessa behov.  
(Arnett och Badrinarayanan 2005, s.330)  
 
Trots detta är CRM inte enbart en uppsättning program och metoder utan även en 
grundläggande filosofi angående hur ett företag kan bygga långsiktiga och hållbara relationer 
till dess kunder. Som ett resultat av detta så är CRM en omfattande strategi samt själva 
processen för att samla in, behandla och bygga relationer med kunder för att skapa ett så stort 
mervärde som möjligt för såväl företag som dess kund. (Blery och Michalakopoulos 2006, 
s.117) Men för att lyfta nyttan av CRM från enbart en enskild nivå inom ett företag, såsom 
exempelvis ett callcenter, till en övergripande nivå inom företaget krävs det en ökad 
integration av kundinteraktioner inom alla företagets kommunikationskanaler. Det som krävs 
för att lyckas med detta är främst är ett meningsfullt och målmedvetet system, ibland även 
kallat en integrerad CRM lösning. Företagen måste nämligen ha kontroll över hur 
teknologiska lösningar används för att kunna uppdatera dessa system och införa förändringar 
om detta behövs för att kunna förse olika ledare inom verksamheten, så kallade managers, 
med korrekt information. Sedan används denna information för att vägleda personal som är 
underordnade dessa managers. (Payne och Frow 2006, s.148) 
 
Hanteringen av data i syfte att generera information måste således ske på ett kontrollerat sätt, 
främst vid organisering och manipulering av denna. Vi anser att CRM är ett viktigt verktyg att 
använda och vara medveten om i denna del av processen. Ett komplett CRM-system består 
enligt Jonsson (2005, s.25) av fyra stycken beståndsdelar. Dessa är operativ, analytisk, 
interaktiv och strategisk CRM. Den interaktiva kanalen består av informationshantering och 
användning av informationsflöden genom exempelvis callcenters. (Jonsson 2005, s.30)  
 
Ett konkret exempel på hur praktisk informationen som uppstår i callcenter som använder 
CRM kan vara är att det peka på vilka som är de vanligaste anledningarna till varför 
callcentret har kontaktats och vilka lösningar som finns. (Gentile 2007, s.33)  
 
Här följer en kortfattad beskrivning av CRMs fyra beståndsdelarna enligt Jonsson (2005, s.28-
34). 
 
Operativ CRM: 
Här samlas kunddata in och omvandlas till information. Den operationella delen av CRM är 
grunden för den analytiska delen. Det är även i denna del som alla verktyg och system för 
insamling och hantering av kunddata återfinns. 
 
Analytisk CRM: 
Här hanteras frågor om segmentering av kunder, vilken i sin tur baseras på all data som 
kommer in till företaget. Inom den analytiska CRM delen finns möjligheterna för att skapa en 
bestående kundlojalitet, då segmenteringarna som görs syftar till att nå "rätt kund". 
 



   6 

Interaktiv CRM: 
Denna del handlar om att genom CRM kunna förbättra relationen till sin kund. Här hanteras 
frågor om distributionssystem och informationsflöden. Vilket kan ske genom callcenter, mail 
eller liknande.  
 
Strategisk CRM: 
Här handlar det om att bygga en effektiv infrastruktur för CRM inom det aktuella företaget. 
Att hitta de förändringar som kan förbättra företagets produkter/tjänster, men även för att få 
en effektivare hantering av CRM. 
 (Jonsson 2005, s.28-34) 
 

 
Figur	  1:	  Jonsson	  2005	  
 
Rent specifikt kan det påstås att CRM handlar om strategier för hanteringen av tvåvägsriktat 
värdeskapande, vilket sker genom insamlande av kundernas kunskaper och upplevelser 
kopplat till företaget och dess produkter och tjänster. Detta leder sedan till att ge företagets 
intressenter möjligheter att utveckla relationerna med sina kunder, och kundgrupper. Men 
även hur dessa processer integreras inom olika områden inom det aktuella företaget och de 
olika nätverk som företaget är en medlem av. Allt för att skapa ett så stort mervärde som 
möjligt för såväl kunder som intressenter och företag. (Boulding et al. 2005, s.157) 
 
Att förvandla data till information är en process, eller en uppsättning logiskt sammankopplade 
uppgifter som genomförs för att uppnå ett önskat resultat. Detta kommer vi att beröra 
ytterligare i avsnittet kring information management. Processen som identifierar relationer ur 
data för att på så sätt skapa och sprida meningsfull information inom en organisation kräver 
en viss kunskap. Kunskap kan därmed sägas vara en medvetenhet och förståelse för 
tillgänglig information och hur denna information kan vara användbar för att förbättra en 
särskild uppgift. Därför kan det sägas att information är data som har blivit användbar i ett 
företag genom användandet av kunskap. (Stair och Reynolds 2003, s.5) Hanteringen av sådan 
kunskap kommer vi att berör i avsnittet om knowledge management.  
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Figur	  2:	  Stair	  och	  Reynolds	  2003	  
 
 
Det är även viktigt att managers har i åtanke att sådan, ofta hemligstämplad, insamling av data 
rörande kunder kan medföra en intressekonflikt mellan hur mycket av dessa data som ska 
användas samt vilka integritetsproblem detta kan medföra för kunden. (Ahearne, Srinivasan 
och Weinstein. 2004, s.306) Detta anser vi vara en del av företagets affärsetik och är därför 
viktig att reflektera över vid insamling av kunddata.  
 
 

2.2	  Information	  management	  
Information om kunder, marknaden och den egna verksamheten är enligt Dearstyne (2005, 
s.41) livsviktigt för ett modernt företag. Vidare så anser Almqvist, Heaton och Hall (2002, 
s.19) att insamling av och korrekta analyser av rätt data hjälper företag att fokusera sina 
investeringar på sådant som verkligen uppskattas och efterfrågas av dess kunder. Förmågan 
att kunna använda den information som uppstår efter hanteringen av insamlad data gör att 
företag enligt Fletcher (2003, s.253) klarar av att bli problemlösare som bättre kan bemästra 
den omgivning de befinner sig i. Detta gör att det finns ett behov av informationssystem, 
vilket är en uppsättning av komponenter som samlar ihop och bearbetar data och information, 
samt tillhandahåller feedback baserad på det som samlats in (Stair och Reynolds 2003, s.4). 
Om det är så att det finns ett informationssystem, exempelvis CRM, så är det viktigt att 
hantera denna information korrekt. Vilket kan enligt Jayachandran et al. (2005, s.181) kan 
göras med hjälp av information management.  
 
Dearstyne (2005, s.40) anser dock att det är viktigt att skilja på hanteringen av data och 
underhållet av de system som hanterar dessa data. Information management ska inte ska 
förväxlas med information technology management. Information management är hanteringen 
av insamlad data, medan information technology management är hanteringen och underhållet 
av de mjukvaror och hårdvaror som möjliggör insamlingen. Själva processen information 
management består enligt Payne och Frow (2006, s.147-148) av två nyckelaktiviteter; 
Insamlingen av data från företagets kunder. Samt förmågan att omvandla dessa data till något 
som kan förbättra kundens erfarenhet och uppfattning av företaget. Vidare så hävdar Fletcher 
(2003, s.249) att information management är en av de viktigaste frågorna som företag ställs 
inför idag. Holbrook (2004, s.41) menar i sin tur att det är viktigt att företagsledare, och andra 
personer i ledande ställningar inom ett företag, har såväl tillgång som möjlighet till att 
använda sådan information för att fatta väl underbyggda beslut.  
 
Data består av hårda fakta, såsom en persons namn, personnummer, ett klagomål eller 
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liknande. När sådana data har samlats ihop och satts samman och organiserats på ett 
meningsfullt sätt har den transformerats till information. Därmed får data som samlats ihop 
och organiserats på ett sådant vis ett värde utöver sitt eget värde. (Stair och Reynolds 2003, 
s.5) Input är därmed den aktivitet som samlar in och fångar upp ny data. (Stair och Reynolds 
2003, s.7) Det räcker dock ej att enbart samla in stora mängder data utan denna måste enligt 
Coltman (2007, s.105) hanteras på ett lämpligt sätt för att ha någon som helst inverkan på hur 
företaget bedriver sin verksamhet. Detta gör att hanteringen bör fortsätta med det Stair och 
Reynolds (2003, s.8) kallar processing vilket innefattar konvertering och transformering av 
data så att dessa kan användas som output. Output är produktion av användningsbar 
information och tar sig vanligtvis formen av dokument och rapporter. Transformeringen från 
input till output är därför ett kritiskt steg i hanteringen av information i en affärsverksamhet 
då hanterad och omvandlad data kommer att kunna påverka beslutsfattandet. (Stair och 
Reynolds 2003, s.8) (Blair 2004, s.64) Den kan dessutom enligt Crie och Micheaux (2006, 
s.286) även ligga till grund för hur ett företag kan komma att bedriva sin marknadsföring. 
Output kan således även sägas vara det som företaget kommunicerar mot kunder. En 
kommunikation som således till viss del är en produkt av de data som samlats in, hanterats 
och omvandlats till information. (Delgado 2005, s.41) Det är därför viktigt att företaget själva 
tar kommandot över hur dessa data hanteras bäst med hjälp av just information management.  
 
Slutligen har vi det som kallas feedback, vilket Fiske (1997, s.36-37) och Kotler et al. (2005, 
s.729) något förenklat beskriver som överföringen av mottagarens reaktion tillbaka till 
avsändaren, exempelvis en företagslednings återkoppling till sitt callcenter angående insamlad 
data. Följaktligen så medför en väl hanterad, konstruerad och tolkad feedback en möjlighet att 
uppnå målsättningar, såsom ökad försäljning eller förbättrad kundservice. (Stair och Reynolds 
2003, s.4) (Huang et al. 2007, s.404) 
 
 

 
	  
Figur	  3:	  Stair	  och	  Reynolds	  2003	  	  
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2.3	  Knowledge	  management	  

Samtidigt som det är ganska enkelt att greppa konceptet där data är likställt med hårda fakta 
så finns det enligt Randeree (2006, s.147) fortfarande en stor oklarhet kring vad information 
och kunskap verkligen innebär. Framför allt är kunskap en komplex tillgång inom ett företag 
då det innehåller såväl unika som allmänna karaktärsdrag. Det är även så att användbar 
kunskap behöver hållas instängd och enbart vara tillgänglig inom ett visst företag, en viss del 
av detta. Som en följd av detta så anser Henard och McFayden (2008, s.40) att det inte enbart 
är företagens möjligheter att hantera sådan kunskap som blir svårthanterligt, utan detta gäller 
även möjligheterna att kunna använda denna kunskap för att skaffa sig viktiga 
konkurrensfördelar. 	  
 
Hanteringen av data, information samt kunskap inom ett företag, och användandet av dessa 
för att skaffa sig konkurrensfördelar, har utvecklats till det som kallas knowledge 
management. Vilket enligt Randeree (2006, s.146) består av processer och verktyg för att 
fånga in och sprida dessa data, men även för att utnyttja personalens kunskaper inom 
företaget. Vidare så har knowledge management en mer komplicerad karaktär än uttrycken 
knowledge (kunskap) och management (ledning) var för sig. Det grundläggande antagandet är 
att kunskap kommer ifrån information, som kommer ifrån data, och data kommer ifrån 
händelser. Skapandet av kunskap kommer därmed delvis ifrån den information som kan 
utvinnas ur insamlad data. (Gao, Li och Clarke 2008, s.10) 
 
Detta innebär att kunskap kan samlas in och uppstå på en mängd olika sätt, bland dessa 
återfinns bland annat: 

- Tidigare upplevelser 
- Konsultation med medarbetare 
- Interaktion med externa personer (till exempel kunder) 

Genom att skaffa sig dessa kunskaper så blir individen än mer värdefull inom organisationen, 
då denna ständig exponeras och därmed når en högre nivå av kunskapshantering. (Henard och 
McFayden 2008, s.41) 
 
En annan grundläggande del av knowledge management är att denna kunskap ska kunna 
flyttas omkring mellan och inom olika organisationer. (Hall 2006, s.117) Det är även viktigt 
att förstå att knowledge management inte ska finnas inom en organisation bara för att det som 
Greiner, Böhmann och Krcmar (2007, s.5) uttrycker det ”är-bra-att-ha”. Därför bör kunskap 
användas på ett sådant sätt att det uppstår en konkurrensfördel som följd genom att 
användandet knyter samman olika delar av företaget på ett sådant sätt att de lyckas framställa 
något som gör dem unika på marknaden. Ett unikt varumärke, tekniskt kunnande eller en god 
kundservice är exempel på detta. (Greiner, Böhmann och Krcmar 2007, s.5) Hanteringen av 
dessa kunskapstillgångar som kan uppstå inom ett företag beskrivs av Freeze och Kulkarni 
(2007, s.102) som en samling processer, strategier och teknologier som bör användas för att 
dela med sig av och förhöja informationen och expertisen inom företaget. Detta kan sedan 
hjälpa till att förbättra nivån av förståelse mellan företagets delar vilket sedan kan leda till 
effektivare problemlösning och beslutsfattning. 
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2.4	  	  Add-‐Value	  
Under studiens gång insåg vi att en diskussion kring add-value skulle berika studien eftersom 
ett antal av våra teorier berör detta ämne och att det även nämns i några av de artiklar vi hade 
som utgångspunkt för uppsatsen. Men även då ett av resultaten av den såkallade 
kunskapsekonomins framväxt är att företag som är aktiva på denna marknad försöker att möta 
sina konkurrenter genom att utnyttja sina resurser på nya och innovativa sätt. Vilket kan ske 
genom en fokusering eller segmentering av en särskild marknad eller kundtyp. Att fokusera 
på en viss kärnkompetens kan därmed leda till att företaget kan maximera det mervärde de 
kan erbjuda sina kunder. (Huang et al. 2007, s.396) Därför är detta även av stor vikt för att 
företaget ska kunna skapa ett mervärde genom att omvandla vanliga varor och tjänster till 
kärnkompetenser. Det vill säga områden där företaget är bättre än sina konkurrenter. (Huang 
et al. 2007, s.399) Men det är även av stor vikt att företaget effektivt kan hantera dessa 
områden och det som påverkar områdena för att kunna skapa ett mervärde i slutändan. (Drozd 
2004, s. 79)  
 
Ett område som kan anses vara en kärnkompetens är hur och med vilken kvalitet ett företags 
dialog med sina kunder utförs. (Smith och McKeen 2005, s. 745) Huang et al. (2007, s.409-
410) menar att det är viktigt att kontakten med kunder, via exempelvis callcenter, inte är att 
anse som enkelriktad. Data som samlas in genom en sådan dialog och en korrekt hantering 
och analys av densamma är nödvändig för att kunna skapa ett mervärde. Därför är detta enligt 
Neely och Jarrar (2004, s.507) av stort värde för att företag skall kunna förbättra sin 
verksamhet. Det är även så att det mervärde som ett företag skapar inte enbart behöver vara 
av monetär karaktär. Ett mervärde kan även skapas genom att företagets idéer, produkter, 
händelser som uppstår på grund av de olika processer som finns inom och kring företaget för 
hantering av data rörande detta. (Drozd 2004, s.79) Kundnöjdhet är enligt Drozd (2004, s.82) 
ett effektivt sätt att differentiera ett företag mot dess konkurrenter och även för att skaffa sig 
en viktig konkurrensfördel. Enligt Huang et al. (2007, s.398) är de viktigaste dragen hos de 
delar, kärnkompetenser, som behövs för att ett företag skall kunna generera mervärde att de, 
för företaget, skall vara: 

- Värdefulla  
- Sällsynta 
- Oefterhärmliga 
- Icke-utbytbara  

 
Kunskap kan även enligt Hysom (2001, s.119) definieras som ”the information that leads to 
action that adds value”. Om företaget klarar av förvalta den kunskap som uppstår genom 
hanteringen av informationen som kommer in till företaget i form av kunddata, så kan detta 
leda till ett mervärde, för såväl företag som kund. Genom att använda sig av knowledge 
management kombinerat med CRM så kommer CRM att framstå som en mindre mekanisk 
process och därmed kommer den att kunna bidra till en större och mer övergripande kunskap 
kring företagets kunder. (Smith och McKeen 2005, s.746)  
 
När denna kunskap utökas så kommer den externa information som samlats in och hanteras 
inom ett företag att skapa ett mervärde för dess kunder. (Smith och McKeen 2004, s.29) 
Sådan information kommer efter insamlingen och hanteringen också att övergå till intern 
information och kunskap. Därefter finns den tillgänglig inom organisationen som således ej 
behöver söka externt efter denna. Sedan kan denna information användas för att matchas mot 
data som fortsättningsvis samlas in externt.  Hanteras detta korrekt bidrar det till en bättre 
matchning mellan data, information och kunskap. Företaget kan då vid en viss mängd besluta 
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sig för att titta närmre på vad det är som genererar denna information och använda detta som 
grund för att möta kunderna samt skapa ett mervärde för såväl dem själva som dess kunder. 

2.5	  Sammanfattande	  modell	  

Vi har valt att skapa en sammanfattande modell där vi valt att lägga samman de teorier som av 
oss anses viktigast för förståelsen för studien. Avsikten är att förtydliga kopplingarna mellan 
de teorier vi har tagit fram och som legat till grund för studien och att ge en överblick över 
dessa. En annan viktig anledning för att ta fram denna modell är att den sammanfattar de steg 
och handlingar som finns i och runt det studerade callcentret. Med denna modell som 
utgångspunkt som vi har utformat våra förslag till handling i rapportform i vår normativa 
slutsats . Modellen sammanflätas även med Kotlers modell angående the service profit chain, 
som beskrivs i nästa stycke, vilken är grunden för vår analys. Slutligen har detta mynnat ut i 
vår normativa rapport med förslag till handlig till det studerade företaget.   

Vi ser ett callcenter som en del av det företag det verkar i och verksamheten som helhet. Det 
är dock så att callcentret främst finns till för att samla in och skapa värde i form av 
information för såväl företaget som kunden. Görs detta korrekt så kommer det ständigt att 
uppstå fördelar för båda parter, vilket leder till add-value. Add-value kan sägas vara det som 
endast kan uppstå genom interaktion mellan det aktuella företaget och den aktuella kunden. 
Detta gör att vår modell är formad som ett slags kretslopp, där informationsskapandet är 
beroende av situationen. Det vanligaste att det påbörjas genom att kunden tar kontakt med 
företaget men det kan även vara företaget som tar kontakt med kunden. För att uppnå add-
value måste kretsloppet fullföljas och även påbörja ett andra varv. 

Om kunden ringer in till callcentret är det viktigt att de data som kunden delger företaget 
samlas in på ett bra sätt. Denna hantering är benämnd input(data) i vår modell.  Vidare är det 
viktigt att det system eller liknande som den data hamnar i när den har omvandlats till 
information är bra på att hantera denna information. Lagra den, sprida den, hitta den o.s.v.  
Det som vi benämner som att processa informationen.  Behovet av ett CRM system kommer 
in hör och även anledningen till att vi anser CRM vara en central del av våra teorier förstärks 
här ytterligare. När informationen sedan sprids inom företaget uppstår kunskap och här är det 
viktigt att denna hanteras och sprids effektivt inom företaget samt att det finns en 
medvetenhet om de etiska aspekterna som detta medför. Detta är det som kallas knowledge 
management. Slutligen är det viktigt att denna kunskap tillsammans med informationen den 
berör kan användas för att skapa så bra information(output) till kunden som möjligt. Dessa 
steg är det vi kallar information management. Det vill säga hur insamlad data hanteras, sparas 
och slutligen vidarebefordras till dess kunder. 

Feedback från företaget innebär att de har kunnat återkoppla till kunden och förklara ett 
problem eller erbjuda denne en lösning eller ett affärsförslag.  Feedback från kunden gör 
samma sak fast riktat mot företaget. När feedback leder till feedback har kretsloppet fullföljts 
och add-value har uppnåtts. I detta läge fungerar företagets callcenter som det är tänkt. 
Uppfylls detta inte fullt ut, eller om det inte följer kretsloppets vägvisningar så finns det 
utrymme för utveckling och förbättring. Detta är vad vi vill studera hos det utvalda 
energibolaget, nämligen var i deras callcenter dessa utrymmen återfinns.  
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Figur	  5:	  Pettersson	  och	  Larsson	  2010	  
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2.6	  Kotlers	  ”the	  service	  profit	  chain”	  
Enligt Kotler et al. (2005, s.634) finns det något som kallas för "the service profit chain", fritt 
översatt "kedjan för serviceintäkter". Denna modell anser vi vara användbar för att kunna 
förklara hur de teorier vi har presenterat i studien hänger ihop. Samt hur dessa kan bidra till 
att skapa en förbättring av företagets verksamhet som är gynnsam för både kund och företag. 
Denna kedja består av fem länkar. 
 
1: Intern servicekvalitet (intern kommunikation): 
Med detta avses att företaget måste ha kompetenta servicemedarbetare, samt ett starkt stöd 
och instruktioner för användande av systemet kopplat till medarbetarnas arbetsuppgifter.  
Detta kommer då i sin tur att leda till tillfredsställda och produktiva servicemedarbetare. 
2: Tillfredsställda och produktiva servicemedarbetare (Personalen): 
Detta innebär att personalen är beredda att arbeta hårdare då de känner ett starkare band till 
företaget och sina arbetsuppgifter. Vilket i sin tur leder till ett större servicevärde. 
3: Större servicevärde (Interaktiv kommunikation): 
Vilket gör att skapande och förmedlande av ett mervärde för såväl kund som företag blir mer 
effektivt, och sannolikt. Vilket leder till tillfredsställda och lojala kunder.  
4: Tillfredsställda och lojala kunder (Kunderna): 
Kunder som faller in i denna kategori är kunder som:  
- Köper produkter/tjänster av företaget upprepade gånger.  
- Fortsätter vara kunder.  
- Rekommenderar företaget och dess tjänster till andra och på så sätt kan skapa nya kunder. 
Detta leder i sin tur till att företaget får en hälsosam serviceintäkt- och tillväxt. 
5: Hälsosam serviceintäkt- och tillväxt (Extern kommunikation): 
Företaget har här skapat starka förutsättningar för en fortsatt tillväxt. Detta kan göras genom 
bland annat kostnadseffektivare service mot sina kunder. Här märks det om utnyttjandet av ett 
callcenter har bidragit till att förbättra företagets verksamhet. (Kotler et al. 2005, s.634 - 635) 
 
För att illustrera hur dessa delar sitter ihop använder Kotler et al. (2005, s.635) följande 
modell. 

 
Figur	  4:	  Kotler	  et	  al.	  2005	  
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I modellen syns det tydligt att det inte bara krävs traditionell extern marknadsföring för att 
skapa de resultat som önskas uppnås som företag, för att få fler kunder och göra de befintliga 
nöjda. Kotler et al. (2005, s.635) talar även om vikten av intern- och interaktiv 
marknadsföring.  
 
Vad det gäller den interna marknadsföringen nämns det hur viktigt det är att träna och 
motivera den personal som har kontakt med kunderna. Att personalen jobbar som ett lag för 
att uppnå en hög kundnöjdhet och nytta. Då det även är viktigt att de som jobbar mot kund vet 
om vad företaget avser att uppnå externt innan det kommuniceras ut ur företaget. (Kotler et al. 
2005, s.635) 

Interaktiv marknadsföring syftar till det faktum att upplevd kvalitet på en produkt eller tjänst 
är starkt förknippat med den interaktion som sker mellan köpare och säljare (kund och 
företag). Detta hänger starkt samman med att en kund sällan bedömer en köpt produkt eller 
tjänst enbart på dess tekniska kvaliteter utan snarare dess funktionella kvalitet. Teknisk 
kvalitet kan vara den rent konstruktionsmässiga kvalitén på en produkt eller tjänst. Men 
saknar denna en bra funktion eller möjlighet till bra support och service när den ej fungerar på 
önskat vis uppfattar kunden troligtvis både produkten eller tjänsten och även det säljande 
företaget på ett negativt vis och kanske inte vänder sig hit igen. När sådant sker är det ett 
"sanningens ögonblick" för de som arbetar i ett callcenter, det är nämligen i detta ögonblick 
som kunden kommer att kontakta och slutligen bedöma denna del av företaget. (Kotler et al. 
2005, s.635)  

Vi anser att denna modell och de tankegångar som återfinns i denna väl återkopplar till de 
teorier vi har belyst och samlat in empiriskt material kring. Därför tycker vi att denna modell 
är en bra grund för att kunna förklara hur våra teorier kan ligga till grund för att förbättring av 
ett callcenter. Teorin och modellen är dessutom enligt oss en bra, och tydlig bas för den 
rapport vi ämnar presentera våra slutsatser Detta då modellen praktiskt och tydligt pekar på 
nyttan kring varför en viss del av denna bör beaktas och tas tillvara på och vad 
konsekvenserna kan innebära. 
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3	  Metod	  

3.1.	  Val	  av	  forskningsansats	  och	  strategier	  
Denna del av studien belyser de val av forskningsstrategier, metoder och angreppssätt som 
använts för att utföra denna studie samt att belysa arbetsgången från ax till limpa vid denna 
uppsats. Anledningen till detta är att metod inte enbart handlar om datainsamlingen eller den 
logik och mekanik som omgärdar denna, utan är främst reflekterande och syftar till att ge det 
empiriska materialet en omsorgsfull tolkning (Alvesson och Deetz, 2000, s.11) Valet av 
forskningsansats visar forskarnas sätt att se på verkligheten (Johansson-Lindfors, 1993, s.76). 
Därför är det vid genomförandet av en studie viktigt att vi som utför den är medvetna om de 
val vi gör angående vår forskningsansats vilken består av teoretiska förföreställningar, 
kunskapssyn, forskningsstrategier, metoder och angreppssätt. Följaktligen ser olika studier 
olika ut och den enskilda studiens utformning och forskningsansats måste motiveras väl. 
(Johansson-Lindfors 1993, s.76-77) En forskningsansats kan antingen ha ett avbildande, 
teorigenererande eller aktionsorienterat syfte (Johansson-Lindfors 1993, s.91). Just denna 
studie är avbildande, deskriptiv, i sin natur då den avser att beskriva hur (Ruane 2005, s.22) 
det studerade företaget bedriver sin callcenterverksamhet i nuläget samt att utifrån denna 
beskrivning presentera förslag till hur denna verksamhet ytterligare ska kunna förbättras. 
Studien har även normativa inslag då den ska resultera i en rapport, en slags handlingsplan, 
(Wallén 1996, s.47) till företaget om den del av företaget som studerats. Det är även tänkt att 
denna grund ska kunna användas av andra företag, även om studien som sådan kanske inte är 
direkt applicerbar på dessa.  

3.1.1	  Förföreställningar	  
Det är viktigt att vi som har utfört studien redogör för den förförståelse vi har med oss in vid 
genomförande. Detta för att möjliggöra reflektioner angående de val och begränsningar som 
vi kommer göra under studiens gång samt hur vissa frågor formuleras och framförs. Många 
sådana val baseras på just det som den studerande parten redan vet eller tro sig veta om ämnet 
eller frågan som studeras. Vilket är ett resultat av de kontexter de studerande befunnit sig i 
och verkat i tidigare. Detta kan enligt Johansson-Lindfors (1993, s.25) under studiens gång 
leda till mer eller mindre omedvetna formuleringar och frågeställningar. Därför är det viktigt 
att vi som författare försöker förklara så mycket av det vi tagit med oss in vid studiens 
påbörjande så att läsaren ska kunna förstå oss, våra tankegångar och val. Vi är båda studenter 
på civilekonomprogrammet vid USBE, där vi båda har studerat ekonomistyrning och 
marknadsföring, och har företagsekonomi som huvudämne. Johan har även studerat 
management kurser i Aten samt cost management vid USBE. Ola har i sin tur studerat 
marknadsföring vid Cleveland State University och inom management vid USBE. Givetvis 
har detta påverkat våra teoretiska förföreställningar genom att vi kommit i kontakt med ett 
antal teorier kring just de ämnen vi studerat. Vidare har Johan förstahandsförståelse från att ha 
jobbat i telekommunikationsbranschen, där mjukvaruprogram användes för insamling och 
spridning av information om kunder och klienter. Ola har även han jobbat med nära 
kundkontakter i olika jobb.  Givetvis har båda även varit kunder och haft kontakt med olika 
callcenter vid mer än ett enstaka tillfälle. Därmed har vi båda även upplevt telefonsamtal 
utifrån kundens perspektiv. Därför känner vi att vi på ett bra sätt kan förstå den miljö och 
samtalsnivå som kan förekomma i ett samtal med kundservice. Sammantaget anser vi oss ha 
en god förförståelse för det som studeras gällande såväl frågeställning, teorier och företagets 
verksamhet. Vi anser oss därför ha en såväl god som bred teoretisk och praktisk 
förföreställning och sannolikt har dessa erfarenheter påverkat vår uppfattning om och hur vi 
ser på kundrelationer och ledarskap. Här vill vi återigen påpeka att vi har närmat oss det 
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studerade objektet och dess representanter på ett objektivt vis samt att uppsatsen, 
rapportformen till trots, ej är skriven på uppdrag. Detta gör att vi tycker oss kunna närma oss 
det studerade företaget på ett självständigt vis, då vi ej söker att belysa eller bevisa något som 
företaget velat ha granskat. Hade så skett hade företaget lättare kunnat manipulera sina svar 
och det vi faktiskt upplevt, utifrån vad de önskat att studiens utfall skulle bli. Vi har helt 
enkelt velat ta reda på var det finns utrymmen för förbättring och utveckling och sedan kunna 
presentera detta. Därmed anser vi att det finns lite utrymme och möjligheter för företaget att 
påverka oss eller manipulera de svar vi fått in under studiens gång.  

3.1.2	  Kunskapssyn	  
Kunskapssyn handlar om hur forskaren ser på den kunskap som denne producerat samt 
troligheten att resultatet kan upprepas eller inte. En förutsättning för att ett resultat kan 
upprepas är att det går att isolera det problem som ska studeras och att problemet uppfattas 
lika av alla, att det finns en objektiv verklighet. Positivister är av uppfattningen att kunskap 
kan återproduceras eftersom verkligheten är just objektiv. (Johansson-Lindfors 1993, s 10-12) 
Det är även så att positivister inom samhällsvetenskapen söker efter och vill förklara mönster 
och regelmässigheter i den sociala värld som studerats. (Denscombe, 2000, s 281-282) 
Företaget som vi har valt att utföra studien på anser vi representerar denna sociala verklighet 
på ett objektivt vis. Om någon med en annan teoretisk förföreställning skulle göra denna 
studie skulle studien troligtvis sluta med ett snarlikt resultat. Förutsatt att även den studien 
hade haft samma frågeställning som vår studie. Om frågeställningarna skiljer sig så studeras 
nämligen inte samma saker, vilket kommer att ge olika studieresultat. Även studierna kommer 
att bli ojämförbara. Med en liknande frågeställning kommer istället samma saker studeras, 
och liknande slutsatser dras. Detta för med sig att vi anser oss vara positivistiska i vår 
kunskapssyn.  
 
Vi har gjort en kvalitativ studie för att utnyttja de egenskaper som erbjuds med kvalitativa 
studier, att se hur de undersökta ser på sin omgivning och processer inom en organisation 
(Bryman och Bell 2005, s.249). Kvalitativ forskning har vidare ett naturligt inslag av 
teoriprövning (Bryman och Bell 2005, s.254) då dess fokus också snarare ligger i tolkning av 
ord än siffror och att den även är mer beskrivande till sin natur. (Denscombe 2000, s.204-205) 
I denna studie har vi därför testat de teorier som vi anser relevanta för studien i våra första 
undersökningar, intervjuerna och enkäterna, efter vilka vi sedan återvänder till ytterligare 
teorisökning. Syftet med detta är bredda basen utifrån vilken våra slutsatser baseras samt att ta 
till vara på den information vi fått genom de föregående stegen i studien. Inledningsvis kom 
vi att läsa de artiklar som beskrivs i problembakgrunden och med hjälp av dessa formades den 
grund som använts och presenterats i teorikapitlet. Utifrån detta skapade vi sedan en teoretisk 
bild av det som skulle studeras. Denna bild stämde vi sedan av mot verkligheten för att 
undersöka och utveckla teorier för att kunna se hur ett callcenter ska utvecklas och förändras 
för att kunna förbättra ett företags verksamhet. Här förstärks även de kvalitativa inslagen i vår 
studie då vi främst kom att studera de beteendemönster som återfanns inom det studerade 
företaget. (Denscombe 2000, s.243) Ju längre studien fortskred desto mer teorier tog vi fram, 
eftersom nya vinklar och teoretiska stöd uppstod ju mer information vi samlade på oss från 
det studerade företaget via intervjuer och enkäter. Här är det viktigt att poängtera att studiens 
frågeställning och problembakgrund ej har förändrats under studiens gång, utan att enbart nya 
infallsvinklar har tillkommit.  
 
Slutligen kommer vi fram till ett resultat som avser att påvisa för det studerade företaget hur 
deras callcenterverksamhet ska kunna användas och utvecklas ytterligare för att förbättra dess 
verksamhet. Studien har därmed en normativ karaktär då den slutligen mynnar ut i en rapport 
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kring detta skriven specifikt till det studerade företaget. Men vi har även en förhoppning om 
att det vi kommer fram till ska kunna utnyttjas och appliceras av andra företag med 
förutsättningar liknande det studerade företaget. 
 

3.1.3	  Perspektiv	  
Studiens frågeställning är formulerad ur företagets synvinkel eftersom studien ska resultera i 
en rapport med förslag till det studerade företagets ledning om hur de kan förbättra sin 
verksamhet genom att utveckla och anpassa användandet av sitt callcenter. För att kunna göra 
en sådan rapport utifrån detta perspektiv med vår frågeställning som grund valde vi att under 
studiens gång betrakta studieobjektet utifrån ett antal vinklar och frågeställningar listade 
nedan. 
 
Ledning: Hur kan ledningen påverka och hur borde ledningen påverka personalen och hur 
callcentret fungerar? 
Utförande: Hur sker insamling och hantering? 
Kvantitet/ kvalitet: Hur ska callcenter agera? Strategiskt eller operationellt? 

3.1.4	  Forskningsstrategi	  
För att kunna studera hur callcentret fungerar fann vi det lämpligast att studera både den del 
inom företaget som står ansikte mot ansikte med kunderna och den del som väljer hur och 
vilken information som ska lagras respektive distribueras. Detta så att vi kunde fånga in en så 
stor del processen som möjligt och sedan koppla detta till våra teorier. Vi ansåg det därför 
lämpligt att välja ett medelstort företag och göra en fallstudie på eftersom vi ville gå på djupet 
angående just detta företag. Detta är det som Denscombe (2000, s.41) benämner att rikta 
”sökarljuset på en undersökningsenhet”. Vilket då leder till att studien kan ”belysa det 
generella genom att titta på det enskilda”. (Denscombe 2000, s.41) Det företag som 
studerades får även antas representera liknande företag i en liknande situation (Ejvegård 2003, 
s.33). Med situation menar vi främst konkurrensläge, marknadsandelar, företagsstorlek, likhet 
i erbjudna tjänster och produkter samt prissättning. Genom först att avbilda det valda företaget 
kunde vi studera de relationer och processer som fanns inom företaget, och callcentret i vad 
som kan anses vara dess naturliga miljö. Detta bidrog till att vi kunde studera varför vissa 
saker ser ut och utförs som de gör i företaget. Något som ger oss möjligheten att beskriva 
varför vissa saker bör förändras och hur det ska ske för att förbättra företagets verksamhet, 
(Denscombe 2000, s.42) Sedan gick vi vidare för att testa företagets hantering av callcentret 
mot de teorier, med utgångspunkt i teorierna rörande CRM, som vi valt ut som grund för 
studien.  
 
En fallstudie möjliggör som vi tidigare berört att studien mer ingående kan avbilda det som 
annars skulle ha förbisetts, vid exempelvis masstudier. Poängen är att forskaren på detta sätt 
skaffar sig insikter som kan leda någonstans, annars skulle en annan ansats ha valts. 
Fallstudier är särskilt lämpliga om forskaren söker detaljer i exempelvis en process. För att 
finna dessa detaljer kan forskaren i stort sett använda vilken metod som helst. (Denscombe 
2000, s.41-43) Att studien är utförd som en fallstudie gör att vi kunde fokusera vårt arbete på 
hur callcenter bör användas av företag för att skapa en så stor nytta som möjligt. Ett 
callcenters roll i skapandet av information som leder till förändring och förbättring är den 
process som vi så detaljrikt som möjligt vill avbilda. Vi anser nämligen att denna process är 
viktig för callcenters för att dessa ska kunna vara så användbara som möjligt för ett företag.  
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3.1.5	  Forskningsmetoder	  
En forskare kan i sin forskningsansats välja olika metoder såsom enkäter, intervjuer, 
observationer eller skriftliga källor. Fördelar med en kombination av metoder är att forskaren 
kan bekräfta eller ifrågasätta olika källor den synergi som då uppstår kallas triangulering. 
(Denscombe 2000, s.102-103) Vidare anses just användandet av flera olika sorters källor och 
metoder för att utvinna information ur dessa uppmuntras och anses vara en fördel vid 
utförandet av just fallstudier. (Denscombe 2000, s.43) Detta ledda till att vi hade för avsikt att 
utifrån det studerade objektet samla in information ifrån minst tre källor som är aktuella för 
studien och dess syfte för att kunna uppnå triangulering i studien. Det finns två stycken 
huvudsakliga typer av frågeundersökningar, intervjuundersökning och enkätundersökning. 
(Esaiasson et al 2007, s.262) För att uppnå en ännu tydligare triangulering i vår studie har vi 
valt att använda oss av båda varianterna. Detta skedde genom att vi genomförde intervjuer 
med två personer som fick representera olika nivåer inom företaget samt ett utskick av enkäter 
till de som dagligen arbetar i callcentret.  
 
Frågeundersökning med tillhörande intervju användes där de enskilda personerna hade 
individuellt annorlunda och unika yrkesroller. Intervjuundersökningarna som sådana präglas 
av att de är ett samtal mellan en intervjuare och en informant, kan även kallas respondent. 
Dessa intervjuer präglas således tydligt av en kvalitativ ansats. (Johannessen 2003, s.68) 
Enkäten i sin tur bär spår av en kvantitativ ansats eftersom denna ansats använder sig av 
beräknandet av förekomsten av det som studeras, hur vanligt förekommande ett visst svar 
fenomen eller liknande var. (Johannessen 2003, s.21)  
 
De två olika ansatserna, kvalitativ och kvantitativ är olika men inte oförenliga. Det är således 
möjligt för en forskare att använda sig av delar av båda ansatserna vid en studie. (Johannessen 
2003, s.21) Det finns nämligen ingen exakt skiljelinje som bestämmer att all kvalitativ data 
måste behandlas och analyseras kvalitativt och att all kvantitativ data måste behandlas och 
analyseras kvantitativt. Det är nämligen så att data kan omvandlas från kvalitativ till 
kvantitativ och vice versa. Kvalitativa och kvantitativa tekniker och ansatser strider då inte 
mot varandra, utan de kompletterar varandra. (Johannessen 2003, s.70-71) 
 
Därför har vi valt att inte använda enkätens svar som kvantitativa även om dessa kan uppfattas 
som sådana. Vi anser att det är svårt att dra statistiska slutsatser ifrån en urvalsgrupp av den 
storleken. Därför valde vi istället att försöka hitta de gemensamma drag de svarande visar upp 
och på så sätt se gruppen som en enhet eller individ snarare än samtliga enskilda personer var 
för sig. Genom att göra så kan vi sedan likställa dessa ”drag” med ett svar vid en enskild 
intervju. Dessa ”svar” blir ger oss då tendenser som vi anser vara ”individens” svar, istället 
för att räkna och presentera antalet gånger ett givet svar återfinns. På detta vis anser vi att vi 
lyckats analysera och presentera resultaten från enkäten på ett kvalitativt vis för att på så vis 
kunna studera hur callcentrets funktion uppfattas och beskrivs av olika delar av företaget på 
ett likvärdigt vis. Slutligen jämfördes alla tre delarna varandra och med de teorier som vi 
baserat studien på.  
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3.2	  Val	  för	  informationsinsamling	  

3.2.1	  Angreppssätt	  
Studiens angreppssätt präglas av växlingar mellan teori och empiri därför anser vi oss 
använda abduktion som angreppssätt. Likt vår studie ligger abduktion mellan induktion och 
deduktion samt pendlar mellan teori och empiri. Abduktion utgår från empiriska fakta liksom 
induktionen men avvisar inte teoretiska föreställningar och ligger därför enligt Alvesson och 
Sköldberg (1994, s.42) närmare deduktionen. Det kan även sägas att abduktion påminner om 
det som Johansson-Lindfors (1993, s.59-60) kallar en ”gyllene medelväg” mellan de ovan 
nämnda angreppssätten induktion och deduktion då det kan gå från empiri till teori och sedan 
tillbaka till empirin. I vår studie har arbetsgången gått från teori till empiri, sedan tillbaka till 
teori och sedan återigen empiri. Denna process har upprepats ett antal gånger. Först utgick vi 
från teorin för att kunna ställa inledande frågor till företagets ledning. Svaren härifrån 
jämfördes med teorier, nya såväl som tidigare, som sedan låg till grund för frågorna till det led 
inom företaget som ansvarade för driften av callcentret. Efter dessa intervjuer granskades 
empirin återigen och ytterligare teorier tillkom och låg sedan till grund för det frågeformulär 
som delades ut till personalen. Efter dessa steg ansåg vi att nya teorier eller insamling av 
empiriskt material inte skulle bidra till att stärka studien ytterligare. Varpå den insamlade 
empirin slutligen analyserades genom tolkning och jämfördes med de teorier som vi använt 
oss av.  
 
I en kvalitativ analys och ansats anses data vara en del av en helhet. Denna helhet är från 
vilket håll det insamlade materialet betraktas samt att analysen av insamlad data även är mer 
integrerad med själva insamlingen. Det vill säga att forskaren under studiens gång har 
möjlighet att granska den uppståndna informationen. Utifrån denna information har forskaren 
sedan möjlighet att forma och förändra teorier och hypoteser medan studien fortskrider. 
(Johannessen 2003, s.72)  
 
Det som kännetecknar en deskriptiv studie är enligt Ruane (2005, s.22) att den syftar till att en 
ge en bild eller beskrivning som är så detaljerad som möjligt rörande sociala företeelser, 
miljöer grupper eller erfarenheter. Vilket i enighet med Arbnor och Bjerkes (1994, s.99) 
argument innebär att vår studie har just en beskrivande karaktär. Vår studie avser att beskriva 
företaget och hur det använder sig av sitt callcenter, för att utifrån detta föreslå förändringar, 
därmed anser vi att det finns tydliga deskriptiva inslag.  
 
Men då vi inte enbart avser att beskriva det studerade företaget, utan även presenterna ett 
förslag förbättring eller förändring så vill vi även hävda att vår studie även haft normativa 
inslag. Detta motiveras genom att en normativ studie enligt Wallén (1996, s.47) bör leda till 
att ett förslag för handling kan presenteras. Syftet med studien var att kunna öka kunskapen 
om callcenter kan utvecklas och förändras för att förbättra det studerade företagets 
verksamhet, samt att presentation av analysen ska kunna ses som en rapport. Detta 
sammantaget gör att vi anser att studien innehåller tydliga normativa inslag.  
 
Sammanfattningsvis är studien uppbyggd så att vi efter insamlingen av studien studiens 
empiriska material kom att granska detta och jämföra det mot de teorier vi anser beskriver och 
förklarar det vi velat studera. Samt att det längs studiens gång tillkom nya teorier som vi 
ansåg intressanta i den fortsatta insamlingen av empiri och som väckt vår uppmärksamhet 
genom tidigare led i insamlingen av empiriskt material. Denna jämförelse av empiriskt 
material och teorier ledde slutligen till en rapport med ett antal förslag till ytterligare 
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användning och förändring av callcenterverksamheten genom vilka företagets verksamhet kan 
förbättras. Detta tydliggör vår uppfattning om studien som just kvalitativ, normativ och 
deskriptiv. Ytterligare kan detta förtydligas genom att säga att vår empiri är deskriptiv och att 
vår diskussion och tillhörande slutsats är normativ.  
 

3.2.2	  Urval,	  avgränsningar	  och	  praktiska	  begränsningar	  
Vid fallstudier är det viktigt att forskaren kan motivera sitt val av studerad enhet, varför just 
denna enhet har valts framför andra. Enligt Denscombe (2000, s.44-45) så är det ”typiska 
fallet” ett urval för en fallstudie som med lätthet kan tillämpas på andra fall, i vårt fall företag, 
i en liknande situation. Kriterierna vi satte för vårt typfall blev därmed följande: 

- Företaget ska ha flera affärsområden 
- Företaget fick inte vara för stort i förhållande till studiens omfattning. 
- Företaget skulle ha ett centralt callcenter i egen regi.  

 
Det kan anses att ett centralt callcenter i en organisation med flera verksamhetsgrenar ökar 
incitamenten för att utveckla företagets CRM. (Jonsson 2005, s.13-15) Det företag vi valde 
som enhet för vår fallstudie om hur callcenter kan förändras och därmed bidra till en 
förbättrad verksamhet, valdes med detta i åtanke. Vår huvudsakliga motivering för detta val är 
att organisationen har flera olika affärsområden, med ett gemensamt telefonnummer och 
callcenter för kundservice, ett centralt callcenter. Detta kombinerat med förekomsten av flera 
affärsområden gjorde det särskilt intressant att se hur just detta företag hanterar information 
om sina kunder. Det märks även i energibolagets tidigare årsredovisningar att det är en 
koncern på tillväxt och som är långt ifrån mätta på framgång. Samt att de även tycker sig ha 
nöjda kunder och god kundrelationer, vilket borde innebära att de har en väl fungerade 
kundtjänst och att deras callcenter borde omfattas av detta. Sammantaget var detta just den 
sorts organisation vi ville undersöka och fann därmed det undersökta energibolaget som ett 
bra typexempel för studien. Detta ger oss dock en liten grupp respondenter. Men trots denna 
begränsning anser vi att vårt empiriska material är tillräckligt för att studera, analysera och dra 
slutsatser om det företag som vi genomför vår fallstudie på. Detta då vi medvetet har 
avgränsat studien till att omfatta just det aktuella företaget, och inga fler. Vi har även valt att 
inte ta med kunder som en referensgrupp eller som respondenter. Detta då det hade krävts en 
betydligt mer omfattande studie och frågeställning för att få ett omfattande och analyserbart 
empiriskt material om även dessa aspekter skulle ha beaktats i denna studie.  
 
När vi sammanställt några av de teorier som redovisas i teoriavsnittet, genomförde vi 
intervjuer med utvalda personer inom organisationen. Vid varje intervjus slut återgick vi till 
teorierna för att jämföra det insamlade materialet med våra teorier. Anledningen till detta är 
att våra intervjuer och frågorna i dessa har sin utgångspunkt i våra teorier. Dessa jämförelser 
måste göras för att påvisa kopplingen mellan våra empiriska och teoretiska delar i studien. 
Vilket är en viktig del grund för vår analys och slutligen de slutsatser vi kommer fram till.  
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Då att enkäten till personalen var genomförd togs inga nya teorier fram för att ytterligare 
förklara och granska det som vi samlat in under studiens gång eftersom enkäten var vårt sista 
insamlingstillfälle av empiriskt material. Hade vi i detta skede valt att lyfta in ytterligare 
teorier hade vi ansett oss tvungna att genomföra ytterligare insamlingar av empirisk data, 
något vi i detta läge inte längre ansåg som nödvändigt.  
 
Vi har även valt att anonymisera såväl företaget som de respondenter vi har intervjuat för att 
inte avslöja företaget och deras eventuella hemligheter. (Johansson-Lindfors 1993, s.178) 
Men även för att inte avslöja enskilda individers namn, så att deras svar ej ska kunna kopplas 
till dem personligen. (Ruane 2006, s.37) Anledningen till detta är att vi vill kunna analysera 
och kritisera det studerade företaget utan att hänga ut det. En rapport som vår är oftast ämnad 
enbart för företaget och ej för utomstående att ta del av, vilket sker då en uppsats presenteras 
och publiceras. En följd av detta är att det studerade företaget genomgående i uppsatsen kallas 
för energibolaget istället för sitt riktiga namn. På samma sätt har vi valt att kalla respondent 1 
för Ason och respondent 2 för Bson istället för att uppge deras riktiga namn genomgående i 
denna uppsats 
 
Vad det gällde urvalet av de som studerades inom organisationen så skedde detta med hjälp av 
ett subjektivt urval då de undersökta har blivit handplockade av oss som utför studien, 
eftersom dessa ansågs vara mest sannolika att ge oss värdefull information om det vi 
studerade. (Denscombe, 2000, s 23) Ason valdes för att representera företagets ledning och 
enkäten till samtliga anställda vid callcentret skulle representera de som dagligen jobbar vid 
callcentret. Vad det gäller valet av Bson som representant för den dagliga och operativa 
ledningen av callcentret så anser vi att hon blev utvald med hjälp av den så kallade 
snöbollseffekten. Snöbollseffekten innebär att ett urval väljs ut baserat på en rekommendation 
av en tidigare studerad person och är ofta nära sammankopplad med just ett subjektivt urval. 
(Denscombe, 2000, s 23) I vårt fall var det Ason som rekommenderade Bson för oss. 
 
 

3.2.3.	  Insamling	  av	  teorier	  
De vanligaste källorna för teoretisk information återfinns i tryckt- och elektronisk form. Den 
tryckta formen är vanligtvis böcker och liknande litteratur. Medan den elektroniska formen 
oftast är artiklar eller annan data som återfinns i diverse databaser. Sökandet för såväl tryckt 
som elektroniskt material gjordes efter ett antal sökord som användes fristående eller i 
kombination med varandra.  
Nedan listas de sökord som använts.  

- Callcenter 
- CRM 
- Customer relationship management 
- Information management 
- Knowledge management 
- Add-value 

 
För sökandet av tryckta källor använde vi oss främst av Umeå Universitetsbibliotek och deras 
databas ALBUM. Vid sökningen av elektronsikt material använde vi oss de databaser som 
finns tillgängliga via Umeå Universitetsbibliotek. Den mest använda databasen är ”Business 
Source Premier” även kallad BSP. Ett viktigt kriterium vid sökningen av elektroniskt material 
var att enbart användas oss av material som var ansett som ”peer-reviewed” i BSP. Det vill 
säga att det har blivit granskat av andra akademiker. Något som vi ansåg ytterligare ökade 
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tyngden i detta urval. Vi strävade efter att ha så aktuellt material som möjligt vid tidpunkten 
för studien men i vissa fall var vi tvungna att gå tillbaka relativt långt bak i tiden. 
Anledningen till detta var att vissa teorier och påståenden har sitt ursprung i äldre 
publikationer. Detta gäller i något större utsträckning litteratur och publikationer kring 
uppsatsens metodik snarare än de teorier vi använde för att närma oss vårt studieobjekt. 

3.2.4	  Val	  av	  respondenter	  och	  accessproblematik	  
En viktig aspekt som vi tagit hänsyn till är frågan om access vilken handlar om tillträde till 
data och/eller information vid genomförandet av en studie. (Johansson-Lindfors 1993, s.135) 
Då vi gått via den person i energibolagets ledning som är ytterst ansvarig för callcentret anser 
vi att vi har passerat en viktig gatekeeper. Termen gatekeeper kan förklaras med att det är en 
person som måste passeras för att forskaren ska få djupare tillgång, access, till det denne avser 
att studera. För att lyckas med att passera dessa gatekeepers krävs det att denna/dessa ser och 
uppfattar den nytta som studien medför för den studerade gruppen. (Johansson-Lindfors 1993, 
s.136-137) Detta anser vi oss ha förmedlat framgångsrikt då ledningen genom Ason varit oss 
behjälpliga genom att svara på våra frågor samt hjälpte till att koppla samman oss med rätt 
person, Bson, för våra fortsatta frågor. Bson har i sin tur delat ut vår enkät i egenskap av 
ansvarig för just det studera området. Detta gör att vi anser henne vara en gatekeeper vi 
passerat då vår enkät delats ut. Vi anser därför att vår access till företaget och det vi avsett 
studera har varit god. De tillfrågades vilja att besvara våra frågor har även den har bedömts 
som god. 
 
Ibland har det inte varit praktiskt möjligt att träffa respondenterna personligen och därmed 
inte varit lämpligt med besöksintervjuer. Förstahandskällorna har därför blivit en blandning 
av telefon- och e-postintervjuer, besöksintervjuer och enkäter. En annan anledning till denna 
varians i insamlingen av förstahandskällor har varit vår strävan efter triangulering. Studier 
som innehåller olika metoder genom triangulering anses av Alvesson och Deetz (2000, s.92-
93) ge ett rikare och mer varierat empiriskt material. Det anses även ge en djupare förståelse 
för såväl de personer som blivit intervjuade och miljön dessa befinner sig i (Taylor och 
Bogdan, 1998, s.80). För att uppnå denna varians har vi valt att intervjua energibolagets 
ledning, den ansvarige för den dagliga driften av callcentret samt dela ut en enkät till den 
personal som svarar i telefon vid callcentret. Det är dessa tre led inom energibolaget som 
aktivt arbetar inom och kan påverka callcentret. Bland anledningarna till att vi valde en enkät 
och inte en intervju med de som svarar i telefon fanns vår strävan att se callcentrets personal 
som en enhet, för att kunna analysera deras svar mer jämförlig med övrigt empiriskt material. 
Vi ansåg även att om vi hade tre enheter, ledning, daglig drift och de som arbetar så ville vi 
kunna se dem som en respondent. Därför tyckte vi att en enkätundersökning och en 
sammanställning av dess bidrog till att kunna se och granska de anställda vid callcentret som 
en enhet.  
 
För att uppnå en ytterligare grad av triangulering hade vi även kunnat välja att intervjua eller 
genomföra en enkät med ett stort antal kunder för att jämföra deras uppfattningar med 
företagets. Men då vi avsåg att studera företagets verksamhet och hur denna kan förbättras 
ansåg vi att kunderna inte skulle vara tillräckligt insatta i just verksamheten för att ge oss den 
information vi sökte angående just denna. Vidare så skulle det behövas ett väldigt stort antal 
respondenter för att kunna presentera en enkät undersökning som skulle spegla företagets alla 
kunder på ett rättvist sätt. Vilket vi inte ansåg oss ha möjlighet till vid utförandet av studien. 
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3.2.5.	  Datainsamling	  
Utformning	  och	  utförande	  av	  Telefon-‐	  och	  e-‐postintervju	  
Inledningsvis kontaktade vi Ason som sitter i energibolagets ledning via telefon för att väcka 
hans intresse och få honom att se nyttan med studien. Detta då vi ansåg att Ason skulle vara 
en viktig ”gatekeeper” för vårt fortsatta arbete, som representant för energibolagets ledning. 
När denna kontakt var etablerad så tog via fram ett antal teorier vi stämde av med honom. 
Denna avstämning skedde med hjälp av en e-postintervju i början av maj 2008. Då e-
postintervjun inte sker genom interaktion med respondenten så får denna anses vara en 
strukturerad intervju. Anledningen till detta är att ordningen på frågorna är fastslagen av oss 
som utför studien samt att respondenten inte har någon möjlighet att ändra denna ordning. 
(Johannessen 2003, s.98) Utformningen av denna e-postintervju var gjord för att samla in 
ledningens åsikter och syn på de olika teorietiska delarna vi avsåg att studera. Men även för 
att få tillgång till deras syn på hur callcentret ska arbeta och hur de upplever att energibolaget 
arbetar kring våra frågor. Det fungerade även som en sorts kontroll av förekomsten av vissa 
teorier vi tagit fram för att kunna använda oss av vid kontakterna med övriga respondenter. Vi  
ansåg inte att denna intervju krävde den möjlighet till följdfrågor och för respondenten att 
utveckla sina svar som en semistrukturerad intervju ansikte mot ansikte ger utrymme för. 
(Denscombe 2000, s.135) Intervjumallen är tänkt att samla upp ledningens tankar om sådant 
som vi tar upp gällande teorierna kring information management, knowledge management 
samt CRM.   
 
Intervjumallen för e-postintervjun med Ason presenteras i Bilaga 1. 
	  
Utformning	  och	  utförande	  av	  besöksintervju	  –	  Bson	  
Genom Ason hänvisades vi till Bson som är ansvarig för callcentret hos energibolaget. I 
egenskap av detta har hon även ansvaret för den dagliga driften av callcentret. Detta innebär 
att hon var av intresse för vår studie då hon ska kunna svara på hur callcentret fungerar och 
ska fungera. Hon har även ansvaret för att utbilda och se till att personalen har tillräcklig 
kunskap om system liknande CRM samt att hon kan svara på frågor om hur våra teorier 
appliceras på just den dagliga driften. Slutligen representerar Bson det mellanled som ska se 
till att callcentret uppfyller ledningens krav. Intervjun genomfördes på Bsons kontor ansikte 
mot ansikte och även denna ägde rum i början av maj 2008. Vid intervjutillfället var båda 
författarna närvarande, något som gör att vi har kunnat diskutera Bsons svar sinsemellan då 
det är rimligt att vi hittat olika nyanser i svaren. Men även att vi båda kunde ställa följdfrågor 
om någon av oss uppfattade att där fanns mer att fråga kring en viss fråga. Vidare så spelades 
även intervjun in och transkriberades. Denna transkribering låg till grund för vår empiriska 
presentation av intervjun med Bson. Till sin karaktär är intervjun semistrukturerad eftersom 
intervjun baserades på en intervjuguide, eller intervjumall. Detta är en lista över generella 
frågor som ska beröras under själva intervjun och är relaterade till vad vi avsåg att studera vid 
själva intervjun. Johannesson (2003, s.98) anser att intervjuer av denna sort ger en bra 
blandning av standardisering och flexibilitet. Enligt Denscombe (2000, s.135) ger den även 
respondenten en möjlighet att utveckla och mer utförligt förklara sina svar. Denna intervjutyp 
utökar därmed våra möjligheter att ställa direkta följdfrågor under intervjuns gång. 
Respondentens åsikter rörande teorierna rörande information management, knowledge 
management samt CRM är även här det som intervjumallen är tänkt att samla upp. 
 
Intervjumallen för den semistrukturerade intervjun med Bson återfinns i Bilaga 2. 
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Utformning	  och	  utförande	  av	  enkät	  till	  callcentrets	  anställda	  
Som sista steg i vår strävan efter triangulering samlade vi in information från den operativa 
delen av företagets callcenter. Vilket motsvarar personalen som svarar i telefonen, och således 
har den direkta kontakten med kunden. Här bad vi om att få genomföra en enkätstudie med 
just de som arbetar med att besvara kundernas samtal då vi ansåg att dessa var bäst lämpade 
att besvara frågor om hur deras arbete praktiskt går till och hur de upplever detta. Valet att 
använda oss av en enkät som insamlingsform för data från callcentrets anställda gjordes på 
grund av ett antal faktorer. Men de viktigaste faktorerna var att enkäter lämpar sig väl när det 
ska samlas in standardiserad data och att det inte krävs kontakt ansikte mot ansikte, samt när 
den insamlade data ska kunna användas för en analys. (Denscombe 2000, s.106-107) Vi ansåg 
även att antalet anställda vid callcentret gjorde att en enkät var lämpligare än intervjuer med 
några enskilda och utvalda i gruppen. Men samtidigt bedömde vi att vi skulle kunna nå 
majoriteten av populationen och därmed en hög svarsfrekvens. Genom att ge enkäten till 
samtliga anställda skulle enkätens resultat lättare kunna ses som en enhet snarare än vad 
enskilda personer hade svarat. Vilket är något vi tror uppstår lättare när datainsamling sker via 
en intervju och har ett namn eller ansikte som besvarat frågorna. Det blir då svårare att skilja 
svaren från respondenten. Respondenterna representerar då enbart sig själv och inte den 
studerade gruppen.  
 
Enkäten gav vi till Bson som delade ut den till personalen vid callcentret under maj 2008. 
Trots att gruppen var relativt liten och vi gick genom en gatekeeper så fick en svarsfrekvens 
på 11 av 14 anställda. Vilket kan bero på ett antal faktorer. I denna studie tror vi att det främst 
beror på två faktorer. Egenskapen hos respondenten samt det sociala klimatet i det företag där 
studien har genomförts Respondentens egenskaper handlar enligt Denscombe (2000, s.28) om 
ett antal punkter som exempelvis arbetsförhållande och kunnighet kring området. Här 
misstänker vi att det kan finnas anställda som inte svarat på enkäten då de ej ansett sig ha tid 
till detta eller tillräcklig kunskap om frågorna för att besvara dem. Vad det gäller det sociala 
klimatet så omfattar detta enligt Denscombe (2000, s.28) huruvida respondenten känner sig 
trygg i förhållande till sin arbetsgivare om denne svarar på en enkät. För att minimera en 
sådan risk delade vi ut enkäten via Bson. Vår förhoppning var då att de anställda skulle förstå 
att Bson hade godkänt enkäten och därmed var det okej att besvara våra frågor. Det finns 
emellertid alltid en möjlighet att några ur svarsgruppen inte uppfattar detta på det sätt vi 
avsett. Ett exempel är att de inte vill besvara enkäten då Bson samlar in denne, och därmed 
misstänks att kunna se respondentens svar. Detta kan då minska svarsfrekvensen. Dock anser 
vi antalet svarande vara tillräckligt många för att vi ska kunna se de tendenser vi försöker att 
ta fram genom analys av denna empiri.  Anledningen till detta är att det finns så tydliga 
tendenser i de svar vi fått in att avvikande svar inte skulle förändra dessa tendenser. Dock 
skulle en högre svarsfrekvens kunna hjälpa till att ytterligare förstärka dessa tendenser.  
 
Vår enkät samlade främst in åsikter från de utfrågade, men även viss fakta som ålder, 
anställningstid och liknande. Men enkätens fokus ligger på frågor där respondentens svar 
kräver att denne har vägt alternativ mot varandra, uttryckt en värdering angående frågan och 
liknande. Det vill säga sådant som kräver att respondenten gör en egen bedömning och avger 
sin egen åsikt för att kunna besvara frågan. (Denscombe 2000, s.108)  
 
Vi har även strävat efter att svarsalternativen i enkäten ska vara uttömmande och helt 
ömsesidigt uteslutande. Då vi i de flesta fallen inte avser att respondenten ska kryssa i mer än 
ett svar per fråga eller påstående, om inte något annat anges eller framkommer. Detta för att få 
så preciserade svar som möjligt av respondenterna. Fler likartade svar gör det enklare för oss 
att lägga samman svaren och analysera enkäterna som en enhet. Vi kan i varje enskild fråga se 
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tendenser och behöver därför inte granska hur olika svarsalternativ till samma fråga har 
kombinerats med andra. Detta har vi gjort för att kunna analysera enkätsvaren på ett 
kvalitativt vis. Spridningen en individ hade kunnat ge uttryck för med möjlighet att välja flera 
svarsalternativ finns kvar, med den skillnaden att hela den undersökta gruppen är att anse som 
en enhet. Det ger oss flera nyanser när svaren läggs ihop till en enhet. Men för detta måste de 
enskilda delarna precisera sig i sina svar. På så sätt anser vi oss ha skapat ett material som 
påminner om en kvalitativ datainsamling snarare än en kvantitativ och gör att vi kan analysera 
insamlad data från enkäten just kvalitativt. Vi har även sett till att de fasta svarsalternativen 
inte består av för många eller för få svarsalternativ. Detta då för få svarsalternativ som 
exempelvis bra eller dåligt ofta inte ger tillräckligt uttömmande svar, medan det vid 
förekomsten av för många alternativ är sannolikt att respondenten väljer det sista eller det 
första alternativet, och inte något alternativ där emellan. (Dahmström 2005, s.132) Då vi vill 
ha svar som mäter respondentens åsikter angående de flesta frågorna har vi även medvetet 
försökt att undvika ett udda antal svarsalternativ på de fasta svarsalternativen, samt svar 
liknande vet ej. Detta då vi anser att respondenter har en tendens att landa i just dessa 
svarsalternativ, vilket även bidrar till en neutral hållning för respondenten något som 
ytterligare skulle försvåra tolkningen av enkätsvaren eftersom svaren inte lutar åt något håll 
vilket i slutändan riskerar att leda till en nyansfattig analys. Vi har velat undvika detta 
eftersom vi genom studien vill komma fram till förslag till vidare utveckling av callcentret.  
 
Slutligen har vi även testat enkäten genom att låta ett antal studiekamrater försöka besvara 
denna för att hitta eventuella felaktigheter, samt otydliga eller dåligt ställda frågor då detta är 
en stor källa för dåliga svar. I likhet med Dahmström (2005, s.130) anser vi därför att sådana 
former av provundersökningar är viktiga vid utformningen av enkäten. När vi slutligen ansåg 
att utformningen av enkäten var klar och att den levde upp till de krav vi ställt på den så 
distribuerade vi den via Bson. Hon delgav den till personalen vid callcentret och returnerade 
sedan de besvarade enkäterna till oss. Största anledningen till detta är som vi tidigare nämnt 
att vi ville använda oss av Bson som ett slags gatekeeper. Genom att hon distribuerade 
enkäten till sina anställda hoppades vi att de skulle förstå att enkäten var godkänd av henne 
och företaget och därmed kunde besvaras fritt.  
 
Enkäten för den enkätundersökningen med de anställda vid callcentret återfinns i Bilaga 3. 
 

3.3	  Utförande	  av	  analys	  och	  svårigheter	  med	  studien	  	  

3.3.1	  Analys	  av	  insamlat	  material	  	  
För att analysera vårt material har vi valt att använda oss av modellen ”the service profit 
chain” vilken är framtagen av Kotler et al. (2005, s.634). Denna modell visar hur olika delar, 
interna såväl som externa hänger samman. För att ha en så effektiv verksamhet som möjligt 
bör samtliga dessa kedjor hänga samman, och fungera. Vi försöker hitta vilka kedjor som inte 
är lika starka som de andra och därmed bör förbättras och utvecklas. Detta ligger till grund för 
de normativa förslag till förbättring som vår analys mynnar ut i. För att kunna se hur dessa 
kedjor och syftet med dem uppfylls utifrån våra teorier har vi valt att gör en sammanfattande 
modell som avser att påvisa vilka de viktigaste teoretiska aspekterna för företaget att ta 
hänsyn till vid varje kedja är. Dessa aspekter är enligt oss lika viktiga oavsett kedja.  
 
Vår normativa diskussion baseras på vår sammanfattande modell och handlar om att 
presentera förbättringsmöjligheter och förslag på vad som bör förändras och utvecklas utifrån 
vårt teoretiska ramverk angående callcentrets verksamhet. Anledningen till detta är att vår 
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sammanfattande modell visar på det samband som finns genom ökad intern och extern nytta 
vid varje kedja i Kotler et al.s modell som analysen grundar sig på. 
 
På grund av vår kvalitativa ansats är det som Denscombe (2000, s.204) förordar främst orden 
som de studerade och utfrågade har gett oss som vi analyserar. På grund av vår kvalitativa 
ansats har vi även valt att forma den data vi fått in av våra respondenter till just sådana 
mönster och regelmässigheter för att dessa respondenter ska kunna ses som en enhet och 
därför vara mer jämförbara mot de övriga enheterna som studerats, samt att vi då ger dessa 
personer EN gemensam röst. Detta för att vår positivistiska kunskapssyn i enlighet med 
Denscombe (2000, s.281-282) ska kunna använda dessa ord som ett verktyg för att hitta 
mönster och regelmässigheter som upplevs som verkliga. Det blir alltså så att vi jämför tre 
delar inom företaget mot våra teorier genom se hur vissa aspekter kring våra teorier uppfylls. 
Uppfylls dessa finns mindre behov och utrymme för utveckling i just denna del av callcentret 
och företagets verksamheter. Uppfylls dessa inte är det här vi anser att möjligheter till 
utveckling och förbättring finns, och bör beaktas.  
 

3.3.2	  Svårigheter	  vid	  genomförandet	  av	  studien	  och	  analysen	  
Oavsett om studien har en kvalitativ eller kvantitativ angreppsmetod är det viktigt att vi som 
författare förhåller oss kritiska till det material som samlas in. Vi bör noga tänka igenom vilka 
frågor som ska ställas och hur de ska ställas och vilka svar som de kan tänkas komma fram 
till. Det är även av vikt att vi kan skilja på värderingar och fakta i respondenternas svar. 
(Bryman och Bell 2003, s.83) Vi har i metodavsnittet presenterat det kvalitativa angreppsätt vi 
bekänner oss till och hur vi valt att samla in information. Bland de svar som samlats in tycker 
vi oss ha kunnat se skillnader på den svarandes värderingar och fakta. I samtal med ledningen 
upplever vi att de har en något förskönad bild av hur de använder callcentret. Samtidigt 
upplever vi en motsatt effekt från respondenterna från callcentret fast denna är inte lika 
utmärkande. Detta kan förklaras av en mängd olika faktorer som ligger utanför studiens syfte, 
men det är något vi burit med oss när vi genomfört uppsatsen. En trolig anledning kan vara att 
det kan finnas olika illustrationer av verkligheten som var för sig är sann beroende på vem 
som gjort observationen. (Bryman och Bell, 2003, s.306-307) Detta är något vi hela tiden har 
behövt tänka på när vi samlat in teorier och utformat frågor utifrån dessa. Kommer denna 
teori bara behandla värderingar, fakta eller en blandning av de båda?  
 
När vi fastslagit vilken teori det rör sig har vi varit tvungna att fundera över om såväl teorin 
som de svar respondenterna gett oss är relevanta utifrån vad den behandlar. Samma sak har 
gällt våra frågor vilka har varit tvungna att behandla frågan om värderingar kontra fakta på ett 
likvärdigt sätt som teorierna vi har baserat dem på. Anledningen till detta är för att det är 
oerhört viktigt att veta huruvida de svar vi fått in är att anse som fakta eller åsikter för att 
kunna ha en så välgrundad analys som möjligt. Det finns en stor risk att analysen och den 
därtill tillhörande slutsatsen och normativa diskussionen rentav blir felaktig om vi inte är 
medvetna om denna skillnad mellan fakta och åsikter. Detta är något som vi anser är en 
svårighet med en fallstudie liknande denna där en positivistisk kunskapssyn blandas med ett 
kvalitativt angreppssätt, eftersom dessa var för sig lutar tungt åt fakta respektive åsiktshållet. 
 
3.4	  Studiens	  sanningskriterier	  

3.4.1	  Studiens	  tillförlitlighet	  (reliabilitet)	  
Enligt Bryman och Bell (2005, s.307) blir en studie blir aldrig mer trovärdig än hur sannolikt 
det är att den stämmer överens med verkligheten. Hur väl den speglar det den har studerat är 
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därmed av stor vikt. Vi har enligt oss samlat in relevanta teorier och redogjort för valet av 
dessa. Vidare har vi valt den metodik vi ansett mest lämplig för studiens syfte nämligen en 
fallstudie utförd med hjälp av trianguleringsmetodik. Att vi valt att samla in information från 
olika källor med hjälp av olika tekniker som intervjuer och enkäter, har inneburit att denna 
fallstudie tar upp de relevanta parter inom företaget som berörs av callcentret och dess 
användning. Vi kan se att mycket av det material som samlats in från en viss undersökt enhet 
stämmer i huvudsak med vad de andra enheterna sagt. Att vi noterat vissa meningsskillnader 
avseende vissa frågor ser vi som ett tecken på att vi noggrant och systematiskt analyserat det 
material som presenterats. Tillförlitlighet anser vi vara stor angående det som samlats in och 
presenterats i den empiriska delen. Vilket i sin tur leder till att vi anser oss ha samlat in viktig 
information relaterad till syftet att undersökt var möjligheterna till förbättring finns hos 
energibolagets callcenter.  
 

3.4.2	  Studiens	  pålitlighet	  (validitet)	  
Pålitligheten hos en studie bedöms enligt Bryman och Bell (2005, s.307) utifrån hur väl 
forskningsprocessen blivit dokumenterad. Denscombe (2000, s.103) nämner triangulering 
som ett gott verktyg för att uppnå och stärka en god validitet i en studie. Då vi använt oss av 
just triangulering vid insamlingen av vårt empiriska material anser vi att våra metoder är väl 
valda och utförda. Detta gör att dessa skulle kunna upprepas och samma resultat skulle nås, 
om förutsättningarna är likvärdiga, vilket är det Denscombe (2000, s.251) kallar för extern 
validitet. Det vi observerat har vi försökt att återge så likt verkligheten som möjligt. Vi anser 
oss ha fångat upp relevanta processer, företeelser och åsikter hos de utfrågade delarna av 
företaget. Det finns dock alltid som Bryman och Bell nämner (2005, s.307-308) en risk för att 
vi som författare har påverkats och lagt in egna, undermedvetna värderingar i vår analys. Men 
genom att vara medvetna om denna risk hoppas vi att vi har kunnat minimera förekomsten av 
detta. Därmed anser vi att studien uppfyller de kriterier som Denscombe (2000, s.283) sätter 
upp för en god validitet nämligen att våra data reflekterar sanningen,  
  

3.4.3	  Studiens	  överförbarhet	  
En studies överförbarhet kan enligt Bryman och Bell (2005, s.307-319) bedömas utifrån två 
olika aspekter. Den första aspekten är att författarna noggrant redogjort för hur studien 
genomförts (Bryman och Bell 2005, s.307) samt hur lika förutsättningarna är för senare 
studier jämfört med tidigare utförda studier. (Bryman och Bell 2005, s.319). Vi anser att vi 
noggrant har redogjort för såväl studiens förutsättningar som genomförande vilket framförallt 
redogörs i uppsatsens metodkapitel.  Fallstudiers karaktärsdrag är att de fångar det unika med 
det studerade men att de gör detta på ett omfattande vis. Därför anser vi att studien skulle 
kunna återskapas på liknande vis och med ett liknande resultat. Detta tror vi även skulle ske 
vid studier kring liknande företag om studien har liknande syfte, frågeställning och 
problemformulering. Vi anser därför att även andra företag kan ha nytta av det som 
presenteras i studien då kunskapen rimligen kan användas även där för att utveckla deras syn 
på funktionaliteten hos deras callcenter. 
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4	  Empiri	  
 
Empirin börjar med en övergripande beskrivning av det studerade företaget. Sedan följer en 
kortfattad presentation av intervjuerna och enkätundersökningen som gjorts för att läsaren ska 
få ett grepp om de övergripande dragen som återfinns i vårt empiriska material. Vi kommer 
sedan att diskutera mer ingående kring denna empiri, och hur den kan kopplas till våra teorier, 
i uppsatsens analysdel. De intervjuade är Ason och Bson. Vi börjar med att presentera Ason 
som i sin roll som marknadschef får representera företagets ledning. Sedan följer Bson som är 
ansvarig för den dagliga driften av företagets callcenter och som därför representerar ett 
mellanled inom företaget. Detta kan i fortsättningen komma att benämnas platschef eller 
operativ ledning. Slutligen för att knyta samman säcken så kommer enkäten som personalen 
vid detta callcenter fått svara på att presenteras, och vilka tendenser vi finner i svaren på 
denna enkät. Personalen som arbetar i kundtjänst kommer att återges som personalen på 
kundtjänst. Detta för att läsaren ska få en bild av hur organisationen såg ut när 
undersökningen genomfördes. På detta sätt kommer läsaren förstå de analyser och tolkningar 
som vi gör i studiens senare delar. Vår avsikt är även att läsaren kan följa informationsflödet 
genom organisationen. Varje led i organisationen tilldelas därför varsitt eget underkapitel. 
Inom varje kapitel har vi valt att dela upp empirin utifrån de kapitel som presenteras i 
teoriavsnittet. Indelning underlättar för läsaren att snabbt finna information och säkerställer att 
vi har använt teorin som presenterats i tidigare kapitel. Vi hoppas även att detta format ska 
kunna tydligöra resultatet av studien som slutligen presenteras i slutsatsen.  
 
Då studien är en fallstudie är det viktigt att alla delar som presenterats enskilt slutligen kan 
betraktas som en helhet. I detta fall energibolaget och dess callcenterverksamhet. För 
översiktlighetens och trianguleringens skull har vi dock valt att presentera dessa delar var för 
sig. På så sätt anser vi att läser får en övergripligt och läsvänlig bild av empirin, som blir 
enklare att koppla till våra utvalda teorier. Vid analysen kommer dessa dock att läggas 
samman och behandlas som om energibolaget vore en helhet och inte som fristående enheter. 
Vår normativa diskussion riktar sig mot ledningen men betraktar och tar alla delar i 
beaktande. 
 

4.1	  Företagspresentation	  
På energibolagets webbplats framgår att det är en koncern som bedriver verksamhet inom 
huvudsakligen fyra affärsområden: Värme, Elnät, Elhandel samt Bredbandstjänster. Bland de 
produkter som finns inom dessa grenar märks bland annat fjärrvärme och fjärrkyla, samt el, 
bredband och kabel-tv. Det finns även ett femte affärsområde som heter Sol, Vind och Vatten. 
Dock fanns detta affärsområde inte inom bolaget när studien genomfördes. Vilket har lett till 
att denna gren inte tagits i beaktande i studien. Webbplatsen berättar också att energibolaget i 
dagsläget producerar, distribuerar och säljer sin energi till cirka 57 000 privat- och 
företagskunder i hela landet. Ifrån energibolagets senaste årsredovisningar framgår att själva 
koncernen har drygt 300 anställda och omsätter strax över 1,5 miljard kronor. Energibolagets 
callcenter bestod vid studiens utförande av fjorton anställda. Där samtliga är stationerade i 
den ort i vilken energibolaget har sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet och kundstock. 
Callcentret och alla andra enheter inom marknadsavdelningen jobbar centralt och tillhanda 
håller tjänster för hela organisationen. 
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4.2	  Intervju	  med	  Ason,	  
	  Marknadschef	  energibolaget	  
Ason är marknadschef på energibolaget och sitter i ledningen. Detta innebär att han har ansvar 
för försäljning, marknadsföring, kundservice, vilket innefattar callcentret, och övrig 
information inom företaget. Sättet vilket Ason jobbar mot kundservice är genom att Bson som 
är chef för kundservice rapporterar direkt till honom. Bson intervjuas längre fram i denna 
studie.  
 
CRM	  
Customer Relationship Management är det sätt som energibolaget kommunicerar med och 
vårdar sina kunder. Callcentrets personal jobbar dagligen i CAB, vilket är energibolagets 
CRM system som dess har köpt ifrån en extern IT leverantör, Tieto Enator. I detta system 
lagras all vital kundinformation. Bland de användningsområden som CAB har nämner Ason 
att det kan hjälpa till att fram vilka kunder som har ett visst sorts avtal med energibolaget. 
Baserat på detta urval kan sedan energibolaget göra massutskick, något som enligt Ason 
kallas ett avtalsutskick, till dessa kunder. När kunddata ska lagras och användas via callcentret 
så finns det enligt Ason särskilda processer för hur just detta ska hanteras genom 
användarrättigheter i CAB. Ason beskriver detta som något som styr vem som har tillgång till 
specifik information och data som finns lagrat i CRM systemet så att rätt personer ska ha 
tillgång till rätt uppgifter. Ledningen tillåter på så vis inte callcentrets personal att fritt 
bestämma vilken information som ska lagras eller inte om deras kunder. Medarbetarna inom 
denna del av energibolaget ska därför följ vissa av ledningen angivna ramar. Dessa ramar sätts 
främst efter vad ledningen, via marknadsmöten, har kommit fram till är viktigt för 
energibolaget. Ason nämner här att data som samlas in är sådana data som kan användas vid 
segmentering av energibolagets kunder. Segmentering i denna process av 
informationsinsamlingen sker med hjälp parametrar såsom; namn, adress, boende, adress, 
energiförbrukningsintervall, företagskund, privatkund, region, intresseorganisation. Dessa 
parametrar avses fungera såväl fristående som tillsammans. Ledningen nämner här även 
vikten av att hantera känslig data om kunderna på ett försiktigt och kontrollerat sätt, det gäller 
även information om företaget som kan hamna hos kunderna då de interagerar med 
callcentret.  
 
Vidare så är ledningens strategi för att bygga en relation med kunder är att vara ”top of mind” 
hos dessa. Detta sker enligt Ason genom att dominera hemmamarknaden, bygga långsiktiga 
relationer och ha konkurrenskraftiga priser. Ledningen nämner även att segmentera kunderna 
effektivt enligt de parametrar som nyss har nämnts är ett annat sätt att bygga en stark 
kundrelation på. Ledningen anser vidare, i linje med det som tidigare nämnts, att kunderna 
väljer energibolaget framför andra, konkurrenter, på grund av stark hemmanärvaro, tydlig 
miljöprofil, bra pris och god service. För att bygga en bra kundrelation är nytänkande, 
hållbarhet och omtanke ledord för företagets callcenter enligt ledningen. Information som 
kommer callcentret till del ska därför delges övriga företaget genom exempelvis CRM-
systemet.  
 
Info	  Management	  
Ason uppger, vilket vi tidigare berört, att den information som samlas in om kunderna är 
exempelvis namn, adress och liknande uppgifter. Mer specifika uppgifter som avtal, 
energiförbrukning, intressen, preferenser och miljöaspekter kan även samlas in i vissa 
speciella fall. Dessutom har ledningen som mål att de varje år ska genomföra ett 
”NöjdKundIndex”.  Detta är en insamling av kundernas syn på företaget och dess kundservice 
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som sker på energibolagets initiativ. Här är energibolagets aviskt enligt Ason att mäta hur de 
faktiskt har levererat de saker som deras kunder efterfrågat. Vid utförandet av detta så är 
parametrar som mäts svarstid, nivå på tillhandahållen service och liknande. Resultatet från 
denna undersökning riktar sig främst mot kundserviceavdelningen och är tänkt att användas 
som ett mått för hur de arbetar och presterar. På detta vis så försöker energibolaget att mäta 
hur de har levererat och presterat genom bland annat sitt callcenter. Utifrån detta utvärderar 
sedan energibolaget hur deras callcenter, men även kundservice i stort, tycks fungera. Här 
tycks det viktiga vara att utförandet sker på företagets initiativ, att de ställer de frågor det vill 
få svar på gentemot kunderna samt att indirekt informera kunderna om vad företaget sysslar 
med för tillfället. Detta ska sedan kunna utnyttjas i energibolagets strävan efter att bli ”top-of-
mind” hos kunderna.  
 
Kommunikationen från och till kundservice sker framför allt med hjälp av telefon, men även 
e-post, automatiska rösttjänster (vilket också är via telefon men ej av personlig karaktär), 
webben och även personliga besök. Det viktigaste systemet för callcentrets funktion är något 
som heter CAB (Customer and Billing) vilket är både ett CRM-system och ett 
faktureringssystem. Syftet med CRM-systemet är enligt ledningen främst att hantera de data 
som kommer in till energibolaget. Men även att styra hur information passerar in och ut ur 
företaget, samt hur den interna hanteringen av insamlad data ser ut. 
 
All information som finns lagrade i detta CRM-system ägs enligt Ason av energibolaget 
eftersom denna information inte varit möjlig för någon annan att producera. Anledningen till 
detta är enligt Ason att endast energibolaget har tillgång till och därmed möjlighet att hantera 
de data som sammansatt bildar denna information. Därför är det enligt ledningen oerhört 
viktigt att detta hanteras på det sätt som det är avsett. CRM-systemet ger dem en bra möjlighet 
att styra denna hantering enligt Ason.  
 
Knowledge	  management	  	  
Inom energibolaget har olika avdelningar ett antal regelbundna träffar för att sprida kunskap 
inom organisationen. För ledningen och utvecklandet av organisationen framhålls vikten av 
det som diskuteras på dessa träffar och användandet av den information som uppstår där på 
följande vis. ”Input från kunder, säljare och andra personer med kundkontakt har stor 
betydelse för utformningen av tjänster”. Det yttersta ansvaret för vilken information som 
samlas in har marknadschefen och affärsområdeschefen för respektive område. Dessa fattar 
de strategiska besluten om vilken information som ska samlas in. Dessa marknadsmöten 
beskrivs som strategiska möten och genomförs ungefär 3 gånger per år. Vilka ska leda till en 
ständig produktutveckling inom företaget enligt ledningen. Från ledningens håll nämns det 
inte här några ytterligare tillfällen då dessa sprider sin kunskap neråt i organisationen eller 
hämtar upp ny information från det som samlats in sedan senaste träffen, utan detta sker med 
regelbundna mellanrum och planeras i förväg.   
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4.3	  Intervju	  med	  Bson.	  	  
Avdelningschef	  för	  kundservice,	  energibolaget	  
Bson är ansvarig för kundservice, där callcentret återfinns, och är därför ansvarig för en del av 
marknadsavdelningen. Bson är direkt underställd tidigare intervjuade Ason, till vilken 
rapporter lämnas angående det som sker inom kundservice. Bson har även ansvaret för den 
dagliga driften vid callcentret samt att utbilda och se till att personalen har tillräcklig kunskap 
om system liknande CRM. Som det främsta målet för callcentret framhåller Bson 
tillgänglighet och god service. 
	  
CRM	  
Den befintliga kunden är viktig för energibolaget att behålla. De anser att det kostar mindre 
att behålla en kund än att generera en ny. Att ta in nya kunder är dessutom en betydligt 
svårare uppgift menar platschefen. Det viktigaste för att lyckas behålla sina kunder är att 
lyckas föra en dialog med dessa. Platschefen betonar att callcentret här har en viktig roll då 
detta är det vanligaste sättet på vilket kunderna kontaktar energibolaget, oavsett vad frågan 
gäller. Dessa frågor kan handla om vad kunderna tycker är bra eller vad de tycker kan 
förbättras. Vidare så utför och använder sig energibolaget av ett index som de kallar NKI 
(NöjdKundIndex) som följs upp på en årlig basis och görs på såväl privat- som 
företagskunder. Detta syftar enligt platschefen till att ta reda på vad kunderna uppfattar som 
positivt och mindre positivt med företaget och dess verksamhet. Mycket av callcentrets arbete 
påverkar hur detta NKI ser ut enligt platschefen, då hon som sagt anser att detta är det sätt 
som kunden oftast kommunicerar med företaget.  
 
Platschefen menar vidare att det är upp till den som tar samtalet att avgöra vilken information 
som sedan skall sparas eller inte. Det skulle enligt platschefen nämligen inte vara praktiskt om 
kundserviceområdet var tvunget att fråga ledningen på varje detaljerad nivå om en viss sorts 
uppgifter eller information ska sparas eller inte. Vidare menar platschefen att ledningen i sin 
tur för en dialog med just kundserviceområdet om nya frågeställningar som dyker upp just 
genom ett samtal till callcentret. 
 
Callcentret och energibolaget segmenterar sitt kundservicearbete enligt ledningens direktiv i 
följande två huvudsegment.    

• Privatkunder 
• Företagskunder 

 
Segmenteringen sker enligt platschefen främst eftersom de är två olika grupper, med olika 
sorter av behov. Behov som dessutom kan styras utifrån vilken sorts organisation eller 
segment det gäller. Energibolagets CRM-system segmenterar enligt Bson främst kunder 
utifrån parametrarna ålder och geografi. Detta då den större delen av energibolagets kunder 
återfinns i den region som företaget härstammar ifrån och att detta även är den region är 
energibolaget som starkast enligt platschefen. Därför anser hon att det är rimligt att göra en 
sådan uppdelning.  
 
Platschefens syn på ett CRM-system är att det kan bidra till ett ökat mervärde för kunderna 
genom att systemet ökar möjligheten att ge rätt service till kunden. Men även att personlighet 
i servicen är viktigt. Som ett exempel på detta nämner hon att kunder helst inte ska behöva 
sitta i telefonköer. Detta poängterar platschefen som något som är viktigt för att bygga en god 
relation med kunderna. Orsaken är främst att den största delen av kontakten med 
energibolagets kunder fortfarande sker via telefon. En telefonkontakt som enligt Bson då i 
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stort sett alltid sker via energibolagets callcenter. Dock har en viss ökning noterats för e-
postkorrespondens. via formulär på energibolagets hemsida eller vanlig e-posttrafik. 
Dessutom har de fortfarande ett fåtal kunder som föredrar fysiska besök på energibolagets 
huvudkontor. Något som ytterligare understryker energibolaget som främst en lokal aktör. 
Slutligen berättar platschefen att personalomsättningen på callcentret har ökat något de 
senaste åren hos företaget. Dock tror platschefen inte att de har en större personalomsättning 
än något annat företags callcenter, utan hon tror snarare att den är lägre hos energibolaget 
vilket kan bero på att de har mer nöjda medarbetare än det genomsnittliga callcentret. 
	  
Info	  management	  
Kundinformationen som lagras hos energibolaget är först och främst personuppgifter och 
förbrukningsstatistik. Dessa uppgifter är grundläggande för fakturering gentemot kunden.  
I energibolagets system lagras dessutom direkta kunduppgifter så som till exempel skyddad 
identitet och elöverkänslighet. Dessa kunder utgör ingen stor del av kundbasen, men är likväl 
viktiga att ta hänsyn till. Bland de större grupperna som finns lagrade nämns grupper som har 
ett såkallat ramavtal det vill säga avtal som kommer vissa särskilda kundgrupper till del. 
Dessa kunder kan vara tillhörande en förening, ett fackförbund eller liknande.  
 
Platschefen menar att personalen som arbetar på callcentrets förväntas skriva ner noteringar 
när kunden kontaktar dem med exempelvis klagomål. Detta för att som platschefen uttrycker 
det ”snabbt hitta uppgifter att /…/den här dagen var du i kontakt med oss om det här” . Det 
finns ingen koppling i CRM-systemet mellan de olika klagomålen som kommer in. Om 
samma problem anmäls av olika kunder till callcentret så hanteras dessa individuellt.  De är 
de personer som jobbar i callcentret en viss dag som kan säga vilket det vanligaste problemet, 
under dagen, har varit.  
 
Den information som energibolaget skaffar sig om sina kunder syftar främst till att kunna 
tillhandahålla dem den service som de efterfrågar. Platschefen Bson menar att en gräns måste 
dras någonstans för vilken information som bör lagras och inte eftersom hon menar på att ”Vi 
[energibolaget] kan ju inte lagra hur mycket som helst”. CRM-systemet är därmed enligt 
Bson inte det främsta sättet att lagra information kring problem som har uppstått, utan att 
medarbetarna här har ett stort ansvar. Dessutom framhåller platschefen att det finns rent legala 
och även etiska aspekter som måste beaktas. Ett exempel på en legal aspekt är 
personuppgiftslagen (PUL) som bestämmer hur information om privatpersoner får samlas in 
och lagras. Som etiska aspekter kan nämnas om kunder lider av elöverkänslighet eller annan 
för individen känslig information. Den insamlade informationen kan enligt Bson även 
användas när det är dags för omförhandlingar om exempelvis de ramavtal som finns. Men 
även för de kunder som tecknat ett avtal under ett ramavtal som ej längre är giltigt. Utöver 
personuppgifter, bostadsadress och särskilt känsliga användare tar callcentret inte in några 
särskilda eller generella uppgifter om energibolagets kunder enligt Bson. De uppgifter som tas 
in och lagras i CRM-systemet gör enligt Bson så i huvudsak för att kunden ska kunna kopplas 
till rätt anläggning. De fält som rör dessa uppgifter är obligatoriska för callcentrets personal 
att fylla i och lagra. Som koncern har energibolaget ett gemensamt debiterings- och CRM-
system, det tidigare nämnda CAB. I stort sett hela energibolaget använder sig utav CRM-
systemet när det gäller information angående kunder. Platschefen berättar att CRM-systemet 
är styrt med hjälp av särskilda behörigheter så att ”man har behörighet till det som är inom 
ens område”  
 
 



   33 

Knowledge	  management	  
Interaktionen mellan de olika avdelningarna sker huvudsakligen genom interna. På dessa sker 
det en genomgång om vilken avdelning som ska göra vad. Dessutom sker flera det ofta e-
postkorrespondens mellan medarbetarna inom energibolaget. En hel del av denna information 
diskuteras mera informellt mellan olika avdelningar, och personalen, än vid enbart dessa 
organiserade möten. Personalen vid callcentret kan enligt personalchefen alltid komma i 
kontakt med och prata med ledningen, om det finns ett behov för detta enligt platschefen. Vid 
akuta fall ska det enligt platschefen anordnas gruppmöten med små grupper, detta för att 
snabbt kunna sprida den uppstådda informationen så att denna hanteras på det sätt som 
ledningen önskar. Callcentret är även den del av energibolaget som har den mesta kontakten 
med kunden vilket enligt platschefen leder till att det ofta är här känslan av att kunden på 
något sätt är missnöjd uppstår. När detta sker så försöker personal på callcentret att sprida 
informationen vidare till den eller de produktansvariga inom den berörda marknaden för att 
energibolaget ska kunna hantera detta korrekt och tid.  
 

4.4	  Enkätresultat	  -‐	  personal	  vid	  callcentret	  hos	  energibolaget	  
I följade avsnitt följer en redovisning av de svar vi fått in via den semistrukturerade 
enkätintervju vi har genomfört vid energibolagets callcenter. I callcentret jobbar 14 personer 
varav 11 har besvarat enkäten. Vi tror inte att de 3, som vi klassar som bortfall, skulle ha 
påverkat studiens slutsats i någon nämnvärd betydelse. Dock kan vi konstatera att deras 
medverkan skulle ha gett mer tyngd i vår slutsats.  
 
Sex av de som deltagit i studien är mellan 21-30 år, resterande fem är mellan 41-50 år. Det är 
en klar majoritet av kvinnor som deltagit i enkäten, 8 av 11 svarande. Detta motsvarar drygt 
73 %. Vi tror detta motsvarar den generella fördelningen i branschen och att detta callcenter 
inte är att betrakta som något undantag. Längden de svarande varit anställda hos energibolaget 
skiftar ganska mycket. Vilket innebär att vi har en bra spridning i denna fråga. 
Anställningslängderna har varit från mindre än ett år, ett svar vi fått av fem svaranden, mellan 
ett och två år, två stycken, samt att fyra har varit anställda i fler än fem år. 
 
Först går vi igenom enkätsvaren del för del och fråga för fråga. Svaren på frågorna 
presenteras så att läsaren lättare ska kunna få en överskådlig bild av svaren från personalen 
vid callcentret. Eftersom vi inte är intresserade av skillnaderna mellan individernas svar utan 
själva callcentret som sådants aggregerade svar så ser vi det som ett naturligt steg att 
presentera svaren därefter. Då antalet tillfrågade och antalet svarande inte varit särskilt 
omfattande är det svårt att dra statistisk säkerställda slutsatser om svaren. Detta gör att vi 
främst har valt att lyfta fram de tendenser vi ser i svaren, snarare än att hävda att det med 
statistisk och matematisk bestämdhet är så. När dessa förutsättningar har presenterats för 
läsaren kommer vi att gå igenom hur svarstendenserna varit hos medarbetarna vid 
energibolagets callcenter. Nedan följer en genomgång av de frågor som ställts och hur de 
tillfrågade har svarat på respektive fråga/påstående. Allt för att granska den sista parten av 
kundservicehanteringen, och de som faktiskt arbetar dagligen vid callcentret.  
 
CRM 
På frågan om huruvida personalen anser sig vara styrda av fasta rutiner i sitt arbete så fick vi 
en stor spridning på svaren. Majoriteten hamnade i mitten av skalan medan några uppgav att 
de inte alls var styrda av fasta rutiner. En ännu mindre del upplever att de är hårt styrda. De 
flesta svaren hamnade dock mellan dessa alternativ. Det kan alltså sägas att personalen varken 
tycker sig vara styrda i stor utsträckning eller ha helt fria tyglar.  
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Gällande personalens generella kunskaper om CAB systemet är det drygt två tredjedelar som 
anser sig kunna systemet bra eller mycket bra. Resterande bedömer sig falla in under 
kategorierna tillfredställande eller dålig. På frågan huruvida CAB är kompatibelt med 
arbetsuppgifterna på callcentret så ser vi en större spridning av svaren. Dock med en liten 
övervikt för svaren bra och mycket bra. Resterande fördelas mellan kategorierna 
tillfredsställande eller dålig.  
 
Vad det gäller huruvida personalen vid callcentret uppfattar ledningens syn på dem blev 
svarens fördelning följande: En knapp femtedel ansåg att de uppfattar deras insats som främst 
en strategisk investering. Följaktligen ansåg en övervägande majoritet av de svarande att deras 
arbetsroll främst innebar en kostnadseffektivisering för energibolaget. Vidare så anser 2/3 av 
de svarande att en av callcentrets huvudsakliga uppgifter är att behålla befintliga kunder. 
Därmed menar 1/3 att den huvudsakliga uppgiften snarare är att generera nya kunder för 
energibolaget. 
 
Samtliga av svaren sade samma sak på frågan om organisationens komparativa fördel. Detta 
då samtliga ur personalen här nämner lojalitet till ett lokalt företag som den enda anledningen 
att energibolaget har en komparativ fördel. Därmed råder det en total enighet bland 
personalen angående denna fråga.  
	  
Information	  management	  
Vi ville här få en bild om vilken information som personalen faktiskt samlar in och 
registrerar. Skillnader mellan vad ledning och ansvariga önskar samla in och vad som faktiskt 
samlas in är viktigt att fånga upp. Utifrån enkäten framgår det att den information som samlas 
in mest frekvent är felanmälningar och förslag. Det som samlas in och registreras minst är 
hänförligt till kundernas attityder. Personalen anser att den mest använda information från 
deras sida vid interaktion med kunder är persondata och förfrågningar. Det som används 
minst är samma sak som samlas in minst, nämligen kundernas attityder. 
 
Vad det gäller tillgången till information som behövs och kan användas vid 
kundinteraktionerna så bedömer personalen i huvudsak jämt fördelat efter följande.  
 - Väldigt bra 
 - Bra 
 - Tillfredställande 
 
Vidare så anser personalen att deras huvudsakliga uppgift är att upplysa om information och 
lösa kundens problem snarare än att samla in information. När det gäller huruvida enheten 
känner att den kan påverka utformningen av organisationens tjänster svarar majoriteten att de 
kan påverka lite samt en liten del som anser att de inte känner att de påverkar något alls. En 
dryg tredjedel av de anställda känner att energibolaget i stor utsträckning använder sig av den 
information som callcentret har genererat. Återstående personal anser följaktligen att 
energibolaget i liten utsträckning använder sig av denna information.  
 
Knowledge	  management	  
Enkätsvaren visade att personalen vid callcentret tror att den informationen som genererats 
efter insamlingen används till följande: 
 
• Förbättring av rutiner. 
• Ändring av fakturainformation. 
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• Utveckling av webb. 
• Justering av det som behöver regleras i energibolagets interna system. 
• Fortsatt kontakt med kunden. 
• Sammanställningar om vad kunderna anser vara negativt och hur detta sedan ska 
bemötas. 
• Förhoppningsvis en förändring åt det bättre. 
 
Det framgår att den tydligaste platsen för interaktion mellan olika avdelningar är kafferasten. 
Kontakt via e-post kontakt sker också så gott som dagligen.  
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5.	  Analys	  genom	  Kotlers	  ”service	  profit	  chain”	  	  
Analysen har vi valt att genomföra med Kotler et al.s (2005, s.634-635) “service profit chain” 
som grund. Det vi granskar här är vad respondenterna har svarat och jämför det med våra 
teorier, det vill säga vi ställer vårt teoretiska ramverk mot vårt empiriska dito. Anledningen 
till detta är att vi ska kunna visa hur modellens olika länkar utnyttjas och påverkar det 
undersökta företaget och dess callcenter beroende på hur de används i nuläget. Slutligen 
kommer detta mynna ut i förslag till energibolaget för hur de ska kunna förbättra och utveckla 
sin callcenterverksamhet. 
 
Att fånga rätt information om kunden handlar enligt oss om att kundtjänst belyses med vilken 
information som anses vara relevant, samt att registrera informationen. Vidare anser vi att det 
är av vikt att den kunskap som informationen är upphov till sprids inom företaget som helhet 
och inte enbart inom en viss avdelning. Det kritiska momentet här är att detta verkligen utförs 
på ett sätt som företaget har kontroll över. 
 

5.1	  Intern	  servicekvalitet	  (Intern	  kommunikation)	  
Den interna kommunikationen berörs till stora delar av de teorier kring information 
management som vi har presenterat tidigare i studien. Inom företaget så ger behandlingen av 
data som kommer in via callcenter och informationen som sedan uppstår upphov till hanteras 
genom det CRM-system (CAB) som används för lagring och hantering i enlighet med 
Jonssons (2005, s.28-34) teorier. Det som främst styr behandlingen av data hos energibolaget 
är användarbehörigheter, inom systemet, genom vilka ledningen avser att kunna styra vilka 
frågor callcentret får hantera. Vi anser att syftet med denna lösning är se till så callcentret inte 
hanterar inkomna frågor fritt eftersom ledningen anser det viktigt att detta sker på ett 
strukturerat och kontrollerbart sätt. Detta är vad som Payne och Frow (2006, s.14) kallar ett en 
integrerad CRM lösning. Här är det därför viktigt att företaget självt tar kommandot över hur 
sådan data och information bäst hanteras med hjälp av information management. Genom att 
göra så anser vi att företaget kan ta kontroll över sitt CRM system istället för att det riskerar 
att bli kundstyrt. Ett enbart kundstyrt CRM anser vi nämligen inte gynna företaget, eftersom 
företaget då säger det kunden vill höra istället för att erbjuda sådant som såväl kund som 
företag tjänar på. Medarbetarna vid callcentret anser sig ha en bra förståelse för hur CAB 
fungerar och hur det skall användas. De anser sig inte heller vara varken vara för hårt styrda 
eller helt fria vad det gäller hanteringen av samtal, med CAB som verktyg. Vi uppfattar detta 
som att de är nöjda med CAB och den funktionalitet det erbjuder för deras dagliga arbete. Det 
troliga här är att personalen anser att CAB väl möter deras behov för att kunna utföra det 
arbete de är ämnade att utföra. Därför är det rimligt att anta att callcentret har goda 
möjligheter att kunna bli en sådan tillgång och källa för information som ligger till grund för 
beslut rörande framtida möjligheter som Holbrook (2004, s.41) talar om. Förutsättning för 
detta är dock att de verkligen får de rätta verktygen för detta.  
 
Det som ledningen nämner som kan anses uppfylla kraven ovan är visionen om att 
energibolaget ska bli ”top-of-mind” hos kunder, befintliga såväl som potentiella. Vilket ska 
uppnås genom att dominera hemmamarknaden och att bygga långsiktiga relationer med sina 
kunder. Men huruvida de samlar in data som kan hjälpa till att nå dessa mål framgår inte av 
ledningens svar. Vikten läggs snarare vid att de samlar in data i CRM-systemet, men de tycks 
inte reflektera över vad som kan vara av vikt att samla in. Samt vad för information som kan 
tänkas uppstå beroende på vilken data som samlas in. Information som sedan enligt Hysom 
(2001, s.119) ligger till grund för den kunskap kring kunderna som uppstår i företaget.  
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Mellanledet nämner olika saker som samlas in och ligger till grund för exempelvis de så 
kallade ramavtalen och kopplingen av kunder till rätt anläggning. Dock är det snarare så att 
dessa data har samlats in och information har uppstått via någon annan kanal än callcentret. 
Ett undantag kan tänkas vara en kund som kontaktar callcentret för att få sin adress 
uppdaterad efter en flytt. Kunskapen som har uppstått inom energibolaget verkar därmed 
enligt oss sitta kvar i sina respektive avdelningar, och tycks inte heller kommuniceras 
effektivt där emellan. Det nämns även att callcentrets personal försöker vidarebefordra viss 
data för att få till förbättringar. Dock känns det inte som att detta sker via CRM-systemet. 
Utan snarare via informella kanaler inom energibolaget. Personalen uppger vidare att de 
främst samlar in sådant som rör persondata, förfrågningar och felanmälningar. Förslag nämns 
också men det anses vara i liten utsträckning. Attityder tycker de inte att de samlar in. Det är 
även så att de främst uppfattar sin arbetsuppgift som att lösa ett problem som har drabbat 
kunden i det ögonblick kunden kontaktar dem. De anser sig inte samla in data och information 
för att förbättra detta eventuella problem i framtiden. Därmed är det tveksamt huruvida 
callcentret faktiskt samlar in sådan information kan göra att produkterna kan karaktäriseras av 
att de möjliggör ett skapande av ett mervärde för såväl kunden som energibolaget. Nämligen 
att dess produkter och tjänster upplevs som just värdefulla, sällsynta, oefterhärmliga och icke-
utbytbara. Vilket är det som Huang et al. (2007, s.399) benämner som kännetecknande för 
kärnkompetenser, områden där energibolaget är bättre än sina konkurrenter. Här kan det 
tyckas som att kunskapen sprids mellan de olika delarna inom energibolaget. Men hamnar den 
hos rätt mottagare i slutändan? Här är det viktigt att kunskapen även hanteras som information 
så att öviga delar enkelt kan ta del av detta.  
 
Ledningen påpekar vidare att det inom energibolaget hålls regelbundna träffar för att sprida 
kunskap inom själva organisationen. Detta visar att energibolaget liksom Freeze och Kulkarni 
(2007, s.102) i sin artikel anser denna kunskapsspridning vara viktig del i hanteringen av den 
kunskap kring kunder som finns inom företaget. Kunskapen som callcentret samlat på sig via 
interaktion med kunder sägs vara en viktig del vid utformningen av nya produkter och 
tjänster. Dock framgick det inte riktigt hur denna kunskap delges mellan olika avdelningar 
och delar av energibolaget. Här misstänker vi att ledningens huvudsakliga anskaffning av 
denna kunskap kommer från sina säljare. Från callcentret hämtas den troligtvis genom att 
granska den information som uppstår via telefonkontakterna med kunderna, och som samlas 
in via CRM. Dock tycks callcentret inte uppfatta denna insamling som någon huvudsaklig 
uppgift från deras sida. Därför rör det sig vid träffarna troligtvis mest om att ledningen vill 
sprida den kunskap de tagit del av, och inte så mycket att få medarbetarna att delge dem sin 
kunskap. Här uppfattar vi det som ledningen av personalen redan har ansetts göra detta i 
samband med deras datainsamling genom CRM-systemet. Detta gör enligt oss att nyttan av 
deras insamlade data blir fortsatt otydlig för callcentrets personal. 
 
Mellanledet menar att kunskapsutbytet och annan interaktion mellan olika avdelningar främst 
sker genom koncerninterna möten mellan olika avdelningar. Dock framgår det inte tydligt om 
det sker mellan samtliga avdelningar eller bara mellan näraliggande detta är en viktig punkt 
eftersom om det bara är näraliggande så riskerar kunskapen att fastna i denna del av 
energibolaget. Kunskapen kan också tänkas färdas, med flera stationer på vägen, bort från den 
ursprungliga gruppen till den grupp som ligger längst bort rent organisatoriskt. I ett sådant fall 
riskerar en stor del av kunskapen att försvinna eller förändras på vägen. Kunskap som är tänkt 
att förmedlas riskerar då enligt oss att förmedlas på ett sätt och uppfattas på ett annat om 
avdelningarna inte har samma referensramar kring det som diskuteras eftersom den slutgiltiga 
mottagaren inte får informationen från den ursprungliga avsändaren. Callcentrets personal ska 
enligt mellanledet däremot alltid kunna sättas i kontakt med ledningen för att informera dem 
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om sådant som anses vara viktigt och akut att ta del av. Dock anser vi att callcentrets personal 
inte verkar vara medvetna om detta eller utnyttja detta, vilket enligt oss medför att en 
effektivisering av beslutsfattande och problemlösning inom ett företag precis som Freeze och 
Kulkarni (2007, s.102) talar om i sin artikel riskerar att utebli. Anledningen till denna 
omedvetenhet kan enligt oss vara olika det kan vara en brist på kanaler eller kunskap om vem 
som kan kontaktas och hur men även att tillgängligheten kan vara begränsad gällande kontakt 
med ledningen. Mellanledet anser att det akut kan sättas samman grupper som ansvarar för 
just denna spridning vilket ska ske vid extrema fall då det är viktigt att informationen och 
kunskap sprids snabb inom energibolaget. Därför verkar detta som vi ser det mest spridas 
inom den berörda gruppen. Att sätta samman en grupp för att förmedla något inom enbart en 
liten grupp med likartade arbetsuppgifter och samma verktyg för hantering är enligt oss 
onödigt om sådan kunskap redan sprids konstant inom gruppen. Dessa grupper enligt oss 
snarare sättas samman för att delge rätt personer i energibolagets olika delar rätt kunskap och 
information för att kunna hantera den uppkomna situationen likvärdigt.  Nyttan och 
räckvidden av spridningen beror enligt oss på vilka delar av energibolaget som strålar 
samman, vid exempelvis kafferaster och e-post utskick då dessa nämns som vanliga platser 
för just informationsspridning. Dock framställs det här bara som erfarenhetsspridning av det 
dagliga arbetet och inte sådan information eller problemlösning som kan ha förvärvats veckan 
innan eller på tidigare arbetsplatser. Här anser vi därför att kunskapen är ytlig och inte 
djupgående, vilket gör vi att det är viktigt att detta kan samlas upp och sedan spridas genom 
ett CRM-system. 
 

5.2	  Tillfredsställda	  och	  produktiva	  servicemedarbetare	  (Personalen)	  
Denna del präglas starkt av det som skrivs angående knowledge management i våra teorier. 
Enligt ledningen ligger den kunskap och information som genererats av callcentret och 
företagets säljare till grund för tre årliga strategiska möten inom energibolaget. Detta är ett 
sätt att utnyttja medarbetarnas insamlade kunskaper om kunderna som är användbart vid 
beslutsfattning vilket Randeree (2006, s.146) förespråkar i sin artikel. Men då vi studerar 
callcentret så är det den information och kunskap som kommer härifrån som vi fokuserar på 
eftersom vi anser att callcentret är den mest utnyttjade kanalen genom vilken kunden har en 
direkt kommunikation med energibolaget. Ledningen uppger att dessa möten alltid har 
produktutveckling, av nya eller befintliga produkter som följd vilket i enighet med Freeze och 
Kulkarnis (2007, s.102) teorier alltså innebär att den vid callcentret uppståndna kunskapen om 
kunderna och deras behov är en viktig del när ledningen fattar beslut om vad som skall 
utvecklas. Mellanledet nämner även att produkter har tagits fram utifrån den kunskap som 
callcentret har genererat vilket förstärker detta intryck. Ledningen anser vidare att kunderna 
väljer företagets tjänster och produkter främst på grund av en stark hemmanärvaro, tydlig 
miljöprofil, ett bra pris och bra service vilket stämmer väl med Greiner, Böhmann och 
Krcmars (2007, s.5) teorier. Dessa faktorer kan användas och förfinas för att ytterligare stärka 
energibolaget, och dess komparativa fördelar dock är det så att vi upplever det som att det 
som ytterligare skulle kunna stärkas gällande tjänsterna och produkterna i sig inte verkar 
granskas eller utnyttjas i särskilt stor utsträckning. De som arbetar vid callcentret upplever 
därför att den kunskap som de genererar och har tillgång till används i liten utsträckning för 
att förbättra energibolaget och vad de kan erbjuda sina kunder. Några direkta komparativa 
fördelar anser de inte heller ha kommit från den information och kunskap de har hjälpt till att 
forma. Detta tar sig uttrycket att de tror sig ta fram kunskap och information som kan ligga till 
grund för förbättringar samtidigt som de även ger uttryck för att inte direkt känna att denna 
kunskap används för att påverka de tjänster och produkter som utformas av energibolaget.  
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I likhet med Henard och McFayden (2008, s.41) anser vi att detta inte är det korrekta sättet att 
se på dessa personer eftersom de anställda vid callcentret är av stor vikt för företagets kunskap 
om sina kunder. En trolig anledning till att de anställda inte uppfattar det på samma vis är att 
ledningen enligt oss snarare verkar ta till fasta på att öka och förbättra energibolagets mjuka 
värden mot kunderna snarare än att ta fram nya och förbättrade tjänster och produkter. 
Befintliga tjänster och produkter tycks istället snarare kopplas samman med någon ny 
värdering snarare än att de faktiskt ändras. Då komparativa fördelar är det som är unikt med 
energibolaget gentemot deras kunder och ökar när de saker som ledningen nämner förbättras 
mellan företag och kund. Callcentret ser dock sällan något konkret resultat av den kunskap de 
besitter eller har samlat in. Därför anser vi att de indirekt förmedlar detta till kunderna 
eftersom det sällan uppfattas som en förändring när en kund kontaktar dem rörande just 
förändrade produkter och tjänster.  
 
Ledningen nämner vidare att ”vital” kundinformation ligger lagrad i CRM-systemet och att de 
via behörighetsstyrningar avser att bestämma och styra vad för data som kan och får samlas in 
för lagring i detta system. Dessa behörigheter syftar även till att syra vem som har möjlighet 
att göra vad. Väl i systemet så sorteras och segmenteras dessa data utifrån ett antal 
parametrar. Tanken med dessa parametrar är att de ska kunna fungera såväl fristående som 
när de kombineras med varandra. Bland användningsområden som nämns för dessa segment 
nämns att de kan ligga som grund för de massutskick som energibolaget skickar ut. Detta är 
den interaktiva delen av CRM som Jonsson (2005, s.28-34) talar om. Mellanledet anser 
däremot att det inte finns någon direkt koppling mellan olika delarna av den insamlade 
informationen genom särskilda parametrar, något som leder till att förfrågningar, frågor och 
problem av liknande karaktär hanteras individuellt. Vilket i sin tur tyder på att en logisk 
sammankoppling av insamlad data som blivit information inte sker. Denna logik är något 
Stair och Reynolds (2003, s.5) lägger stor vikt vid i sina teorier. Vidare menar mellanledet att 
de som jobbar på callcentret vid ett givet tillfälle är de som är bäst lämpade att besvara de 
frågor som uppstår vid det tillfället anledningen till detta anges vara att återkoppling av ett 
visst ärende inte alltid sker. En anledning till att detta inte sker är att den som har tagit och 
besvarar samtalet anses ha ett eget mandat att bestämma vad som ska samlas in angående det 
aktuella samtalet vilket medför att viktig data riskerar att förbises då den som tar samtalet gör 
avvägningen om där förekommer något som är väsentligt att samla in och sedan omvandla till 
information. Mellanledet nämner här att personalen för noteringar om aktuell information för 
att snabbt kunna hitta de uppgifter och den information som kan hjälpa kunden i det aktuella 
samtalet. Dessa noteringar är anledningen till att mellanledet tycks anse att de som finns på 
plats vid ett givet tillfälle är de som känner till de aktuella frågorna bäst. Då det inte framgår 
tydligt huruvida dessa noteringar och den data de innehåller förs in i CRM-systemet anser vi 
att detta inte sker i önskvärd utsträckning, vilket ytterligare styrker att de som finns på plats 
en viss dag är och anses vara bäst lämpade för att svara på aktuella frågor. Detta gör att det 
som främst förs in i CRM-systemet enligt mellanledet är sådana data som används för att 
kunna segmentera kunder.  
 
Mellanledet nämner vidare att det inte skulle vara praktiskt att hantera alla frågor och 
liknande som kommer in på en högre nivå än i det aktuella samtalet inom energibolaget, 
exempelvis via CRM-systemet eller ledningen. De som arbetar i callcentret nämner främst 
således felanmälningar och förfrågningar som det som de hanterar mest frekvent. Attityder 
eller åsikter om energibolaget och dess produkter och liknande hanteras i stort sett inte alls 
enligt deras mening. Det som används för hantera dessa samtal är främst sådana kunddata 
som redan finns lagrad i CRM-systemet, till exempel namn, adress, avtalsnummer eller 
liknande. Detta leder till att segmentering av kunder sker genom parametrar som alltid samlas 
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in och finns tillgängliga. Jonsson (2005, s.28-34) benämner detta som den analytiska delen av 
CRM. De segment som kunderna sorteras in i är huvudsakligen privat- och företagskunder. 
Enligt ledningen så är den input eller feedback som de får in från sina kunder via callcentret 
trots detta av stor vikt för utformningen av framtida produkter och tjänster. Denna information 
hade varit mer matnyttig för företaget om den verkligen samlats in och att callcentret vetat 
vad det förväntats samla in. Vidare nämner ledningen att det finns särskilda processer för 
hanteringen av data och den information den genererar. Vilket främst tycks vara data rörande 
boende, elförbrukning och liknande uppgifter. Som exempel kan nämnas att insamlad data är 
en del av underlaget för fakturering till kunden. Fakturan är sedan att anse som information, 
som slutligen delges kunden.  
 
Personalen vid callcentret tycks nämligen inte lägga vidare stor vikt vid sådant som berör 
attityder och åsikter utan de tycks snarare samla in persondata och felanmälningar. I de fall då 
de anser sig samla in förslag kan detta i vissa fall anses spegla en kunds attityd eller åsikt om 
en fråga, händelse eller produkt. Förfrågningar och kunddata från CRM-systemet är sådant 
som de använder sig av vid interaktionen med kunder. Detta är information som finns i CRM-
systemet och har sitt ursprung i tidigare insamlad data. En del av dessa data har samlats in via 
vanliga pappersformulär och en del via callcentret. Men även från andra källor inom 
energibolaget. Denna information används vid callcentret såsom Gentile (2007, s.33) 
förespråkar för att lösa de vanligaste problem som kunderna har då dessa kontaktar 
callcentret. På grund av detta anser vi att personalen främst anser sig använda CRM-systemet 
för att ta fram den information som krävs för att avhjälpa en kunds problem och frågor. Detta 
får oss att undra om informationen som finns är genererad som en följd av CRM eller som ett 
stöd till CRM. Kommer den från kundens interaktion med callcentret, eller har den blivit 
planterad av ledningen? En majoritet av de anställda anser att ledningen ej använder sig av 
den information som uppstått i callcentret i stor utsträckning. Vilket får oss att tro att 
informationen huvudsakligen kommer inifrån och ej är ett resultat av det som kommer ifrån 
callcentret. Utan att information som bedöms vara bra för kunden att veta har lagts in CRM-
systemet av ledningen eller någon annan avdelning inom energibolaget. Givetvis finns det ju 
även information som har uppstått som en följd av kundens interaktion med callcentret. Det 
nämns även att personal vid callcentret noterar vissa frågeställningar och problem, men inte 
tycks föra in dem i CRM-systemet. Därför är vår huvudsakliga uppfattning att informationen i 
CRM-systemet kommer inifrån energibolaget och ej från kundens samtal till callcentret. 
 
Enligt oss så verkar callcentrets personal som en följd av otydligheten gällande systemets 
användningsområde inte uppfylla de kravs som ställs på dem från ledningen. Detta trots att 
medarbetarna uppfattar det som så. Men medarbetarna uppfattar det även som att den data de 
samlar in inte används i den utsträckning de tycker den skulle göra vilket troligtvis beror på 
att de ej får reda på när deras insamling har utmynnat i någon form av förändring. Enligt oss 
riskerar detta att göra så att medarbetarna känner sig mindre motiverade att ta reda på mer om 
systemets användningsområden, och hur dessa ska och kan användas. Utan att se nyttan med 
att samla in data för framtida behov, tycks de nöja sig med att leverera kortsiktiga lösningar 
till kunderna vilket leder till att de inte är benägna att samla in nya data under ett samtal. 
Något som systemet egentligen erbjuder och som på så vis hade kunnat leda till ytterligare 
förbättringsmöjligheter för energibolaget.  
 
För att ytterligare förstå hur dessa skillnader tar sig uttryck och hur CRM-systemet fungerar 
gällande detta hos energibolaget studerade vi även hur de olika delarna i organisationen ser på 
behovet av detta system. Här ser vi en del likheter men också ett antal skillnader i svaren. 
Enligt oss tycks ledningen se CRM-systemet som ett sätt att koppla olika delar av den 
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insamlade informationen till varandra medan mellanledet inte ser kopplingar mellan alla delar 
som en viktigt del av CRM-systemet. Särskilt klagomål tycks hanteras individuellt och enligt 
mellanledet inte matchas mot varandra vilket enligt oss gör att samma fråga och samma 
problem kan få olika svar beroende på vem som hanterar den. De är överens om att ett CRM-
system främst är till för att styra personalen så att rätt personer får rätt behörigheter samt att 
det är grunden för de informationshanteringsramar som sätts inom organisationen. Ledningen 
och mellan ledet menar enligt oss att deras CRM-system är behjälpligt vad det gäller att kunna 
leva upp till och följa vissa lagar och liknande regelverk, exempelvis PUL. En annan viktig 
del enligt oss är att insamlad data ligger till grund för information som sedan kan leda till 
kundsegmentering som sedan kan sammankoppla kunden till rätt område inom energibolaget 
genom att effektivt använda den uppståndna informationen. Precis som tidigare anser 
personalen att CRM-systemet varken är för dominant eller frånvarande i deras arbetsmiljö. 
Dock tycks de anse att det skulle vara önskvärt med ett mer, för dem, tydligt ramverk samt 
tydligare instruktioner om hur aktuella händelser, problem och annan information ska 
användas, kopplas samman och hanteras genom CRM-systemet.  
 
Ledningen tycks inte heller se några tecken som pekar på att personalen vid callcentret har 
tagit med sig kunskap eller erfarenhet från tidigare arbetsuppgifter eller upplevelser och sedan 
planterat detta inom callcentret, CRM-systemet eller någon annanstans inom energibolaget. 
Detta är något ledningen tycks grunda på att de upplever det som att det som diskuteras på 
inofficiella möten stannar mellan deltagarna på dessa möten. Här anser vi att kafferasterna 
passar in eftersom kunskapen som kommer till ytan vid dessa sammanstrålningar inte lagras 
på något ställe i energibolagets organisation eller CRM–system. Därmed blir de inte 
tillgängliga för andra ur personalen vilket enligt ledningen innebär att den kunskapen riskerar 
att försvinna när de som jobbat den aktuella dagen går hem. Vi anser därför att kundernas 
interaktion med callcentret i likhet med Henard och McFaydens (2008, s.41) teorier är en av 
de största tillgängliga kunskapskällorna angående kunderna och deras behov och 
efterfrågningar som finns tillgängligt för företaget. Dock tycks denna kunskap ha en tendens 
att fasta hos callcentrets personal eftersom denna kunskap till skillnad från vad Hall (2006, 
s.117) förespråkar tycks ha svårt att förflytta sig mellan olika delar av organisationen. Detta 
upplever vi bero på en brist på standardisering, uppsamling och spridning genom CRM-
systemet. Vidare anser vi här att personalen vid callcentret inte blivit tillräckligt tydligt 
instruerade för att använda CRM-systemet enligt de förväntningar ledningen har. Anledningen 
till detta är enligt oss att systemet tycks fylla olika funktioner för energibolagets olika delar 
vilket innebär detta att medarbetarna riskerar att missa sådant som ledningen önskar få in. 
Detta kan även återspeglas i det faktum att mycket information och kunskap om just kunder är 
fastbundna till vissa grupper och individer och därför begränsas tillgängligheten och 
spridningen eftersom detta tycks ske genom informella, svåråtkomliga och svårstyrda kanaler. 
I sin tur kan en sådan svåråtkomlighet leda till att information inte når hela vägen fram, eller 
kommer fram i en annan form än vad som ursprungligen var avsett och som riskerar att göra 
såväl ledning som personal missnöjda med varandra, då de inte ser på saker, syften och 
uppgifter på samstämmiga sätt.  
 

5.3	  Större	  servicevärde	  (Interaktiv	  kommunikation)	  
Här anser platschefen att callcentret viktigaste funktioner är att kunna tillhandahålla den 
service som efterfrågas som exempelvis underlaget för fakturering vilket är den information 
som främst efterfrågas av kunderna. Därför är det enligt oss viktigt att personalen på 
callcentret snabbt ska kunna hitta korrekta uppgifter om den aktuella kundens fakturering, för 
att kunna besvara de frågor som kan uppstå kring detta.  
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Men enligt enkätsvaren tror callcentrets anställda att insamlad data främst används för är att 
skapa information om följande:  
• Förbättring av rutiner. 
• Ändring av fakturainformation. 
• Utveckling av webb. 
• Justering av det som behöver regleras i energibolagets interna system. 
• Fortsatt kontakt med kunden. 
• Sammanställningar om vad kunderna anser vara negativt och hur detta sedan ska 

bemötas. 
• Förhoppningsvis en förändring åt det bättre. 
 
När vi granskar de saker som de anställda har listat ser vi att dessa i stor utsträckning är 
sådant som ledningen efterfrågar och att det kan omvandlas till sådan information som Crie 
och Micheaux (2006, s.286) anser vara viktig vid beslutsfattande i företag. Dock ska det sägas 
att detta är sådant som personalen valt att lyfta fram som övrigt utnyttjande av deras 
insamlade material. Majoriteten av de anställda vid callcentret anser fortfarande att 
situationsanpassat problemlösande i interaktion med kunden är deras främsta uppgift vilket 
Fletcher (2003, s.253) tar upp då han benämner att företag som just problemlösare är en viktig 
faktor i deras verksamhet. Dock anser vi att data som kommer callcentret till godo och 
omvandlas till information främst uppfattas av de anställda som de nyss listade orsakerna. Det 
är även enligt oss så att denna datainsamling är och bör hanteras som en god bas för fortsatt 
kontakt och interaktion med kunderna.  
 
Därmed finns det enligt oss tydliga skillnader mellan de olika delarnas uppfattning om vad 
som faktiskt samlas in. Ledningen anser att data som sällan ändras likt namn och adress 
samlas in, men de nämner även uppgifter om avtal, energiförbrukning, preferenser och 
miljöaspekter vilket vi anser vara mer varierande och föränderliga variabler och därmed måste 
förmedlas från kund till företag. Data som är fristående anser vi inte ge särskilt mycket 
egentlig information utan måste kombineras tillsammans med andra data för att kunna 
omvandlas till användbar information vilket även Fletcher (2003, s.253) påpekar. Trots detta 
tycks ledningen anse att det är fristående data som främst skall samlas in via callcentret. Vi 
gör även bedömningen att mycket lite av det som nämns som data kommer till energibolagets 
kännedom genom att kunden kontaktar callcentret. Dessa data är snarare sådant som kunden 
förväntar sig att kunna bli upplyst om via callcentret. Det är bra att företaget själva samlar in 
information, och inte enbart låter kunden höra av sig men det är inte den riktningen på 
kommunikation som vi avser studera. Men den sortens information kan även anses vara 
ledande och nästintill marknadsförande i utformning och syfte. Det anses även vara viktigt 
med begränsningar i vad som samlas in då mellanledet anser att "man kan inte samla in hur 
mycket som helst". Enligt oss är det här viktigt med tydliga idéer och riktlinjer om vad som är 
viktigt och vad som kan bortses ifrån om de här väljer att begränsa sig angående vad som får 
samlas in. Vi menar även att det är av stor vikt att dessa riktlinjer kan omvärderas och justeras 
om något saknas eller är överflödigt i enlighet med Stair och Reynolds (2003, s.5) 
resonemang om att data som samlats in och organiseras på ett gemensamt sätt kan få ett värde 
utöver sitt eget samt att detta likt vad Coltman (2007, s.105) hävdar måste hanteras på ett bra 
sätt för att ha en god påverkan på företaget, dess produkter och utveckling 
Tidigare har vi fastslagit att energibolaget använder sig av ett CRM-system vid namnet CAB 
(Customer And Billing) och det hörs på namnet att detta systems primära uppgift att samla in 
data om kunder och fakturering. Således är systemets främsta uppgift att hålla koll på det som 
påverkar faktureringen till kunder och hantera sådant som kommer till energibolagets 
kännedom om just sådant. I systemet lagras det dagligen en stor mängd data om just detta. 
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Systemet används på daglig basis av främst callcentret. Men det framgår även att det används 
av hela energibolaget, men vi uppfattar det som att bara de som arbetar i callcentret har detta 
som sitt huvudsakliga verktyg. Mellanledet nämner CRM som ”två ben” energibolaget anser 
sig behöva för att kunna stå upp. Ett ben innebär en kostnadseffektivisering där CRM-
systemet gör att en effektiv data- och informationshantering bidrar till lägre kostnader. Men 
även att systemet ger energibolaget tillgång till sådan information som är en god grund för att 
fatta beslut för investeringar och förändringar som då motsvarar det andra benet. Här blir 
användandet av ett CRM-system i enlighet med Jonssons (2005, s.28-34) teorier mer att 
betrakta som strategiskt. Vidare så visar det sig att de som arbetar på callcentret anser sig ha 
bra eller mycket bra kunskaper om systemet. Detta tyder enligt oss på att ledningen och 
mellanledets uppfattning om daglig användning och nyttan av systemet som arbetsverktyg hos 
deras callcenter stämmer överens. Men det kan även peka på att personalen aktivt använder 
sig av CRM-systemet vilket då är ett användande av informationsteknologi för detta ändamål 
likt det Arnett och Badrinarayanan (2005, s.330) nämner i sin artikel. CRM-systemet kan 
därmed anses vara till nytta för deras uppfattade arbetsuppgifter att lösa det problem som 
kunden vänder sig till callcentret med. Dock verkar callcentrets syn på detta enligt oss inte 
stämma helt överens med de andra ledens uppfattning om vad CRM-systemet ska användas 
till och för. Vi anser då att synen CRM-systemets nytta och användningsområde inte är 
överensstämmande genom hela energibolaget i detta fall och riskerar därför att användas 
ineffektivt eftersom synen på vad som bör finnas tillgängligt i CRM-systemet inte 
samstämmer mellan de olika delarna.  
  
Ledningen uppger att integritetsfrågor tas i beaktande vid datainsamling via callcentret och 
regleras via de regler och ramar som i sin tur kontrolleras genom CRM-systemets 
behörighetsstyrning. Detta innebär att endast personer inom energibolaget som har rätt 
behörighet har möjlighet att få tillgång till sådana data och information som potentiellt kan 
vara integritetsstörande. Vilket bidrar till att hjälpa företaget och dess anställda att lättare 
undvika de eventuella integritetsproblem vid just datainsamling som Ahearne, Srinivasan och 
Weinstein (2004, s.306) talar om detta är enligt oss även viktigt att beakta som en del av 
företagets affärsetik.  
 
Bland de uppgifter som mellanledet nämner lagras och kan vara integritetsstörande och därför 
hanteras varsamt genom behörigheter är uppgifter och skyddad identitet. En liknande 
hantering gäller de kunder som finns registrerade som elöverkänsliga. Vidare finns det även 
legala krav och aspekter som energibolaget måste följa och rätta sig efter. PUL nämns här 
som ett sådant. Mellanledet lyfter även de fram behörighetsstyrningen inom CRM-systemet 
som ett viktigt verktyg för att kontrollera att inga obehöriga kommer åt konfidentiell 
information som är känslig för såväl energibolaget som kunden. Precis som tidigare nämnts så 
ser inte personalen vid callcentret insamlig av åsikter och attityder gentemot energibolaget 
som något de gör i stor utsträckning. Därför är inte den data och information som de använder 
sig av och samlar in att anse som känsliga för kundens personliga integritet. Troligtvis gäller 
detta även åt andra hållet också, att de inte anser sig ha tillgång till data och information som 
är känslig för energibolaget. Vilket tyder på att CRM-systemets behörighetsstyrning kring 
hantering av känslig information fungerar som tänkt, och att delarna uppfattar denna på ett 
likartat vis. 
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5.4	  Tillfredsställda	  och	  lojala	  kunder	  (Kunderna)	  
Medarbetarna i callcentret tycks som det nämnts inte direkt samla in data utan nöjer sig oftast 
med att lösa det föreliggande problemet vilket vi anser leder till att energibolaget missar 
möjligheter att få in data och information. Sådan data och information skulle kunna leda till 
förbättringar vilket även är ett av ledningens uttalade mål med just callcentrets verksamhet. I 
förlängningen innebär detta även att kunderna missar eventuella erbjudanden, produkter och 
tjänster utformade för att öka deras nöjdhet med energibolaget samt att energibolaget missar 
att få in och skapa mervärde för såväl sig själva som kunden. För att få en kund att fortsätta 
vara kund krävs det att kunden är nöjd, med såväl support som utvecklingen av de produkter 
och tjänster den bli erbjuden. Kunden kommer troligtvis även att värdera supporten högt vid 
köp av just sådana varor och tjänster som energibolaget erbjuder. Detta då sådana varor och 
tjänster sällan kan påverkas ur en rent teknisk synpunkt av kunden själv och just därför är det 
viktigt att kunden får en god upplevelse och känner sig viktig vid kontakten med callcentret. 
Detta verkar energibolaget och deras personal enligt oss ha tagit fasta på och ser det som 
viktigt att hjälpa kunden vid de aktuella samtalen. Personalen vid callcentret är även eniga 
med mellanledet om att deras huvudsakliga uppgift är att vara behjälpliga för kunden. De 
nämner även att de tror och känner att uppgifter och data som de samlar kan användas för att 
vidareutveckla energibolagets produkter och tjänster. Dock upplever vi det som att de inte 
uppfattar att detta görs i någon större utsträckning. Vi anser att detta leder till att deras fokus, 
vilket de även påpekar själva, ligger på att kunna hjälpa kunden med ett uppkommet problem 
och då främst sådan som förväntas avhjälpas under det aktuella samtalet.  
 
Ledningen anser därför att CRM-systemet inom energibolaget är främst kundstyrt. Medan 
andra delar av företaget även anser att det även finns inslag av företagsstyrning. Anledningen 
till detta är enligt ledningen att energibolaget genom att sätta fokus på kunderna, deras behov 
och önskemål anstränger sig för att sätta sig som ”top-of-mind” hos kunderna. I förlängningen 
innebär det dock att energibolagets behov blir att vara ”top-of-mind”. Det som samlas in 
kommer då användas för att uppfylla just detta behov av information och data rörande 
kundernas behov och önskemål. Detta gör även att kunden sätts i centrum eftersom det är 
dessa data som prioriteras. Genom att bli ”top-of-mind” hoppas ledningen att relationerna 
med kunderna ska bli långsiktiga och hållbara vilket är något som Blery och Michalakopolus 
(2006, s.116) framhåller som en viktig del i utnyttjandet av ett CRM-system. Men även att det 
i förlängningen ska generera nya kunder genom att kunderna rekommenderar energibolaget 
även till de som ej är kunder i nuläget. Men det som främst är anledningen till att CRM-
systemet är kundstyrt enligt ledningen är det faktum att dessa data och information som 
hanteras inom systemet främst kommer ifrån och avser kunderna, och inte inifrån 
energibolaget. Dock så anser mellanledet att användandet av CRM inom energibolaget främst 
är företagsstyrt, med inslag av kundstyrning. Här nämns även att CRM ska kunna användas 
för att kunna ge kunden det kunden vill ha. Vi anser därför att fokus läggs på de korta 
relationerna, att släcka bränder, snarare än att bygga långsiktiga kundrelationer då de anser att 
den som tar ett samtal ska styra den data som tas upp och sparas samt vilken information som 
delges kunden.  
 
De som arbetar i callcentret anser att CRM främst förser dem med en god tillgång till 
information de anser sig behöva vid direkta kundinteraktioner. Samtidigt så anser mer än 
hälften att de inte är särskilt styrda av fasta rutiner och regler i sitt arbete. Vilket tyder på att 
systemet fyller funktionerna att ge kunder, energibolaget och dess personal tillgång till sådana 
data och information som ska bidra till att parterna ska kunna hjälpa varandra. Detta är det 
som Payne och Frow (2006, s.148) benämner som en integrerad CRM lösning där kunden ska 
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kunna få hjälp med ett ärende och callcentret ska kunna hjälpa kunden med ärenden. Det som 
samlats in vid kundens interaktion med callcentret ska kunna användas av energibolaget för 
att göra kunder, såväl befintliga som framtida, nöjda genom att anpassa verksamheten till dem 
i den mån detta är möjligt. Dock tycks inte medarbetarna vid callcentret samla in data som 
möjliggör framtida anpassning i någon större utsträckning. Vilket gör att mycket sådana data 
förbises och ej kommer in i CRM-systemet. Därmed saknas integrationen och även mängder 
av insamlad information som hade kunnat leda till bättre beslut för företaget angående 
produkter och tjänster utifrån kundernas synvinkel.  
 
Därför anser vi att energibolaget inte enbart kan nöja sig med att vara det ”lokala alternativet” 
och snabbt kunna svara på frågor och klagomål, för att fortsatt kunna vara ”top-of-mind” hos 
kunderna.  De måste även ta en långsiktigare och mer hållbar hänsyn till sina kunder och 
deras behov, samt hanteringen av den data och information som delges dem via callcentret. 
Här skulle en viss form av ytterligare uppföljning kunna stärka relationen mellan företag och 
kund. eftersom det är även viktigt att kunderna blir erbjuds nyheter eller förändringar som är 
efterfrågade av dem, annars är det möjligt att de känner sig förbisedda. Det är även viktigt att 
beakta sådant som kan uppfattas som marknadsföring då detta kanske inte alltid uppskattas av 
kunden. Sådana uppföljningar och mer närgående och personliga relationer till sina kunder 
skulle enligt vårt sätt att se det hjälpa energibolaget att säkra en plats som "top-of-mind" inom 
sin bransch hos kunderna, befintliga såväl som potentiella. Om detta inte sker kan det leda till 
kunder ser sig om efter andra företag som kan leverera det de efterfrågar om de tycker att 
energibolaget har missat detta. Då finns risken att företaget får mindre tillfredsställda och 
nöjda kunder och inte heller längre upplevs som ”top-of-mind”.  
 

5.5	  Hälsosam	  serviceintäkt	  och	  tillväxt	  (Extern	  kommunikation)	  
Om kunden upplever såväl service som produkter och tjänster som tillfredsställande, eller 
bättre, är det troligt att denne talar väl om energibolaget Detta bidrar till en ökad extern 
marknadsföring och kommunikation utan ett större behov av att spendera mycket pengar på 
detta. På samma sätt kan energibolaget genom att ha samlat in rätt data om kunderna kunna 
skapa information som gör den externa marknadsföringen och kommunikationen 
kostnadseffektivare då det är troligare att energibolaget träffar rätt med det som 
kommuniceras till kunderna. Detta leder troligtvis till att förhållandet mellan kostnad och 
intäkt blir positivare företaget får då en fortsatt god möjlighet att förse kunderna med sådant 
som efterfrågas. Möjligheten att hamna som "top of mind" hos såväl befintliga som 
potentiella kunder stärks i sådana fall enligt oss. Dock tycker vi att energibolaget i nuläget har 
vissa problem med att ha en gemensam syn på vad som är viktigt att samla in via sitt 
callcenter för att uppfylla detta. 
  
Den information och data som samlats in används bland annat som ledningen nämnt för att 
kunna segmentera kunder, något som sker i enlighet med Jonssons (2005, s.28-34) teorier 
kring analytisk CRM och ger kunderna tillhörighet i olika kundgrupper. De så kallade 
ramavtalen betraktas därför av mellanledet som en form av kärnkompetens. Och vi anser att 
anledningen till detta snarlik det som ledningen uppger angående segmenteringen av 
kunderna. Nämligen det faktum att dessa grupper och avtal samt kunderna som är knutna till 
dessa är unika för just energibolaget och kan därför betraktas som en kärnkompetens. Enbart 
energibolaget vet vilka som ingår i dessa grupper och därmed kan rikta sin kommunikation till 
just dessa personer, vilket gör detta till en kärnkompetens. Dock är det viktigt att 
energibolaget hanterar denna kärnkompetens på rätt sätt, annars kommer det inte vara 
oersättlig för kunden.   
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En annan unik kärnkompetens gentemot kunden som mellanledet nämner är förmågan att ta 
fram information som ska göra det möjligt att snabbt kunna ge kunden ett svar eller kunna 
koppla den rätt. Vilket sker främst genom ett kunskapsutbyte mellan avdelningens personal, 
men även via CRM-systemet. Själva CRM-systemet tycks dock främst vara till för att koppla 
kunden rätt. Något som kommer leda till att kunden får sin tjänst eller produkt levererad från 
den del som gynnar såväl kunden som energibolaget optimalt och effektivt vilket Drozd 
(2004, s.79) förespråkar. Personalen anser till största delen att den insamlade informationen 
behövs och kan användas vid kundinteraktionerna. Vilket gör att denna information i stor 
utsträckning bidrar till att identifiera dessa unika kärnkompetenser. Om informationen är till 
hjälp i en sådan situation har den lyckats att identifiera en sådan efterfrågad kärnkompetens 
som Huang et al. (2007, s.399) lägger stor vikt vid i sina teorier. Vilket enligt Drozd (2004, 
s.79) även bidrar till att skapa ett mervärde. Energibolagets lokala förankring anses också vara 
en kärnkompetens. Möjligheten till att skapa ett mervärde genom dessa kärnkompetenser 
uppstår då främst genom förmågan att kunna ge kunden rätt information. Vad det gäller vissa 
delar anser vi att energibolaget har goda system för förmedlandet av information, men vad det 
gäller specifik kunskap tycks denna vara tillfällig eller svåråtkomlig. Detta då mycket är 
knutet till individer eller mindre grupper, och enligt oss verkar ha svårt att kommuniceras 
inom hela energibolaget.  
 
De som har kontakt med kunden nämner vidare att insamling av data som är föränderlig och 
svår att få fram på annat vis än genom kundinteraktioner. Samtidigt pekar ledningen och 
mellannivån gärna på sådant som även kan även komma från andra kanaler. Enligt oss når 
detta i bästa fall energibolaget för justering snabbare om en kund påpekar det. Ledningen och 
platschefen nämner att den främsta källan för insamling av data som kommer ifrån kunder är 
via telefon, vilket främst sker via callcentret. Detta är inte i linje med vårt intryck då det även 
finns förekomster av andra medier för denna insamling såsom e-post, webbformulär, 
personliga besök, och automatiska rösttjänster. Mellanledet och ledningen anser att det främst 
är via callcentret som data samlas in men det nämns också att kontakten via e-post har ökat. 
Kännetecknade för dessa alternativ till kontakt med energibolaget, utöver callcentret, är enligt 
oss att de är att betrakta som envägskommunikation. Saker som kunder vänder sig till 
callcentret med hanteras inte direkt enligt oss. Kunden tycks sällan få en direkt respons på sin 
förfrågan något vi anser medför en risk att data som kommer in på detta viss klassificeras 
felaktigt då dessa ska hanteras, och i förlängningen omvandlas till information. Därför pekar 
Jayachandran et al. (2005, s.181) på vikten av att denna information hanteras så korrekt som 
möjligt, vilket de anser är lämpligt att göra med hjälp av just information management. 
Följaktligen anser vi att när kunden ringer till callcentret så ska denne erbjudas möjligheter att 
ytterligare precisera sin förfrågan. En sådan precisering ger enligt oss kunden och 
energibolaget större möjligheter att få det den söker utav den andra parten. Vidare menar 
ledningen att datainsamlingen inte sker fritt av personalen då det finns givna parametrar mot 
vilka insamlad data kan bokas och sedan omvandlas till information. Som en följd av vikten 
av omvandlig av data till information anser vi att det är viktigt att callcentrets personal strävar 
efter att samla in data som kan kontrolleras och motbokas mot just dessa parametrar.  
 
Insamlad information anser ledningen ytterst tas upp inom de delar av energibolaget som 
fattar strategiska beslut om just vad som ska samlas in. Så även högt upp i hierarkin tas 
tillgången till information på stort allvar, eftersom denna används som en viktig komponent i 
det underlag utifrån vilket energibolagets beslutsfattande sker. Innebörden av detta är att 
denna information till väldigt stor del ligger till grund för skapandet av kärnkompetenser 
enligt ledningen. Genom att sätta upp ramar för vad som får samlas in och hur det hanteras 
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hoppas ledningen att kunna hantera de uppkomna kärnkompetenserna effektivt på ett sätt 
liknar det som såväl Smith och McKeen (2005, s.745) samt Huang et al. (2007, s409-410) 
talar om. Detta då dessa ska finnas tillgängliga för personalen som enkelt ska kunna hitta den 
information de behöver för att stärka dessa kärnkompetenser i en icke enkelriktad dialog med 
kunderna.   
 
Insamlade uppgifter tar enligt mellanledet även hänsyn till kunderna därför ligger just denna 
information som grund för att utforma tjänster efter kundernas önskemål. Men att även 
mindre kundgrupper beaktas. Liksom att vissa större grupper med ramavtal omfattas. Vissa 
noteringar från kundernas interaktion med callcentret verkar enligt mellanledet tas upp men ej 
omfattas och hanteras av CRM. Dock anser mellanledet att kunderna ska kunna få snabb hjälp 
genom att tidigare insamlad information ska finnas tillgänglig. Detta trots att de uppger att 
kopplingar saknas mellan olika sorteras klagomål och liknande ärenden i CRM-systemet. 
Vilket borde vara något att se över om skapandet och identifieringen av kärnkompetenser ska 
kunna förbättras ytterligare. Då en koppling mellan dessa delar skulle leda till snabbare hjälp 
genom just tillgängligare information. Upprättandet tidigare nämnda ramavtal kan därför ses 
som ett sett att effektivt skapa och hantera kärnkompetenser. Detta då mellanledet anser att 
insamlad information syftar till att ge kunden svar och/eller besked angående det denne söker 
och efterfrågar. Att då snabbt hitta rätt information om och för kunden är också en 
effektivisering som uppstår på grund av skapandet av kärnkompetenser. Dock hade en större 
koppling i system mellan olika delar kunnat förbättra detta ytterligare. Det är även viktigt att 
kunna ha en god dialog med befintliga kunder vilket sådan information bidrar till att 
effektivisera. Dock anser mellanledet att det är upp till individen i callcentret att sålla vilken 
data som ska samlas in och omvandlas till information. Vilket kan bidra till minskad 
effektivitet eller försämrade kärnkompetenser eftersom viktig information då kan saknas inom 
energibolaget vid en viss tidpunkt. Detta då denna information kan vara begränsad till en viss 
individ eller grupp och inte finns lagrad eller delgiven på ett sätt som den övriga personalen 
kan ta till sig om dessa personer är frånvarande. 
 

5.6	  Diskussion	  kring	  de	  olika	  delarnas	  syn	  på	  callcentrets	  verksamhet	  
Callcentrets personal anser sig i stor utsträckning ha tillgång till korrekt information som de 
tycker behövs för att ge kunden rätt service under det dagliga arbetet. Detta innebär ett 
skapande av kärnkompetenser, genom att medarbetarna får snabb tillgång till rätt information, 
angående rätt kund vid rätt tidpunkt. En majoritet av medarbetarna anser även att de verktyg 
som de har tillgängliga för samla in data och information uppfyller de krav de har på 
verktygen. Kärnkompetenserna riktas främst mot befintliga kunder vilka callcentrets personal 
även anser är den grupp som de främst riktar sig mot. De anser att deras huvuduppgift är att 
hjälpa befintliga kunder och se till att de är fortsatt nöjda, snarare än att generera nya kunder. 
Tillgång till sådan information i den utsträckning och kvalité som personalen uppfattar sig ha, 
bidrar till en ökad effektivitet. Detta då de har tillgång till information som enbart 
energibolaget och dess personal har tillgång till. Att upplysa om information och lösa kunders 
problem relaterade till energibolagets tjänster anses här vara en kärnkompetens. Att denna 
finns tillgänglig på ett sätt som personalen är bekant med kan ses som en effektivisering. 
Därmed har en kärnkompetens blivit effektivare även om de tycks anse att CRM-systemet 
enbart fungerar bra eller tillfredsställande. Därför hade en förbättring här varit att föredra efter 
som det känns som att de vet var saker finns och vad som ska sökas var, men inte riktigt hur 
detta skall göras. Callcentrets personal tycks enligt oss i slutändan förlita sig mer på varandra 
än systemen. 
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Ledningen anser att en dialog främst sker genom kundernas kontakt med energibolaget. Men 
även genom genomförandet av det så kallade "nöjdkundindex". Vilket innebär att de är 
intresserade av att komma i kontakt med sina kunder. Ledningen anser att det ej rör sig om en 
enkelriktad monolog där kunden tar kontakt med energibolaget, men där de ej tar kontakt med 
kunden. Detta eftersom energibolaget vid utförandet av nöjdkundindex tar upp frågor som de 
anser viktiga och när kunden kontaktar callcentret tas kundens åsikt upp. Kunden åsikt 
beaktas i förläningen också när tjänster utformas vilket innebär att kundens åsikt anses spela 
en viktig roll här . Detta kan ses som en dialog liknande vad Smith och McKeen (2005, s.745) 
talar om. Även om varje del för sig kan anses vara enkelriktad. Vilket gör att kunden kanske 
inte alltid uppfattar det på det viset. Att bygga en relation med en kund kräver nämligen en 
tydlig dialog mellan företag och kund. Mellanledet anser att dialogen med kunden är att 
callcentret snabbt ska kunna hitta vad kunden söker, att kunna ge kunden "rätt" service. Detta 
anses då avgöra huruvida dialogen är framgångsrik eller ej. En framgångsrik dialog med en 
kund uppfattas här som något som hjälper kunden med dennes problem och löser detta. 
Kunden blir nöjd och får en starkare vilja att stanna kvar som kund. Då personalen vid 
callcentret huvudsakligen anser sig hjälpa kunderna med att lösa deras problem och kunna ge 
dem den information de efterfrågar kan detta ses som en dialog. Vilket är följden av att 
kunden måste berätta om det som efterfrågas varpå callcentret kan ge ett svar eller ställa en 
följdfråga om så behövs för att slutändan kunna ge kunden ett svar eller en lösning.  Detta är 
en tydlig dialog mellan energibolaget och kunden. Dock kan callcentret bara svara utifrån de 
ramar de har blivit givna så dialogen är i detta fall något begränsad då kunden inte kan ställa 
frågan till direkt energibolaget som sådant och få svar av detta, utan av personal vid 
callcentret. Dialogen är här begräsad mellan kund och personal och beroende av hur mycket 
information och kunskap personalen har desto mer av en dialog blir samtalet.  
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6	  Normativ	  slutrapport	  genom	  vår	  sammanfattande	  modell	  	  
Detta är den normativa delen av uppsatsen där vi presenterar vår slutrapport för energibolaget 
angående vilka delar de bör förbättra, samt hur och varför. För att ytterligare förtydliga vad vi 
har fångat upp sker förklaringen av våra val med vår sammanfattande modell som 
utgångspunkt för slutrapporten. Det är här vi kommer med konkreta förslag till energibolaget 
hur de kan utveckla utnyttjandet av sitt callcenter för att ytterligare förbättra sin verksamhet.  

6.1	  Data/input	  
Vi anser därför inte att energibolaget använder callcentret eller CRM-systemet för att 
registrera några omfattande volymer av data rörande sina kunder. De riskerar att förbi se 
sådan data som kan ligga till grund för att skapa kunskap som kan användas för att möta 
kundens behov på ett sätt som gör kunden mer nöjd. Vi anser därför att det finns goda 
incitament för att öka andel av den information som samlas inifrån kommer från callcentret 
och callcentrets kontakt med kund. Åsikter och attityder bör i större utsträckning samlas in av 
callcentret och lagras i CRM-systemet. Detta för att kunden ska känna större tillhörighet men 
också för företaget i form av att kunna segmentera på en djupare nivå. Ytterligare bör 
företagets ledning kommunicera ut vikten av den information som kommer från callcentret, 
detta ska främst kommuniceras till callcentret. Detta skulle säkerligen förbättra callcentrets 
känsla av att kunna påverka samt öka kvalitén på den information som samlas in. Vi anser att 
CRM-systemet är en bra grund för detta och att det bör och kan användas för att energibolaget 
ska nå sitt mål, att uppfattas som "top of mind", och ha fler och nöjdare kunder. 
 
Vidare anser vi att energibolaget ser på sitt callcenter främst som ett 
kostnadseffektiviseringsverktyg och inte en investering i framtiden. Trots indikationer på att 
de ser på callcentret som en strategisk investering så är vårt sammanlagda intryck att det 
främst rör sig om en form av kostnadseffektivisering. För att citera det som framkom i 
enkätundersökningen med personalen på callcentret ”förhoppningsvis förändra något åt det 
bättre”, vilket enligt oss inte direkt tyder på en vilja att skaffa mer resurser till callcentret och 
dess verksamhet. Ledningen å andra sidan menar att det satsas på callcentret och att de 
därmed ges det utrymme för att samla in den information de anser nödvändig. Personalen på 
callcentret anser det dock inte som sin huvudsakliga uppgift att samla in sådana data rörande 
kundernas attityder utan enbart sådan data som är statisk till exempel adresser, elförbrukning, 
fakturering och liknande. 

6.2	  Process	  
Processdelen i den sammanfattande modellen motsvaras av CRMs delar som vi här går 
igenom var för sig i form av operationell, interaktiv, strategisk och analytisk CRM. 
 
Operationell	  CRM:	  (verktyg	  och	  insamling)	  
Vi uppfattar det som att CRM-systemet hos energibolaget främst används för att ge 
callcentrets personal tillgång till befintlig information. Det vill säga information om kunder 
eller tjänster och produkter som är framställda från ett annat håll än samtal med kunderna. En 
trolig källa för denna information tycks vara energibolagets säljare. Som vid en försäljning 
samlar in dessa data. Detta verkar vara något personalen är nöjda med då de anser att systemet 
uppfyller de krav, som de säger sig ställa på CRM-systemet utifrån sin arbetsbeskrivning. 
Vilket de anser att vara ett hjälpmedel och ett underlag för information som kan delges 
kunden för att hjälpa denne. Exempelvis att kunna redogöra för faktureringsunderlaget för 
kunden. Det som främst samlas in till CRM-systemet av callcentret är därmed sådant som 
uppdaterar befintlig data i systemen exempelvis adressändringar. Det finns därför enligt oss 
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ett utrymme och ett behov för förbättring rörande användningen av CRM som verktyg för en 
effektivare och bättre relation med kunderna. Detta anser vi skulle möjliggöra skapandet av 
ett mervärde för kunderna och föra energibolaget till ”top-of-mind”. Vilket enligt teorierna 
förutsätter en strategi för att bygga långsiktiga relationer med kunderna, tack vare en ökad 
kunskap och effektiv hantering av information management. Förutsättningen för detta är att 
callcentret används för att ta reda på kundernas behov och att informationen används för att 
möta just dessa behov. 
 
Huruvida callcentrets personal uppfattar sin arbetsuppgift på samma sätt som ledningen och 
mellanledet avser är oklart och kan leda till att det finns en skillnad i vad de olika delarna av 
energibolaget förväntar sig av systemet. Detta medför enligt oss att de behörigheter som finns 
därmed inte alltid samlar in det som skulle vara optimalt för energibolaget även om 
personalen vid callcentret, och även övriga led, anser att behörigheterna fungerar. Vi finner 
därför en anledning att tro att det inte finns en enhetlig vision om CRM inom energibolaget.   
En annan nackdel här är att systemet ej verkar koppla olika data till varandra för att ta fasta på 
olika samband mellan olika sorters data när den samlas in. Vilket gör att underlaget för hjälp 
kan bli otydligt även om callcentrets personal inte uppfattar det som så. Men det kan även 
bidra till att onödigt mycket information måste återskapas vid ett flertal tillfällen. Detta 
särskilt om olika personer ur personalen får tillbaka en kund med samma fråga som denne  
varit kontaktat med en annan kollega om tidigare. Här tvingas då kollegan att återigen 
"uppfinna hjulet” vilket då riskerar att resultera i olika, svar, signaler, budskap & hjälp på 
likande frågor. Detta drar då varken drar kostnader eller skapar nöjdare kunder för 
energibolaget. Att ett callcenter skulle vara både kostnadseffektivt och en viktig strategisk 
investering tyder på att den som svarat på frågan inte uppfattat den så som den var avsedd. 
Visserligen finns inslag av båda men vi anser att det måste finnas en huvudstrategi för ett 
callcenter.  För att effektivt kunna lösa problem oavsett vilken strategi som gäller för 
callcentret anser vi att liknande problem, det vill säga problem som kan avhjälpas med samma 
problemlösningsteknik, måste kunna matchas mot varandra.  
 
 
Analytisk	  CRM	  (skapa	  kundlojalitet,	  att	  segmentera	  kunder)	  
Energibolaget har redan i nuläget ett antal segmenteringar, som till exempel deras ramavtal. 
Vilket får anses som en bra åtgärd för att skapa kundlojalitet dock tycks det finnas ytterligare 
segmenteringar internt som aldrig kunder får ta del av. Dessa segmenteringar tycks även 
främst komma från andra källor än callcentrets användande av CRM-systemet. 
Segmenteringarna kan dock ändras om data samlas in via callcentret till CRM-systemet som 
då uppdateras. För att kunna öka kundlojalitet genom segmentering kan det vara nödvändigt 
att se till att data från callcentret får större möjligheter att användas till att skapa dessa. En 
sådan strategi och vision bör även utformas så att de som samlar in data rörande detta förstår 
vad den ska användas till och varför. Vi anser att i detta fall är den strategiska delen själva 
kärnan i att bygga långsiktiga relationer med kunderna och absolut nödvändig för att nå ”top 
of mind” hos dessa. Om callcentret inte hanteras som just en strategisk investering riskerar 
organisationen att vara ineffektiva i sina analyser. Den analytiska delen är minst lika viktig 
och här finns även utrymmen för ytterligare produktutveckling, segmentering och paketering.  
Om detta hanteras korrekt leder det till ett större mervärde för energibolagets befintliga och 
framtida kunder samt sig självt.  
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Interaktiv	  CRM	  (relation	  till	  kund,	  informationsflöden	  internt/extern):	  
Här uppfattar vi det som att den interna kommunikationen inom energibolaget främst är 
enkelriktad. Denna enkelriktning sker åt båda håll. De främsta interna kommunikationerna 
inom CRM-systemet tycks inte ha någon form av direkt återkoppling. Varken direkt eller vid 
något senare tillfälle. Något som främst leder till att callcentrets personal inte tycks märka de 
förändringar och förbättringar som har uppstått till följd av deras arbete.  
 
Trots att de flesta medarbetarna anser att den data de samlar in kan användas av energibolaget 
till just detta ändamål tycks de aldrig få en bekräftelse på att så är fallet. Vilket hade kunnat 
ske genom en återkoppling inom CRM-systemet exempelvis genom en tydligare 
klassificering av och koppling mellan olika sorters insamlad data och befintlig information. 
Detta hade då lett till en förbättring och större gemensamhet i synen på callcentrets uppgift 
mellan energibolagets olika delar samt en bättre gemensam plattform för hantering och 
spridning av just information. Att de olika källorna har uppgett olika svar på om CRM är 
företagsstyrt eller kundstyrt ger intryck av att det saknas en enhetliga och effektiva visioner 
och kommunikationer kring hur CRM ska användas inom energibolaget. Detta är en fråga om 
företagets styrning och därför anser vi att det är ledningens ansvar att se till att det finns en 
sådan strategi och att den tydligt och tillgängligt kommuniceras ut till energibolagets alla 
olika delar. På så sätt skulle CRM verktyget kunna säkerställa att callcentret samlar in den 
information som ledningen önskar.  
 
Även kunskapen som uppstår vid främst callcentret hade då kunnat samlas upp, bevaras och 
spridas effektivare och mer hållbart inom energibolaget. Vilket inte sker i nuläget eftersom 
denna spridning av information inom energibolaget främst präglas av informella utbyten och 
lagringar, främst genom e-post och kafferaster. Denna kunskap finns därmed i många fall inte 
tillgängligt centralt för personalen. Den interna kommunikationen framstår därför inte som 
effektiv och tydlig, vilket behövs för att kunna ha en effektiv marknadsföring och nå 
ledningens mål, ”top of mind” hos såväl befintliga som potentiella kunder. 
 
 
Strategisk	   CRM	   (effektiv	   infrastruktur,	   hitta	   förbättringar	   i	   verksamhet	   och	   tjänster	   via	  
CRM):	  
Vi tycker att callcentret inte tycks ha riktigt samma syn på energibolagets komparativa 
fördelar som ledningen. Callcentret tycks inte känna till eller uppfatta de komparativa 
fördelarna som energibolaget besitter vilket enligt oss leder till att de förmodligen uppfattar 
kundernas behov annorlunda än ledningen vilket kan leda till att det sprids information som 
inte efterfrågats eller godkänts av ledningen. 
 
Därför anser vi att kommunikationen mellan energibolagets olika led om vad de upplever ska 
samlas in måste förtydligas. Callcentret även bli mer medvetna o m hur det de samlar in 
faktiskt används inom energibolaget så att de upplever sitt arbete mer enhetligt med 
ledningen. Genom att göra denna kommunikation tydligare och mer lättillgänglig via CRM-
systemet samt att tydligare koppla olika parametrar mot varandra i CRM-systemet blir det 
enklare kunna se sambanden mellan efterfrågad och insamlad data. Detta bidrar i 
förlängningen till en bättre framtagning och förbättring av produkter och tjänster, samt en 
minskning av inlåsning av information och kunskap hos vissa individer och grupper. Vi anser 
att en sådan utveckling kommer styra rätt information till rätt mottagare inom energibolaget 
på ett effektivare sätt.   
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6.3	  Output/information	  
Det är enligt oss ingen nackdel att en stor del av informationen som finns i CRM-systemet 
kommer från annat håll än just callcentret. Men vi misstänker att den största anledningen till 
detta dock är att callcentrets personal inte uppfattar denna generering av information som 
kopplad till deras arbetsuppgifter i någon större utsträckning. Mycket potentiellt användbar 
data inte kommer därför inte in i CRM-systemet och kan omvandlas till just sådan 
information.  
 
Vidare så nämner samtliga tre delar representerade i studien att ”närvaro på den lokala 
marknaden” är den främsta anledningen till att kunderna valt just dem. Men att skapa nöjda 
kunder med hjälp av ett callcenter handlar mycket om att samla in rätt information och se till 
att informationen används rätt. All kontakt med callcentret måste inte vara när olyckan är 
framme eller rent av när missnöjet växt sig så stort att kunden lyfter telefonen och tar kontakt. 
Energibolaget bör ta en mer aktiv roll i dialogen med kunder för att göra dem än mer nöjda. 
Vi anser därför att ett steg för att nå stadiet ”top-of-mind” är att jobba återkopplande, att 
ytterligare visar kunden att det handlar om personlig service när callcentret kontakts.  Kunden 
måste uppfatta att den som individ är viktig för energibolaget. Vi förespråkar därför att 
callcentret i större utsträckning än i nuläget bör användas för att stärka energibolagets position 
ytterligare såväl på hemmaplan men även utanför denna region.  

6.4	  Feedback	  
Personalen vid callcentret efterlyser en bättre återkoppling av den information de genererat 
som faktiskt legat till grund för förändringar inom energibolaget och mot deras kunder. Detta 
anser vi innebär att sådan feedback bör stärkas genom en tydligare återkoppling från de led 
som tar sådana beslut om förändringar tillbaka till callcentrets personal.  
 
Visserligen samlas den information in som efterfrågas för att tillhandahålla lösningar till 
kunderna. Men trots detta tycks callcentret inte används till sin fulla potential för att samla in 
sådan information för att företaget i förlängningen ska kunna bemästra den omgivning de 
befinner sig i. CRM-systemet fyller många funktioner som är väsentliga men vi tror att 
systemet kan användas ytterligare för att ge feedback till både ledningen och callcentret. 
Energibolagets information management finns på plats och används men är inte optimerad 
utan skulle kunna förbättras ytterligare för att få ut mer av just CRM-systemet. 
Nyckelfrågorna här berör om det som samlats in anses vara en grund för den efterfrågad 
information och hur denna information har används av energibolagets ledning, samt hur detta 
kommuniceras till andra delar inom företaget och i förlängningen även kunderna.  

6.5	  Knowledge	  management	  
Dessvärre verkar det som att energibolagets callcenter inte gör någon registrering av 
problemlösning i sitt CRM-system och inte heller dokumenteras några lösningar som 
framkommit genom interaktion med kunderna. Medarbetarna tycks inte heller se detta som en 
huvudsaklig arbetsuppgift. Mycket kunskap om kunderna och deras behov och liknande tycks 
därför sitta fast hos de individer som har tagit del av uppgifterna inom energibolaget som den 
anställde har fört denna kunskap vidare till. Detta sker inom företaget oftast genom informella 
kanaler som exempelvis mail och muntliga sammankomster. CRM-systemet blir i ett sådant 
fall beroende av individerna och inte tvärtom då dessa forum inte är lämpade för kunskap 
eller information som bör dokumenteras på längre sikt. Anledningen till detta är enligt oss att 
sådan kunskap och till vis del även information sannolikt försvinner samma dag som personen 
som besitter dessa lämnar arbetsplatsen. Då sannolikheten är stor att samma problem uppstår 
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igen och för en arbetsplats med hög personalomsättning är detta ett stort problem om detta 
inte går att få fram igen. Vi anser att detta kan vara ett riskmoment som sannolikt påverkar 
callcentrets effektivitet i problemlösningsfasen. Vilket gör det väldigt svårt att på lång sikt 
sprida och behålla den information som framkommit i och med att en kunds problem 
avhjälpts. Det är därför svårt att bedöma utvinningen av kunskap hos callcentret. Vilket är ett 
problem eftersom andra delar av organisationen inte delges denna information på ett effektivt 
sätt och då måste göra om samma procedur själva. Vi anser att detta är ett område som måste 
förbättras hos energibolaget. En förbättring på detta område skulle kunna medföra att varje 
individ inom callcentret blir mer förberedd och effektivare som problemlösare och 
kunskapsspridare. Därför anser vi att lösningen är att hanteringen av sådan information 
tydligare integreras i CRM-systemet 

6.6	  Add-‐value	  
Genom en möjlighet styra informationen till rätt mottagare såväl externt som internt så 
kommer callcentret att öka möjligheten för att skapa mervärde för såväl energibolaget som 
dess kunder.  De båda parterna har på så sätt blivit effektivare på att mötas och skapa just ett 
sådant mervärde genom att kunna erbjuda varandra kärnkompetenser som annars är svåra att 
utbyta mellan varandra. Såväl kunden och energibolaget kan därmed enklare hitta något 
gynnar båda parter utifrån den informationen som uppstår i callcentret. Här återkommer vi 
även till vikten av intern kommunikation och att samla in rätt information så att energibolaget 
inte samlar på sig en massa information som inte kan används till att skapa några fördelar. 
Utförs detta på rätt sätt kan sådan information nämligen användas för att utveckla ytterligare 
konkurrensfördelar. Som vi ser finns det egentligen två grundproblem som måste lösas för att 
energibolaget ska kunna förbättra skapandet av mervärde för såväl sig självt som för sina 
kunder. De delarna berör utvinningen av kunskap från informationen samt hur energibolaget 
ska agera för att denna kunskap ska stanna och finnas tillgänglig inom organisationen. Dessa 
två problem anser vi kan lösas med hjälp av att registrering av framtagen kunskap i CRM-
systemet så att uppstånden kunskap lagras inuti organisationen och personalen får en 
förbättrad möjlighet för att utvinna ytterligare kunskap från redan lagrad information  
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7	  Slutsats	  
Då vi avsåg att studera hur det studerade företaget kan utveckla och anpassa sitt callcenter för 
att förbättra sin egen verksamhet så anser vi att kommunikationen mellan ledning och 
callcenter är något energibolaget kan och bör förbättra via sitt CRM-system. Vi uppfattar det 
även som att de anställda inte är helt nöjda med hur de data de samlar in hanteras och 
används. Men samtidigt tycker de att verktygen fungerar för deras ändamål. Så här måste det 
enligt oss framarbetas en tydligare koppling av hur CRM-systemet användas av företagets 
olika delar. Ledningen måste även tydligare kommunicera sina förväntningar till callcentret 
angående vad de förväntar att det ska bidra med. Dessa förändringar bör ske främst genom att 
försöka göra orsakerna till varför CRM-systemet används tydligare. Vi anser att detta ska göra 
för att alla inom energibolagets ska få tillgång till den information och kunskap som genereras 
via callcentret, och se på den mer enhetligt.  
 
En ökad och effektivare tillgång till information och kunskap samt koppling till tidigare 
ärenden och insamlingar, kan enligt oss bidra till en ökad och förbättrad dialog med kunderna. 
Detta kan då ligga till grund för en mer återkopplande dialog. Huruvida detta var tänkt i ett 
långt eller kort perspektiv framgick inte. Men med tanke på övriga svar från mellanledet så 
pekar det mesta på det korta perspektivet. Vilket vi tyder som att energibolaget självt, och inte 
kunden är i fokus hos detta led. Personalen tycks likt ledningen anse att CRM-systemet i 
första hand är kundstyrt samtidigt som de likt mellanledet nämner att deras primära fokus 
ligger på att lösa kundens aktuella problem. Själva CRM-systemet ska finnas som ett stöd och 
en möjlighet för energibolagets personal. För callcentrets personal ska det även hjälpa dem att 
slippa ”uppfinna hjulet varje gång”, och därmed riskera att samma likande frågor får väldigt 
skilda svar,  måste dock detta system arbeta mer återkopplande än det gör i nuläget. 
Riktlinjerna för vad som efterfrågas och ska hanteras via CRM-systemet måste därför bli 
tydligare, dock anses ledningen inte vara särskilt påverkbara utifrån den information som 
skapas och är tillgänglig i CRM-systemet via callcentret. De som svarar i telefon i callcentret 
ser det som sitt kundfokus och huvudsakliga uppgift att hjälpa kunden, snarare än 
energibolaget i sitt dagliga arbete. I motsats till detta nämner de dock att de främst uppfattar 
sig som en kostnadseffektivisering. De uppfattar alltså främst sitt arbete som ett sätt att spara 
pengar och dra ner på utgifter snarare än att ligga till grund för framtida intäkter. Detta skiljer 
sig ifrån våra teorier som förespråkar att callcentret ska användas för att skapa ett mervärde 
för både företag och kund. Enligt oss gör detta att callcentret mer lutar åt företagsfokusering 
men att personalen uppfattar och agerar för att hjälpa kunden när de använder sig av CRM 
och därmed anser de att deras roll är mer kundfokuserad. Callcentrets personal verkar i detta 
steg inte se längre än den aktuella kunden i det aktuella samtalet det återfinns här således 
ingen röd tråd mellan de olika leden då de tycks ha skilda uppfattningar om var CRM-
systemets fokus ligger.   
 
Med hjälp av en tydligare och mer utvecklad röd tråd skulle CRM-systemet till exempel 
kunna användas för låta callcentret ta kontakt med en kund göra och en uppföljning om det 
specifika problemet. Detta skulle då behöva göras utifrån givna kriterier som anses särskilt 
intressanta för energibolaget. I nuläget tycks CRM-systemet istället mest se till att förse 
callcentret med sådant som löser det direkta problemet och avslutar det aktuella samtalet. 
Djupare än så tycks energibolaget inte heller använda mycket av den data som kommer in via 
callcentret. Det vi uppfattar som den huvudsakliga anledningen till detta är att verkar som 
callcentret tycks se problemlösning och upplysning av information som sin huvudsakliga 
arbetsuppgift. Samtidigt tycks de inte anse att insamlig och hantering av data rörande kunder 
och deras åsikter är en central del av sitt arbete. Därför anser vi att callcentret bör göras mer 
medvetet om vikten av god datainsamling samt hur dessa data ska läggas in CRM-systemet 
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för att skapa så tydlig och tillgänglig information som möjligt. I sin tur kommer detta då att 
leda till en ökad kunskap kring kunderna och deras krav och förväntningar på energibolaget 
och deras tjänster. Detta kommer i förlängningen att skapa större mervärden för såväl 
energibolaget som dess kunder.   
 
Det känns slutligen ofta som att energibolagets starka ställning på sin hemmaplan får dem att 
ta sina kunders lojalitet och nöjdhet för given. De tycks nästan tro att detta räcker, då 
kunderna i stor utsträckning antas välja företag utifrån mjuka värden som exempelvis en stark 
lokal förankring. Men för att behålla kunder, öka deras nöjdhet och därmed få dem att nämna 
energibolaget i positiva ordalag räcker det nog tyvärr inte i längden att enbart vara det "lokala 
alternativet". Vi anser inte att energibolaget har dålig service till sina kunder och ett dåligt 
fungerade callcenter utan vi presenterar här bara förslag till förändringar och utveckling för 
användandet av callcentret som troligtvis hade lett till en förbättrad verksamhet, och även 
ytterligare kundnöjdhet. Om dessa förslag beaktas så anser vi att det uppstår ett utmärkt 
tillfälle för energibolaget att skaffa sig komparativa fördelar genom just en ökad kundnöjdhet 
vilket är något som är gångbart även utanför hemregionen. Detta hade därmed kunnat ligga 
till grund för framtida affärsmöjligheter och på så sätt anser vi att energibolaget genom en 
utveckling och anpassning av sitt callcenter kan skapa en förbättrad verksamhet och ett 
mervärde för såväl sig själva som för kunderna.  
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8	  Studiens	  generaliserbarhet	  och	  helhetsbedömning	  
 
Det är viktigt att en helhetsbedömning görs och ska baseras på studiens validitet, reliabilitet 
och generaliserbarhet (Johansson-Lindfors 1993, s.162). Genom att kritiskt granska hur vi 
förhåller oss till just dessa kriterier så gör vi helhetsbedömningen att studien väl speglar det 
som studerats, samt att de slutsatser vi drar är väl grundade. Studien har enligt oss en hög grad 
av validitet och reliabilitet då den enligt oss på ett sanningsenligt och rättvisande sett speglar 
det vi studerat. Vidare är det så att en studie förväntas ofta vara en stor mängd observationer, 
med ett därtill följande stort empiriskt material allt för att studien ska kunna vara så 
generaliserbar och normativ som möjligt. Detta är något som leder till att de flesta positiviska 
studier anses vara just normativa och generaliserbara. (Johansson-Lindfors 1993, s.46) Denna 
studie är som vi tidigare tagit upp ämnad att vara just positivistisk och normativ. Trots att 
studien består av ett litet antal objekt som studerats vad det gäller såväl antalet studerade 
företag som de respondenter som har deltagit i studien så anser vi att dessa är tillräckligt väl 
utvalda, undersökta och analyserade för att studien som helhet ska ha en god grad av 
generaliserbarhet. Samma anledningar gör att vi anser de personer som har valts ut som 
respondenter i studien vara representativa för det syfte som studien har. (Johansson-Lindfors 
1993, s.94) (Bryman 2002, s.93) Tillsammans med urvalet av det och de som studerats anser 
vi att resultaten speglar hela den studerade populationen (Johansson-Lindfors 1993, s.162). 
Detta ger enligt oss en god kvalitet på de slutsatser som uppsatsens kommer fram till och som 
baseras på vår teoretiska grund tillsammans med det empiriska materialet. I likhet med 
Bryman (2002, s.271) anser vi att detta ger uppsatsen en stark grad av generaliserbarhet.  
 
Vi anser även att de normativa inslagen i studiens slutsats och förslag till det studerade 
företaget är väl underbyggda och att studien därför har en god överförbarhet. Det vill säga att 
den skulle vara möjlig att återskapa samt i viss mån applicera på andra studieobjekt än just de 
som vi har använt oss av. Som helhet så anser vi att studien väl besvarar den frågeställning 
och det syfte den avsåg att studera. Samt att den kan ligga till grund för liknande studier 
rörande samma frågor, även om de utförs på andra studieobjekt. Dock förutsätter detta att 
såväl studien såväl som det som studeras har en struktur och problemformulering som är 
snarlik den vi har använt oss av. Detta är även vad Denscombe (2000, s.251) kallar för extern 
validitet och som innebär att resultatet är överförbart till för studien externa och jämförbara 
situationer.   
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9	  Avslutande	  diskussion	  

9.1	  Kritik	  mot	  studien	  
I detta avsnitt vill vi lyfta fram de brister eller svagheter som vi upplever i studien. Först och 
främst blir det empiriska materialet något tunt vid en så pass begränsad fallstudie som den 
här. Vi anser dock att de respondenter vi har fått access till och deras svar har varit tillräckliga 
för att vi skulle kunna genomföra denna studie på ett vis som gav oss möjligheter att studera 
det vi avsåg att studera. Även det faktum att elva av fjorton enkäter kom tillbaka korrekt 
ifyllda trots att utdelningen av enkäten gick via en såkallad gatekeeper bidrar till att det 
empiriska materialet kan te sig något tunt. Dessa motsvarar trots detta över två tredjedelar av 
de tillfrågade och vi ser tillräckligt starka trender i de 11 korrekt ifyllda. Därför anser vi inte 
att detta har varit ett hinder för utförandet av studien. En annan svaghet med studien är att den 
startades 2008 och teoriavsnittet och intervjuerna genomfördes samma år. Teorierna som vi 
använt oss av var de enligt oss mest relevanta vid studiens påbörjande 2008 dock är det 
möjligt att det framkommit mer relevant teori och annan information som skulle ha kunnat 
hjälpa studien under tiden som studien har slutförts. Vi har därför medvetet valt att inte göra 
ny teorisökning på de tre områden som legat till grund för undersökningarna eftersom det 
skulle innebära att vi varit tvungna att åter ta kontakt med energibolaget för att kunna repetera 
och uppdatera intervju processen. En annan risk med detta tidsrum är att företaget kan ha 
implementerat en ny strategi angående det vi har studerat vilket därmed skulle kunna sänka 
studiens relevans. Dock anser vi att vår studie är så pass aktuell att denna skulle kunna 
samspela även om en ny strategi implementeras. Vilket då skulle kunna ske genom att 
jämföra vår rapport med de förändringar företaget faktiskt har gjort själva.  
 

9.2	  Förslag	  till	  fortsatta	  studier	  
Som en följd av denna studie anser via att det är intressant att fortsatt studera liknande objekt 
och frågeställningar. Vi skulle vilja se en studie som studerar fler företag för att se om 
utrymmet för förbättring finns på samma ställe hos olika företag. Detta skulle även kunna 
utökas till att studera företag inom en viss region, bransch, sektor eller till och med företag 
helt generellt. Vidare hade en jämförande studie av de företag som energibolaget konkurrerar 
med varit intressant att studera. Detta för att kunna se var dessa företag med liknande upplägg 
skiljer sig från varandra och var de liknar varandra allt för att kunna se hur de olika företagen 
kan särskilja sig från varandra genom ett förbättrat callcenter. Även ett företag med liknande 
affärsverksamhet men som inte anser sig vara lokala hade varit intressant att studera. Detta för 
att se om det skiljer sig åt hur företag agerar beroende på om de är lokala eller nationella, eller 
även ännu större. Men även för att eventuellt studera hur lokala företag som energibolaget i 
sådant fall bör agera om de vill profilera sig även utanför den egna hemmamarknaden. Detta 
för att studera huruvida storleken på marknaden de vänder sig mot har någon påverkan på hur 
omfattande en callcenterverksamhet är? Det skulle även tänkas vara intressant att se hur det 
som studerats fungerar i verksamheter som är baserade i andra länder än Sverige. Detta då 
ytterligare aspekter måste studeras som exempelvis skillnad i lagstiftning och liknande. Blir 
sådana skillnader hämmande för verksamheten om de påverkar utvecklandet och utnyttjandet 
av ett callcenter? Detta kan gälla om såväl hela verksamheten eller enbart callcentret finns 
utomlands. Givetvis blir det extra intressant att i ett sådant fall studera ett företag med ett 
callcenter i ett annat land än där deras kunder och huvudsaklig verksamhet återfinns. 
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Bilaga 1 

Bilaga 1 

Bilaga	  1:	  	  
Intervjumall	  epostintervju,	  Ason,	  Marknadschef	  energibolaget	  
 
1: Varför samlar ni in data ifrån era kunder? (exemplifiera gärna) 
 
2: Vad för slags data ar intressant för er att samla in angående era kunder? 
 
3: Hur samlar ni in data ifrån era kunder? 
 
4: Hur hanteras den data som samlats in? 
 
5: Vad används den data som samlats in till? 
 
6: Har ni bestämda processer för hur detta ska gå till? 
 
7: Använder ni er av flera olika källor för att samla data via kundservice?  
 
8: Hur sker interaktion mellan de olika avdelningarna som hanterar dessa data/information? 
 
9: Spelar den data/information som företaget får in via sina kunder någon roll för utformning eller 
förändring av produkter och tjänster? 
 
10: Vilka källor används? Finns det bestämda scheman och vägar denna data/information tar inom 
företaget? 
 
11: Vem/Vilka har den övergripande kontrollen över hur och vad för sorts data som samlas in? Hur 
kommuniceras förändringar inom detta område mellan olika avdelningar? 
 
12: Hur utvärderas tidigare insamlingar av kunddata?  
 
13: Hur utvärderas tidigare handlingar (såsom t.ex. produktförändringar) som baserats på kunddata? 
 
14: Är du bekant med uttrycket CRM? 
 
15: Vilket utrymme ges kundservice till att lagra och värdera information om kunderna? 
 
16: Vad för slags data/information om kunderna lagras inte och varför? 
  
17: Hur hanterar olika avdelningar data och information om kunderna? 
 
18: Hur interagerar dessa avdelningar med varandra vad det gäller utbyte om sådan information mellan 
varandra? 
 
19: Hur ser er strategi ut för att bygga en relation med era kunder? 
 
20: Vilka fördelar anser du uppstår inom ett företag som en följd av en god kundrelation? 
 
21: Vilka fördelar anser du uppstår för era kunder som en följd av en god kundrelation?



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2 

Bilaga	  2:	  	  
Intervjumall.	  besöksintervju,	  Bson,	  avdelningschef	  kundservice	  energibolaget	  
 
1: Varför samlar ni in data ifrån era kunder? (exemplifiera gärna) 
 
2: Vad för slags data är intressant för er att samla in angående era kunder? 
 
3: Hur samlar ni in data ifrån era kunder? Vilka olika sätt finns det att kommunicera med er 
kundservice? 
 
4: Hur hanteras den data som samlats in?  
 
5: Vad används den data som samlats in för? 
 
6: Har ni bestämda processer för detta ska gå till? 
 
7: Använder ni er av flera olika källor för att samla data via kundservice?  

 
8: Vilka har tillgång till den data/information som samlas in? 
 
9: Hur sker interaktion mellan de olika avdelningarna som hanterar dessa data/information? 
 
10: Spelar den data/information som företaget får in via sina kunder någon roll för utformning eller 
förändring av produkter och tjänster? 
  
11: Finns det bestämda vägar insamlad data/information tar inom företaget? 
 
12: Vem/Vilka har den övergripande kontrollen över hur och vad för sorts data som samlas in? Hur 
kommuniceras förändringar inom detta område mellan olika avdelningar? 
 
13: Hur utvärderas tidigare insamlingar av data från kunder?  
 
14: Hur utvärderas tidigare handlingar (såsom t.ex. produktförändringar) som baserats på data från 
kunder? 
 
15: Är du bekant med uttrycket CRM och i så fall vad innebär det för dig? 
  
16: Vilket utrymme ges kundservice till att fritt bedöma och värdera vilken data från och om kunder 
som de lagrar ? 
 
17: Vad för slags data/information om kunderna lagras inte och varför? 
 
18: Hur hanterar olika avdelningar data och information om kunderna? 
 
19: Hur interagerar dessa avdelningar med varandra vad det gäller utbyte om sådan information mellan 
varandra? 
 
20: Hur ser er strategi ut för att bygga en relation med era kunder?  
 
21: Vilka fördelar anser du uppstår inom ett företag som en följd av en god kundrelation? 
 
22: Vilka fördelar anser du uppstår för era kunder som en följd av en god kundrelation?



  

 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

Bilaga 3 
Sid. 1 

Bilaga	  3:	  
Frågeenkät	  personal	  energibolagets	  callcenter	  
 
Hej. 
Vi är två studenter ifrån HandelsHögskolan vid Umeå Universitet, just nu genomför vi en 
fallstudie om energibolaget och dess kundservice. Studien behandlar hur ett callcenter 
fungerar. Genom att fylla i denna enkät hjälper ni oss med att göra en så bra studie som 
möjligt.  
 
1: Ålder  
-20: ! 20-30: ! 31-40: ! 41-50 !:  51+: ! 

 
 

 
2: Kön 
Kvinna: ! Man: ! 

 
 

 
3: Hur länge har du jobbat på energibolaget?  
-1 år : ! 1-2 år : ! 3-4 år: !  5+ år: ! 

 
 

 
4: Vilken sorts information lagrar ni under eller efter samtal med kund? 
 Stämmer inte Stämmer lite Stämmer huvudsakligen Stämmer mycket 
 
Persondata:        !       !               
!          ! 
Förfrågningar:        !       !               
!          ! 
Felanmälningar:       !            
          ! 
Förslag:               ! 
         ! 
Klagomål:        !       !               
!          !   
Attityder:        !       !               
!          ! 
Annat:        !       !               
!          ! 
 
 
 



 

Bilaga 3 
Sid. 2 

5: Vilken information använder du dig av vid kontakt med kunder?  
Stämmer inte Stämmer lite Stämmer huvudsakligen Stämmer mycket 

 
Persondata:        !       !               
!          ! 
Förfrågningar:        !       !               
!          ! 
Felanmälningar: !       !             
 
Förslag:        !       !               
!          ! 
Klagomål:        !       !               
!          !  
Attityder:        !       !               
!          ! 
Annat:        !       !               
!          ! 
 
6: Hur bedömer du er tillgång till den informationen ni behöver vid kontakt med kund? 
Basera gärna svaret på senaste arbetsdagen. 
Väldigt bra   Bra  Tillfredsställande Otillräcklig 

! 
  !  !

  ! 
 
7: Vilken är din huvudsakliga uppgift i kundservice?  
 
Samla information: ! 
 
Upplysa om information: ! 
 
Lösa problem/klagomål: ! 
 
Övrigt:  ! → _______________________________________________ 
 
 
 
8: Hur mycket kan du påverka utformningen av energibolagets tjänster? 
Väldigt mycket          Mycket Lite Inte alls 
 
        !            !   !       !             
 
9: Hur upplever du att energibolaget nyttjar den information som kundservice genererar? 
Väldigt mycket          Mycket Lite Inte alls 
 
        !            !   !       !             
 
 
10: Vad tror du informationen som kundservice samlar in används till? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Bilaga 3 
Sid. 3 

 
 
 
 
11: Hur ofta i veckan har du kontakt med andra delar av företaget? 
  Varje dag           Några gånger      En gång          Mindre än en gång 
 
Formella möten:  !    
!  !     !  
Kafferaster:  !    

!  !     ! 
Konferenser:  !    
!  !     ! 
Formulär:  !    
!  !    ! 
E-post:  !    
!  !     ! 
Övrigt:   !    
!  !     ! 
 
 
12: Hur styrd är du av fasta instruktioner när du samlar in information? 
Väldigt mycket          Mycket            Lite  Inte alls 
 
  
       !           !   !       ! 
13: Hur bedömer du din CAB kunskap? 
Mycket bra          Bra Tillfredsställande Dåliga 
 
  
       !           !                !        ! 
14: Hur fungerar CAB i förhållande till dina arbetsuppgifter? 
Väldigt mycket          Mycket           Lite  Inte alls 
        !            !   !       ! 
 
   
15: Vad anser du spegla ledningens syn på kundservice?  
(Välj enbart det alternativ du anser passar bäst) 
 
Kostnadseffektivitet: ! 
 
Strategisk investering: ! 
 
 
 
16: Vilken du som er huvudsakliga uppgift i kundservice?  
(Välj enbart det alternativ du anser passar bäst) 
 
Generera nya kunder: ! 
 
Behålla befintliga kunder: ! 
 
 
 



 

Bilaga 3 
Sid. 4 

17: Varför tror ni kunden väljer er framför era konkurrenter? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Tack för din medverkan: 
Johan & Ola 
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