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Abstract 

The structures of organizations have gone through a dramatic change over the last years; 

as a result customer service is no longer a small side activity but a critical part in customer 

relationship management. Development in information technology has created opportuni-

ties as well as challenges for organizations when it comes to providing a customer service 

with capacity of sensing and responding to customers' needs. Previous research shows a 

relationship between customer response capability and customer knowledge processeses, 

this study investigates and confirms this relationship. However, findings show that dedica-

tion and understanding for customers needs has a direct impact on both customer response 

capability and customer knowledge processeses, this result indicates that customer 

knowledge processes and customer relationship management are difficult to differentiate. 

Furthermore, this study explores IT-related resources impact on customer response capa-

bility and customer knowledge processes. Results show that categories of IT-related re-

sources affects customer response capability and customer knowledge processes, however 

this impact occurs on different levels. 

   
 
 
 
 
 

Förord 

Vi vill passa på att tacka de två organisationer som tillåtit oss att studera deras verksamheter, 

vi vill också tacka de respondenter som medverkat i våra intervjuer. Vi vill även rikta ett 

speciellt tack till vår handledare Carljohan Orre, tack för ditt stöd, engagemang och den tid 

du ägnat åt vår uppsats. 
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1. Inledning och syfte 

Utveckling inom informationsteknik (hädanefter förkortat IT) har bidragit till ett 

paradigmskifte från en produktdominerad logik till en tjänstedominerande (Lusch, Vargo & 

Tanniru, 2009), detta har lett till att kunders makt ökat och sättet organisationer hanterar 

sin kundservice förändrats; från att ha varit en reaktiv sidoaktivitet har kundservice blivit en 

central aspekt i att skapa konurrensövertag och kundtillfredsställelse (Setia, Venkatesh & 

Joglekar, 2013; Domegan, 1995). Den ständigt utvecklande tekniken har gjort att kunders 

behov hela tiden växlar, något som resulterat i att förmågan att förutse samt snabbt bemöta 

kunders behov blivit allt mer prioriterat (Jayachandran & Kaufman, 2004). För att bemöta 

detta krävs kundkännedom; kunskap om kunders önskemål, behov och förutsättningar, samt 

hög kundresponskapacitet; kompetensen att snabbt och effektivt bemöta kunders behov 

(a.a). Kortfattat handlar det om att ha förmågan att uppfatta och reagera. 

 Kundkännedom är en del av en organisations kundrelationshantering; “en kombination av 

människor, processer och teknik som söker förstå en organisations kunder (Chen & 

Popovish, 2003 s. 672, vår översättning).  Nyligen utvecklade IT-applikationer har lett till 

möjligheten att effektivt spåra, samla in, analysera samt spara data om kunders vanor och 

behov och på så sätt förbättrat kundkännedomsprocesser. Vidare har den tekniska 

utvecklingen lett till nya kommunikationsmöjligheter mellan organisationer och dess kunder 

(a.a). En av dessa kommunikationsmöjligheter  är teknikmedierad kundkontakt som innebär 

att organisationer kommunicerar med sina kunder med teknik som mellanhand, till exempel 

telefon, mail eller chatt (Frohele & Roth, 2003). 

 Att uppfatta och reagera på kunders behov på rätt sätt är en stor utmaning för 

organisationer och trots den omfattande användningen av IT inom kundservice finns idag få 

studier om ITs påverkan på kundservice (Jeffers & Joseph, 2010; Ray, Barney & Muhanna, 

2005). Vid studier av IT-relaterade resursers roll i en organisation är det av stor vikt att 

studera en specifik verksamhetsprocess i taget. Detta är viktigt eftersom de IT-relaterade 

resurserna kan ha stor påverkan på specifika verksamhetsprocesser men liten påverkan på 

organisationen som helhet (Ray et al. 2005). Med detta som utgångspunk har 

kundresponskapacitet och dess tillhörande verksamhetsprocess valts som studieobjekt för 

denna uppsats.  

 Syftet med den här studien är att kartlägga de verksamhetsprocesser som ligger bakom 

kundresponskapacitet samt undersöka dess relation till kundkännedomsprocesser. Skälet är 

att skapa ett underlag för organisationer om de två processernas uppbyggnad samt hur de 

förhåller sig till varandra. Vidare syftar studien till  att ge organisationer förståelse för hur de 

bör förhålla sig till sina IT-relaterade resurser för att uppnå en hög grad av 

kundresponskapacitet. Detta görs för att fastställa vilka resurser som kräver mer prioritering 

och vilka som kräver mindre. För att uppnå syftet med studien har följande 

problemformulerningar utformats: 

 

 Vilken relation har kundkännedomsprocesser till kundresponskapacitet? 
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 Vilken roll har IT-relaterade resurser i kundkännedomprocesser respektive 

kundresponskapacitet? 

Fem kategorier av IT-relaterade resurser (Ray et al. 2005) har studerats i förhållande till 

Jayachandran och Kaufmans (2004) teori om kundkännedomsprocessers relation till 

kundresponskapacitet. Detta har gjorts för att kartlägga den verksamhetsprocess som ligger 

bakom kundresponskapacitet samt undersöka dess relation till kundkännedomsprocesser. 

Därefter har de fem kategorierna av  IT-relaterade resursers roll i verksamhetsprocessens 

olika delar studerats.    

 I den fallstudie som utförts har en svensk kommun och ett internationellt elbolag valts ut 

och kvalitativa intervjuer utförts. Studiens resultat visar att kundkännedomsprocesser har en 

stark relation till kundresponskapacitet samt att engagemang och förståelse för kundservice 

också är en viktig aspekt, något som tyder på att kundkännedomsprocesser inte kan studeras 

utan att kundrelationshantering inkluderas. I resultatet framkommer det även att de fem IT-

relaterade resurserna har olika grader av inverkan på kundresponskapacitet samt 

kundkännedomsprocesser, vidare har en sjätte kategori; enad IT-plattform identifierats.  

1.1 Disposition 

För att sätta läsaren i  ämnets kontext redovisas i kapitlet Kundservice - från sidoaktivitet till 

kärnverksamhet hur fokus flyttats från produkter till tjänster, hur detta påverkat 

kundservice som koncept samt hur IT-applikationers utveckling gjort att  möjligheter till hög 

responskapacitet samt hög kundkännedom ökat.  Vidare presenteras olika typer av 

kundkontakt för att sedan fokusera på just den teknikmedierande. Därefter följer ett avsnitt 

om Teoriska ansatser där teorin om  kundkännedomsprocessers relation till 

kundresponskapacitet presenteras samt IT-relaterade resurser identifieras och kategoriseras, 

avsnittet syftar till att introducera läsaren till de teoretiska ansatser som använts. I 

nästföljande kapitel; Metod, presenteras den kvalitativa metod som används i studien samt 

hur data samlats in och bearbetats, i detta kapitel utförs även en kritisk reflektion över källor 

samt valda metod. I kapitlena Kundkännedomsprocessers relation till kundresponskapacitet 

 och IT-relaterade resursers roll i kundresponskapacitet och kundkännedomsprocesser 

 redovisas tolkningen av bearbetad data och jämförs med studiens utvalda teorier. Valet att 

redovisa resultat kring kundkännedomsprocessers relation till kundresponskapacitet innan 

resultatet kring IT-relaterade resurser upplevs som naturligt. Detta på grund av att 

respondenternas reflektioner kring detta påverkar deras reflektioner kring de IT-relaterade 

resurserna som används i dessa verksamhetsprocesser.  

 Vidare är kapitlet Kundkännedomsprocessers relation till kundresponskapacitet uppdelat 

i tre avsnitt, uppdelningen har gjorts för att tydligt påvisa det skillnader samt relationer som 

existerar inom kundresponskapacitets två aspekter; kundresponsexpertis och 

kundresponsfart. I uppsatsens avslutande kapitel Slutsatser och diskussion redovisas 

studiens slutsatser, vidare hålls en diskussion över studiens teorier, resultat samt 

organisationernas framtida utveckling följt av rekommendationer för vidare forskning.  
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2. Kundservice - från sidoaktivitet till kärnverksamhet 

Under de senaste 70 åren har organisationers verksamhetsuppbyggnad förändrats radikalt. 

Från att på 50-talet präglas av mindre lokala organisationer gjorde utveckling av 

transportmedel och infrastruktur att större organisationer tog över. Lokal tillverkning i 

mindre skala byttes ut mot importerad massproduktion och från att ha haft en mindre 

kundbas men stor kunskap om individuella kunders behov, önskemål och förutsättningar 

ökade kundbasen marginellt och blev en homogen och stereotypisk massa (Ives & Mason, 

1990; Chen & Popovich, 2003). För organisationens kunder innebar förändringen att de nu 

hade ett betydligt större urval av varor, dock blev deras specifika behov och önskemål svårare 

att uppnå eftersom butiker nu hade minskat inflytande över vilka varor som skulle beställas 

in. Konceptet kundservice blev en reaktiv aktivitet som främst handlade om att hantera redan 

skedda missnöjen och missförstånd istället för att arbeta proaktivt med att förhindra dem 

(Domegan, 1996). 

 Den omvandling som skett inom verksamhetsuppbyggnad och marknadsföring fångas in i 

begreppet produktdominerande logik (Vargo & Lusch, 2004); fokus på att marknadsföra och 

tillverka konkreta produkter och varor. Nytta och värde bäddades in i produkterna redan vid 

tillverkning och beslut som togs baserades på vilka alternativ som skulle generera maximal 

vinst genom att en så stor mängd standardiserade produkter som möjligt såldes. De senaste 

20 åren har dock präglats av ett paradigmskifte där den produktdominerade logiken fått 

lämna plats för den tjänstedominerande. 

2.1.1 Tjänstedominerande logik och en ny syn på kundservice 

Den tjänstedominerande logiken kännetecknas av ett skifte där organisationer istället för att 

fokusera på produkter sätter tjänster i fokus. Begreppet tjänst definieras i den 

tjänstedominerande logiken som en samling resurser och kompetenser som erbjuds till 

förmån för en annan part (Lusch et al., 2009). I den tjänstedominerade logiken värderas 

kunskaper, information och färdigheter högre än produkter och föremål. Detta har gjort att 

fokus har flyttats från tillverkaren till kunden och interaktivitet, värdeskapande, partnerskap 

och hållbara relationer prioriteras (Vargo & Lusch, 2004; Lusch et al. 2009). Från att ha 

placerat värde i produkter vid tillverkningsstadiet flyttades värdet till det faktiska 

användandet av produkterna och kunden blev medskapare av värde (Vargo & Lusch, 2004; 

Lusch et al. 2009).   

 Detta paradigmskifte har gjort att organisationer prioriterar kundnöjdhet och 

kundlojalitet på ett sätt de tidigare inte gjort och konceptet kundservice utvecklades och 

förnyades för att möta de nya prioriteringarna (Mahadevan & Kettinger, 2011; Ray et al. 

2005). Begreppet kundservice definieras inte längre som reaktivt utan proaktivt och ses som 

“... värdetillsättande, transaktionella aktiviteter som inkluderar köpare, säljare och möjligtvis 

en tredje part” (Jeffers & Joseph, 2010 s. 69, vår översättning). Vidare började organisationer 

att anpassa sin kundservice till individuella kunder och deras olika behov (Hsieh & Yuan, 

2009; Turban, Chen & Liang, 2009).  
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2.1.2 Kundrelationshantering, kundkännedomsprocesser och 
kundservice med hög kundresponskapacitet 

För att förstå sig på sina kunders behov använder sig organisationer av 

kundrelationshantering vilket innebär att organisationen utför olika aktiviteter med hjälp av 

teknik för att samla in information om sina kunder (Chen & Popovich, 2003). Dessa 

aktiviteter kan vara kortvariga så väl som långvariga och bestå av antingen en eller flera 

transaktioner vars aktiviteter skapar en ständigt pågående process (Jeffers & Joseph, 2010; 

Setia et al., 2013). Kundrelationshanteringen kan därför ses som en affärstrategi för att 

sammankoppla kundservice, marknadsföring, försäljning och teknik för att uppnå en högre 

vinst (Mahadevan & Kettinger, 2011). Med hjälp av kundrelationshantering kan de mest 

lönsamma kunderna och deras behov identifieras (a.a).  

 En del i kundrelationshanteringen är kundkännedomsprocesser, Jayachandran och 

Kaufman definierar kundkännedomsprocesser som “... de aktiviteter inom en organisation 

som är fokuserade på  frambringandet, analyseringen och spridningen av kundrelaterad 

information i syfte till strategisk utveckling och implementation” (2004 s. 220, vår 

översättning)  

 Kundlännedomsprocesser har möjliggjorts tack vare IT-applikationer som hanterar, 

kategoriserar och sparar information om kunders förutsättningar, vanor och önskemål 

(Mahadevan & Kettinger, 2011; Chen & Popowich, 2003; Setia et al. 2013; Jeffers & Joseph, 

2010). IT blev således en viktig resurs i kundrelationshantering och 

kundkännedomsprocesser (Lusch et al. 2009; Trainor, Andzulis, Rapp, & Agnihotri, 2013). 

Lusch med flera (2009) påstår att IT är den drivande kraften bakom skiftet från den 

produktdominerande logiken och den tjänstedominerande, samt att IT är 

kundrelationshanteringens grundpelare. 

 Förändringarna i kundserviceprocesser och teknikens utveckling har gjort att kunders 

behov kan förutses och därefter bemötas (Jeffers & Joseph, 2009). Som en konsekvens har 

kunders krav på snabbt bemötande vuxit och kundresponskapacitet - kompetensen att 

snabbt och effektivt möta upp en kunds behov, har prioriterats allt mer för att uppnå en 

konkurrenskraftig kundservice (Jayachandran & Kaufman, 2004; Setia et al. 2013). 

Kundresponskapacitet kan delas in i två aspekter; kundresponsexpertis och kundresponsfart, 

där kundresponsexpertis innefattar hur effektivt ett företag bemöter kunders behov och 

kundresponsfart täcker hur fort denna handling sker (Jayachandran & Kaufman, 2004; Setia 

et al. 2013). Båda dessa kapaciteter är av stor vikt för en organisation eftersom bristfällig 

kundresponsexpertis och/eller kundresonsfart leder till otillfredsställda kunder medan 

välutvecklade kapaciteter leder till en lojalare kundbas (Jajachandran & Kaufman, 2004). 

2.1.3 Teknikmedierande kundkontakt och social kundrelationshantering 

Frohele och Roth (2003) definierar begreppet kundkontakt som en funktion av interaktion 

mellan en kund och en tjänstleverantör, vidare delar de in begreppet  i fem kategorier (Se 

Tabell 1). Gerow och Miller (2010) har bidragit med ytterligare två kategorier som i deras 

mening saknades i den ursprungliga uppställningen; peer-to-peer och endast-teknologi-läge. 
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Teknikfri Kunden har bara kontakt med servicerepresentanten och teknik är 

inte involverad i processen 

Teknikassisterad Kunden har bara kontakt med servicerepresentanten men 

servicerepresentanten har tillgång till teknik för att behandla 

transaktionen 

Teknikunderlättande Tekniksystemet är tillgängligt för både servicerepresentant och 

kunden 

Teknikmedierande Kunden och servicerepresentanten interagerar med teknik men de 

interagerar inte med varandra 

Peer-to-peer Kunder diskuterar [med andra kunder] leverantörens service på 

en leverantör-tillhandahållen plattform 

Teknikgenererad Kunden interagerar direkt med tekniken utan assistans av en 

servicerepresentant 

Endast-teknik-läge Datorsystem hos organisationer interagerar med varandra utan 

mänsklig inblandning [Detta läge gäller när kunden är en 

organisation] 

 

Tabell 1. Lägen för kundkontakt, tabell sammanställd av Gerow och Miller (2010) 

 

Teknikmedierande kundkontakt innebär mer detaljerat att kund och 

kundservicerepresentant inte är fysikt närvarande vid samma plats, istället sker 

kommunikation med hjälp av teknik, till exempel telefonsamtal, epost eller chatt (Frohele & 

Roth, 2004; Gerow & Miller, 2010). 

2.2 Teoretiska ansatser 

I denna studie definieras IT-relaterade resurser  enligt teorin om IT-relaterade resursers fem 

kategorier (Ray et al., 2005; Ray, Muhanna & Barney, 2007). Valet av denna teori motiveras 

med det faktum att vi inte intresserat oss för enbart tekniska aspekter så som specifika IT-

applikationer och dess prestanda, teorin om fem kategorier av IT-relaterade resurser bidrar 

till ett bredare förhållningssätt till IT (Ray et al., 2005; 2007). 

 En organisations IT-relaterade resurser bör studeras i de verksamhetsprocesser de 

påverkar och inte i förhållande till verksamheten som helhet på grund av att dess effekter kan 

ha en relativt liten inverkan på verksamheten medan den kan göra stor påverkan på den 

verksamhetsprocess den används i (Ray et al., 2007). Med detta faktum som utgångspunkt 

har vi valt att studera IT-relaterade resursers roll i processer kring kundresponskapacitet, 

något som har lett oss till  Jayachandran och Kaufmans (2004) teori. Denna teori fokuserar 

även på kundkännedomsprocesser, det har därför upplevts naturligt att även studera IT-

relaterade resursers roll där. I detta avsnitt presenteras Jayachandran och Kaufmans teori 

(2004) om kundkännedomsprocessers relation till kundresponskapacitet samt en 

redogörelse för fem kategorier av IT-relaterade resurser.  
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2.2.1 Kundkännedom och länken till kundresponskapacitet 

Jayachandran och Kaufman (2004) menar att “...kundorientering inte nödvändigtvis 

resulterar i kundresponskapacitet om benägenheten att reagera inte  matchar motsvarande 

förmåga att reagera” (s.219, vår översättning). Författarna har studerat 

kundkännedomsprocessers direkta samt indirekta relation till kundresponskapacitet. De 

påstår att kundkännedomsprocesser sannolikt förbättrar båda aspekterna av 

kundresponskapacitet; kundresponsexpertis och kundresponsfart. Illustrationen av 

författarnas resultat föreställer en processkarta som visar hur kundkännedomsprocesser 

möjliggör högre grad av kundresponsexpertis samt kundresponsfart (Se figur 1) 

 

Figur 1. Processkarta över relationen mellan kundkännedom och kundresponskapacitet 

(Jayachandran & Kaufman, 2004 s. 229) 

 

Enligt Jayachandran och Kaufmans (2004) teori förser kundkännedomsprocesser en 

organisations kundservice med insikt som bidrar till bättre responser som i sin tur leder till 

en högre grad av kundresponsexpertis. Fortsättningsvis bidrar kundkännedomsprocesser 

även till att reducera osäkerhet, något som leder till fler responser och en högre 

responsexpertis. Vidare menar författarna att ledningens riskbenägenhet påverkar 

kundresponsexpertisen genom att kundkännedomsprocesser reducerar risker, därför tillåts 

fler responser samt kreativa former av responser, något som i sin tur höjer graden av 

responsexpertis.  

 Jayachandran och Kaufmans (2004) processkarta visar även hur 

kundkännedomsprocessers bidrag till reducerad osäkerhet inte bara leder till fler responser 

utan även till snabbare beslutstagande. Ett snabbt beslutstagande påverkas också av 

ledningens riskbenägenhet eftersom responser på kunders behov tillåts trots viss osäkerhet, 

det snabba beslutstagandet leder slutligen till en högre grad av responsfart. 
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 Sammanfattningsvis visar resultatet av Jayachandran och Kaufmans (2004) studie att 

kundkännedomsprocesser påverkar graden av kundresponsexpertis samt kundresponsfart. 

Vidare reglerar kundkännedomsprocesser ledningens riskbenägenhet; en ledning som har 

god kundkännedom reducerar risker förknippade med responser och en högre grad av 

kundresponsexpertis samt kundresponsfart tillåts. 

2.2.2 Informationsteknik - kategorier av resurser 

Ray med flera (2005; 2007) identifierar fem kategorier av IT-relaterade resurser som 

existerar inom planering, implementation samt användandet av IT-applikationer, den första 

klassen av kategorier är IT- investeringar och den andra hur dessa investeringar används, 

  (Se tabell 2.1 och tabell 2.2). De två klasserna av teorier särskiljs med syfte att belysa det 

faktum att den ena behandlar de investeringar som görs i IT-relaterade resurser  medan den 

andra handlar hur dessa investeringar används. (Ray et al., 2005) 

 

IT-kostnad Syftar till de ekonomiska tillgångar en organisation väljer att spendera 

på IT  

Teknisk färdighet De tekniska färdigheter en organisations IT-personal besitter, 

färdigheter som används för att använda och utveckla IT-

applikationer  

Allmänna IT-

applikationer 

Hårdvaru- samt mjukvaru-tekniker som används av en organisation, 

dessa tekniker levereras från tillverkare och anses därför vara 

allmänna då flera företag kan investera i samma IT-applikationer  

Tabell 2.1 - IT-relaterade resurser, klass 1 - IT-investeringar (Ray et al., 2005; 2007) 

 

 

Delad IT-kännedom Hänvisar till den mängd förståelse och samspel som existerar 

mellan en organisations ledning och IT-ledning, hur väl 

ledningen förstår ITs roll i verksamheten och hur väl IT-

ledningen förstår verksamhetens rutiner och processer  

IT-

infrastruktursflexibilitet 

En organisations IT-infrastruktur består av dess plattformar 

av hårdvara och operativsystem, kommunikationsnätverk, 

kristisk delad data, kärndata och processeringsapplikationer. 

En flexibel IT-infrastruktur kännetecknas av snabb utveckling 

och implementation av IT-applikationer   

Tabell 2.2 - IT-relaterade resurser, klass 2 - Hur IT-investeringar används (Ray et al., 

2005; 2007) 
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4 Metod 

I denna uppsats har en kvalitativ metod använts. Motivet är att en kvalitativ ansats skapar en 

förståelse kring relevanta aktörers upplevda verklighet, det vill säga aktörernas åsikter och 

uppfattningar (Bryman, 2011). Den kvalitativa ansatsen har i denna studie använts som ett 

verktyg för att uppmärksamma aktörers reflektioner kring verksamhetsprocesser rörande IT-

relaterade resurser, kundresponskapacitet samt kundkännedomsprocesser. Majoriteten av 

tidigare forskning (Setia et al., 2013; Jayachandan & Kaufman, 2004; Ray et al. 2005; Jeffers 

& Joseph, 2010) har använt sig av kvantitativa forksningsmetoder, denna studie kan därför 

ge ett nytt perspektiv av ämnet och förhoppningsvis leda till resultat som tidigare inte 

uppmärksammats.  

 Studien undersöker två fall av teknikmedierad kundkontakt; en liten kommun i Sverige 

och ett internationellt elbolag, syftet med en fallstudie är att fördjupa sig i en specifik 

situation för att få djupare förståelse för det problem som studeras (Lundman och Hellgren-

Graneheim, 2008).  

4.1 Urval 

Urvalet av organisationer gjordes för att ge en bild av både den offentliga och privata sektorn, 

till följd av detta valdes ett större internationellt elbolag samt en mindre kommun i Sverige. 

 Detta val medför en påverkan på studien på grund av att den offentliga sektorn inte har 

kunder utan medborgare, något som gör att de inte har någon konkurrens från andra 

organisationer. Vidare påverkas även studien av att elbolaget har vissa lagliga skyldigheter, 

till exempel monopolverksamhet och det faktum att konkurrensutsatt verksamhet måste 

hållas isär, något som bland annat leder till att de inte kan integrera sina system med 

varandra på samma sätt som andra organisationer. 

 Vid valet av respondenter utfördes ett målinriktat urval och nyckelpersoner som är 

relevanta för studien har studerats (Bryman, 2011). På grund av detta var det viktigt att 

urvalet av respondenter skulle bestå av personer med olika typer av positioner inom 

organisationerna. Med utgångspunkt i detta valdes kundservicepersonal vars arbetsuppgifter 

inkluderade teknikmedierad kundkontakt, personal med inblick och ansvar över den teknik 

som används för och i anknytning till teknikmedierad kundkontakt samt personal med olika 

grader av ledningsansvar. 

 I arbetet med att anonoymisera våra respondenter valde vi att inte använda oss av fiktiva 

namn, vi anser att det kan bidra till tolkningar och fördomar om ålder, kön och klass. Till 

exempel skulle namnet Inga-Britt möjligtvis ge upphov till en tolkning om att respondenten 

är en äldre kvinna, eventuellt skulle detta leda till en åldersdiskriminering i form av att 

respondentens reflektioner kring IT inte skulle tas på allvar. Med detta i åtanke har vi valt att 

kalla våra respondenter för Respondent A, Respondent B et cetera och önskar därmed att 

förhindra tolkningar om ålder, kön och klass (Se tabell 3). 
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Respondent A Kundservicehandläggare, kommunen 

Respondent B Kundservicehandläggare, kommunen 

Respondent C Kundservicehandläggare, kommunen 

Respondent D Systemförvaltare, kommunen 

Respondent E Kundservice chef, kommunen 

Respondent F Kvalitets och utvecklingschef, kommunen 

Respondent G Kundkommunikatör, elbolaget 

Respondent H Kundkommunikatör, elbolaget 

Respondent I Kundkommunikatör,  elbolaget 

Respondent J Kommunikationsplattforsspecialist, elbolaget 

Respondent K Kommunikationsplattforsspecialist,  elbolaget 

Respondent L Team chef, elbolaget 

Respondent M Floor manager, elbolaget 

Tabell 3. Lista över studiens respondenter 

4.2 Datainsamling 

För att samla in data gjordes semistrukturerade intervjuer för att få en flexibel 

interjuvprocess, de semistruktureade intervjuerna gjorde det möjligt för oss att ställa 

följdfrågor om så var nödvändigt samt ställa frågor i en annan ordning för att skapa ett mer 

naturligt samtalsflöde. (Bryman, 2011). 

 För att testa vår intervjuguide valde vi att utföra en pilotintervju. Pilotintervjuer utförs för 

att förstå och göra avvägningar om vilka frågor som bör ställas för att få svar på 

problemformuleringen samt för att få en förståelse för vilka frågor som väcker engagemang 

hos respondenten (Holme & Solvang, 1997). 

 Totalt utfördes 13 intervjuer, alla intervjuer hölls i en avskild och distraktionsfri miljö på 

respondernternas egna arbetsplats för att ta upp så lite av respondenternas tid som möjligt 

samt för att bidra till en trygg och säker miljö för respondenterna (Bryman, 2011). Med 

respondenternas medgivande spelades alla intervjuer in via mobiltelefoner som var inställda 

på flygplansläge för att undvika distraktioner som dessutom skulle påverka ljudfilen. 

Respondenterna har till stor del fått liknande frågor, däremot har vi valt att ställa ytterligare 

frågor till respondenter inom ledning samt IT-avdelning. Valet har gjorts för att ge oss en 

djupare förståelse för strukturer och teknik. Intervjuerna varierade i tid från ungefär 15 upp 

till 30 minuter beroende på hur utförligt respondenten svarat. Efter intervjuerna skickades 

även kompletterande frågor ut till alla deltagare för att ge oss djupare svar och en större 

förståelse för vissa specifika områden. 

4.3 Bearbetning av data 

Innan materialet analyserades utfördes en transkribering; inspelad data överfördes till text. 

Under transkriberingen har vi valt att utelämna vissa fraser eller meningar med hänvisning 

till att det respondenten pratat om varit irelevant för vår studie (Bryman, 2011). 

 För att analysera insamlad data har vi valt att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys 

med en deduktiv ansats, metoden innebär att texter tolkas och analyseras på olika 

abstraktionsnivåer (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Vidare innebär det att vi har 
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utgått från en existerande teori vid analyseringen av datan och utifrån den gjort våra egna 

tolkningar (Hsieh & Shannon, 2005). Analysmetoden har hjälpt oss att förutse varibaler för 

att sedan identifiera relationer mellan dem, något som har gjort det lättare för oss att koda 

vårt material (a.a). Det första inledande steget i analysen var att identifiera viktiga 

meningsenheter som sedan kondenserades till en mindre enhet för att sedan utgöra en kort 

kod (Lundman & Graneheim, 2008) (Se Tabell 4.1 för exempel på kondensering av 

meningsenheter). 
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Domän: 

Kundresponskapacitet 

   

Meningsenhet Kondenserad 

meningenhet 

Kod Kategori 

Ja tillräckligt med personal, ... 

det är väl egentligen det som är 

mest viktigt, så att det finns folk 

som svarar ganska snabbt och att 

försöka att det ska vara proffsig 

personal som kan rätt snabbt ta 

reda på vad folk vill och knyta 

ihop det så att det inte blir en 

kvart samtal varje samtal. Att det 

är proffsig personal som kan 

snabbt ta rätt på frågan. - 

Respondent A  

kundservicehandläggare, 

kommunen 

 

Tillräckligt och 

proffsig personal 

som snabbt tar 

reda på vad folk 

vill och knyta ihop 

så att inte varje 

fråga tar en kvart 

Tillräckligt 

och 

proffsig 

personal 

Kundresponsexpertis 

Ja, alltså det är ju 

arbetsuppgifterna det tar ganska 

lång tid att rekrytera personal om 

det är det som behövs, alltså det 

skulle finnas något snabbare 

förlopp där för att det kommer in 

mer och mer arbetsuppgifter… vi 

får fler och fler arbetsuppgifter 

och det innebär ju också att det 

tar mer tid och då behöver man 

mer personal och det är en 

ganska lång process innan man 

kan få till att få mer personal så 

att det hinner bli ganska stressigt 

innan dess. - Respondent A 

 kundservicehandläggare, 

kommunen 

Tar lång tid att 

rekrytera personal, 

borde finnas 

snabbare förlopp, 

fler och fler 

arbetsuppgifter, 

behöver mer 

personal, lång 

process, hinner bli 

stressigt 

Snabbare 

förlopp vid 

rekrytering 

Kundresponsexptertis 

Tabell 4.1 Exempel på meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod och kategori 

 

Domäner skapades med hjälp av utvalda teorier för att sedan sorteras in i relavanta 

kategorier (Hsieh & Shannon, 2005). Under analysen skapades en röd tråd, det Lundman 

och Hällgren-Granehim (2008) kallar teman, det vill säga meningar som är återkommande i 

ett flertal kategorier. (Se tabell 4.2) 
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Domäner Kategorier Tema 

Kundresponskapacitet 

 

Kundresponsexpertis 

 

Engagemang, kompetens 

Kundresponsfart Förståelse för snabbhetens kostnad 

men också för dess värde 

Kundkännedom Kundkännedomsprocesser Åtgärder i olika stadium för att 

identifiera kunders behov 

IT-relaterade resurser Teknisk färdighet 

 

Vikten av kompetens för möjlighet att 

utnyttja allmänna IT-applikationer till 

fullo 

Allmänna IT-applikationer Som stöd eller hinder för att 

upprätthålla expertis och fart 

IT-satsning 

 

Att ekonomiskt investera i allmäna IT-

appplikationer som  passar 

organisationen 

IT-

infrastruktursflexibilitet 

Vikten av integrerade system för att 

uppnå kundresponsfart 

Delad IT-kännedom Ledningens förståelse för IT påverkar 

satsningar och resultat 

Tabell 4.2 Översikt över domäner, kategorier och teman 

 

4.4 Kritiskt förhållningssätt till metod 

I denna studie har kvalitativ ansats med semistruktuerade intervjuer använts, något som har 

haft en inverkan på vårt resultat då handlingsutrymmet metoden ger innebär begränsningar. 

Användandet av en annan metod, till exempel en kvantitativ metod i form av enkäter hade 

eventuellt genererat andra resultat (Bryman, 2011). 

 Vidare innebär valet av kvalitativ metod svårigheter för replikation; en upprepad studie 

utförd av andra aktörer men med samma organisationer skulle förmodligen resultera i ett 

annorlunda resultat på grund av att att vår studie påverkats av våra egna tolkningar (a.a).  

 En annan utmaning med kvalitativ metod är svårigheter vid generalisering; vid 

genomförandet av en fallstudie är det därför av stor vikt att ha förståelse för att resultatet 

som framkommer inte kan representera ett helt fält, inte heller kan en studie över en viss del 

av en organisation representera organisationen som helhet (a.a).   

 Vid valet av kvalitativ innehållsanalys föll det sig naturligt att använda sig av en deduktiv 

ansats då studien använder sig av två teorier som utgångspunkt. Den deduktiva ansatsen 

styrde indelningen av domäner samt kategorier och har på så vis haft en markant påverkan 

på dataanalysen. Kvalitativ innehållsanalys genomförs på olika abstraktionsnivåer och 

innebär att delar av datamaterialet analyseras var för sig, något som kan leda till att 

kodningen blir för detaljerad och att helheten riskerar att misstolkas (Lundman & Hällgren-

Granheim, 2008). Vidare kritiseras även kvalitativ innehållsanalys för risken för en färgad 

bild av datainsamlingen då forskare själva väljer att identifiera de meningsenheter som anses 
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vara relevanta och på grund av det kan väsentliga delar förbises (Bryman, 2011). Detta 

betyder att valet av en annan analysmetod för data eventuellt lett till ett annat resultat.  

4.5 Källkritik 

Våra källor har bestått av vetenskapliga artiklar, böcker, samt insamlad data. I urvalet av 

litteratur har vetenskapliga artiklar relaterade till ämnet informatik valts ut, i 

litteratursökningen som utfördes prioriterades litteraturens ursprung och endast 

fackgranskade tidsskrifter har används. En annan aspekt i urvalet av källor är publiceringsår 

då nyare artiklar prioriterats för att försäkra att tidigare studier som använts är aktuella. I 

vissa fall har dock artiklar valts trots avlägset publiceringsår på grund av dess historiska 

perspektiv och för att påvisa hur tankesätt, rutiner och processer utvecklats och förändrats. 

 Vi ser studiens respondenter som en trovärdig primär källa och är nöjda med det 

datamaterial intervjuerna genererat, dock har det förekommit tillfällen där respondenterna 

inte varit intresserade av eller införstådda i specifika frågor. Detta kan bero på bristande 

engagemang och ovilja att delta från respondenten sida trots uttalat samtycke om deltagande 

i studien. Vi är däremot medvetna om att vårt agerande under intervjuerna har en viss 

påverkan på respondenternas engagemang och att möjligheten att fånga respondenternas 

intresse är upp till oss.  

 Många förberedelser gjordes inför intervjuerna med syftet  att vara väl förberedda, 

däremot har vi i efterhand upptäckt förbättringsområden i vår intervjuteknik, en av dessa är 

att ställa följdfrågor som kopplar till studiens problemformuleringar, bättre formulerade 

följdfrågor hade möjligtvis väckt ett djupare intresse hos respondenter och medfört 

utförligare svar.  

4.6 Forskningsetiska principer 

Svårigheter kring forskningsetiska principer ligger i att balansera forskarens begär att få en 

så ingående och djup intervju som möjligt utan att respondenten kränks (Brinkman och 

Kvale 2010). Den här studien följer Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer 

inom humnistisk-samhällsvetensaplig forskning. 

 Alla studiens respondenter har blivit presenterade med ett medgivandeformulär (Se 

bilaga) i enlighet med informationskravet. Medgivandeformuläret innehöll en kort 

introduktion om vårt projekt, dess syfte, mål, och inriktning. Deltagaren blev även 

underrättade om deras rättighet och möjlighet att när som helst under intervjun avböja att 

svara på specifika frågor eller att helt avbryta intervjun för att inte längre delta i 

undersökningen och att det material som samlats in inte skulle användas i den slutgiltiga 

rapporten (Holme och Solvang, 1997). 

 Med tanke på konfidentialitetskravet har alla deltagare även informerats om att deras 

deltagande i studien sker anonymt med hänsyn till deras integritet (Fejes & Thornberg, 

 2009) Deltagarna har dessutom givits möjligheten att ta kontakt med oss efter avslutad 

intervju för tillägg eller avdrag i intervjuerna (a.a). All denna information gavs via 

medgivandeformuläret som skickades ut som mail innan intervjuerna ägde rum, var på 

deltagaren även blev presenterad med samma formulär precis före intervjuns start då det 
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även skrevs under av deltagaren med både namn och datum och genom det har vi även 

försäkrat oss om samtyckeskravet. 

 Med tanke på nyttjandekravet har respondenterna även varit införstådda i att deras svar 

inte kommer att användas i något annat syfte eller till någon annan studie i framtiden 

(Bryman, 2011). 
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5. Kundkännedomsprocessers relation till kundre-
sponskapacitet 

De två organisationer som studerats är av väldigt skilda arter och valet har gjorts att i analy-

sen av insamlat datamaterial inte jämföra kommunen och elbolagets svar då studiens syfte 

inte kretsar kring att studera organisationernas olikheter i rutiner och processer. Det ska 

dock inte glömmas att organisationernas olikheter till varandra har ett distinkt inflytande på 

studiens resultat då respondenters reflektioner, uppfattningar och förutsättningar påverkas 

av den organisation de arbetar för. Det bör tas i beaktning att kommunens kundservice är 

mindre till antal än elbolagets, något som ger andra förutsättningar för intern kommunika-

tion, rekryteringsprocesser samt vid förändring av rutiner och processer. Vidare saknar 

kommunen konkurrens av yttre aktörer då andra kommuner inte kan ses som motståndare 

som ämnar rekrytera kommunens medborgare, elbolaget har däremot ett stort antal konkur-

renter i form av andra elbolag och utsätts därför av utmaningar och svårigheter som inte 

drabbar kommunen.  Ytterligare skillnader mellan de två organisationerna är att kommunen 

som statlig enhet har ett ansvar för sina medborgare och därför inte kan prioritera bort kun-

der som medför utmaningar, elbolaget utmanas av lagliga aspekter i form av monopolverk-

samheter och konkurrensutsatta utsatta verksamheter måste hållas isär.    

 Det finns dock en markant likhet mellan de två organisationerna; trots olikheter i rutiner, 

processer och förutsättningar står både kommunen och elbolaget inför utmaningar relaterade 

till att uppnå kundresponskapacitet, hantera kundkännedomsprocesser samt användningen 

av IT-relaterade resurser som verktyg för dessa verksamhetsprocesser.  

 Jayachandran och Kaufmans (2004) teori om kundkännedomsprocessers relation till 

kundresponskapacitet utgör en av studiens två teoretiska ansatser och ligger till grund för 

den deduktiva innehållsanalys som utförts. Innehållsanalysen resulterade i tre domäner; 

kundresponskapacitet, kundkännedom och IT-relaterade resurser, vidare har analys av dessa 

domäner lett till utformandet av åtta teman som genomsyrar datamaterialets meningsenhe-

ter (detta har redovisats i tabell 4.2).  

5.1 Respondenters reflektioner kring kundresponsexpertis 

I våra intervjuer har det framkommit att respondenterna uppfattar kundresponsexpertis som 

en kombination av kompetent personal som har god kunnighet i verksamhetens tjänster, 

produkter och rutiner. Vidare betraktar respondenterna kundresponsexpertis som en viktig 

aspekt i kundservice eftersom responser som misslyckas med att bemöta kundens behov le-

der till missnöje hos kunder och en lägre kundresponskapacitet. 

 

… det ska vara proffsig personal som kan rätt snabbt ta reda på vad folk vill och 

knyta ihop det så att det inte blir en kvart samtal varje samtal. Att det är proffsig 

personal som kan snabbt ta rätt på frågan. – Respondent A, kundservicehandlägga-

re, kommunen 
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... kompetens, så att man kan svara på frågorna, och inte behöver koppla vidare. vi 

jobbar mycket med att bredda kompetens så att alla egentligen kan svara på allt, 

sen är det ju inte helt fullt möjligt men att man kan svara på så mycket av kundens 

frågor som möjligt. – Respondent M, floor manager, elbolaget 

 

Respondenterna menar att informell så väl som formell utbildning används för att förbättra 

och utveckla kompetens hos den personal som kommunicerar med organisationens kunder.   

 

… att man kontinuerligt utbildar och liksom håller resurspoolen ajour så att man 

har frågorna eller svaren tillgängliga snabbt. – Respondent K, kommunikations-

plattforsspecialist, elbolaget 

 

… vi tagit fram ett arbetssätt… över rekrytering, hur får vi in de bästa medarbetarna 

hur ska vi utbilda dem så att vi optimerar det så att man verkligen får den kompe-

tens man behöver, och hur kan vi verifiera och säkerställa att vi också har den 

kompetens man behöver och de gör vi innan man börjar prata med kund, så måste 

man ha klarat vissa tester hos oss - Respondent M, floor manager, elbolaget 

 

En respondent poängterar vikten med kontinuitet i vidareutbildning eftersom personalen då 

bibehåller de kunskaper de tagit till sig. 

 

... allting är utbildning och verifiering av utbildning, sen får man också kontinuer-

ligt verifiera så att man får ha kvar sitt skill [viss nivå av vidareutbildning], så att 

man är kompetent inom det. – Respondent L, team chef, elbolaget 

 

En annan respondent belyste vikten av flexibilitet hos personal som en viktig aspekt i kund-

responsexpertis. 

 

… för det händer ju jättemycket här hela tiden och det kan bli väldigt... ja men för-

ändringar med kort varsel, det gäller liksom att på nåt sätt vara förberedd på det 

när man jobbar här och det är ju därför vi har rekryterat de vi har... – Respondent 

D, systemförvaltare, kommunen 

5.1.1 Engagemang och förståelse som bidragande faktor till 

kundresponsexpertis 

En aspekt som studiens respondenter upplever som central är engagemang som en bidragan-

de faktor till hög responsexpertis. Respondenterna menar att personal som kommunicerar 

med och tjänar kunder måste ha ett inneboende engagemang för uppgiften och vara intresse-

rade av att kundens behov bemöts upp. 

 

Ja men sen är det ju jätteviktigt också det här med vilka man har som jobbar med 

det här, det är ju oerhört viktigt att man har personer som faktiskt vill jobba med 

kundservice och är intresserade, genuint intresserade av det. Och ja, men man 
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måste ju ha ett intresse för det annars funkar det ju inte, det är lite speciellt att job-

ba med kundservice. – Respondent D, systemförvaltare, kommunen 

 

... jag tror det är viktigt engagemang och motiverade medarbetare... och jag tror 

också att det handlar mycket om ledarskap. – Respondent M, floor manager, elbo-

laget 

 

Utöver engagemang uttryckte vissa respondenter vikten av en djupare förståelse för det värde 

som möjliggörs för både kund och verksamhet vid hög kundresponskapacitet samt att ha in-

sikt i kundservice roll i verksamheten som helhet. 

 

… det här har vi ju jobbat jättemycket med värdegrund i organisationen och ett för-

ändrat kundperspektiv, alltså från verksamhetsperspektiv till kundperspektiv, be-

tydelsen av att, när man jobbar med kvalitetsutveckling och får alla hörnstenar på 

plats och jobba med dem i balans, alltså med kunden i fokus men att jobba med 

processer med ständiga förbättringar med... basera på beslut, på fakta och medar-

betarnas engagemang och så ledningens stöd som driver förädlingsarbetet, det här 

är ju jätteviktigt att få de här pusselbitarna i harmoni med varandra, och det kan 

låta enkelt men i en så här stor organisation är det ganska komplex. – Respondent 

F, kvalitets och utvecklingschef, kommunen 

 

För om vi inte är bra, leverera bra service, då har vi ju som ingen, då behöver vi ju 

inte finnas till längre, vi är ju här för att ge så bra service som möjligt. – Respon-

dent E, kundservice chef, kommunen 

 

Det kan diskuteras om begreppen engagemang och förståelse ens är en del av kundkänne-

domsprocesser och att de istället hör till kundrelationshantering. Det kan dock konstateras 

att i och med att kundkännedomsprocesser är en del av kundrelationshantering är det ound-

vikligt att delarna inte går in i varandra. Därför blir resultatet en viktig aspekt när Jayachand-

ran och Kaufmans (2004) teori ska granskas i och med att teorin inte tar hänsyn till kund-

kännedomsprocessers relation till kundrelationshantering.     

5.1.2 Kundkännedomsprocessers relation till kundresponsexpertis 

Under våra intervjuer fick alla respondenter berätta vilka faktorer de upplevde bidrog till en 

hög grad av kundresponsexpertis och som redogjorts för i tidigare avsnitt ansåg studiens re-

spondenter att kompetens, engagemang och förståelse var de viktigaste aspekterna i strävan 

efter en hög kundresponsexpertis. Ingen av våra respondenter associerade kundresponsex-

pertis med kundkännedom vid första angripandet av frågan, när respondenterna fick frågan 

om kundkännedomsprocessers roll i kundresponskapacitet upplevde dock alla respondenter 

att kundkännedom bidrog starkt till en högre grad av kundresponsexpertis. I vårt insamlade 

datamaterial har vi identifierat två olika typer av kundkännedomsprocesser; förebyggande 

och motverkande åtgärder.  
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 Vår studie bekräftar Jayachandran och Kaufmans (2004) teori om att kundkännedom 

bidrar till insikt som i sin tur bidrar till bättre responser som leder till en högre grad av 

kundresponsexpertis. Detsamma gäller för teorin om att kundkännedom reducerar osäker-

het och ger möjlighet till fler responser som även detta leder till en högre grad av kundre-

sponsexpertis. 

 

… dels så gör vi ju mycket attitydmätningar och vi gör kundmätningar i from av en-

käter och det är ju ofta där vi får, vad ska man säga, den första idén om vad som är 

viktigt för våra medborgare och kunder, men sen får vi in statistik från kundtjäns-

ten också... och den ger ju också en väldigt bra bild. med statistiken får vi ett väldigt 

bra underlag - Respondent F, kvalitets och utvecklingschef, kommunen 

 

Och man måste ta reda på vad de har för behov och inte alls säkert att man vet det 

som kund, men när man har pratat med många och intervjuat dem så kan man bör-

ja se mönster och då kan man ju titta på att det är ju det här de har sagt... - Re-

spondent E, kundservice chef, kommunen 

 

Generellt är det ju jätteviktigt ju bättre man förstår sina kunders behov och ja men 

en sån sak som FAQ [Frequently Asked Questions], vad frågar man vanligen om 

och så vidare, desto bättre service kan man ju ge...det är ju ett absolut plus när man 

ska definiera nya funktioner och man ska integrera nya andra stödsystem så att 

man förstår vilken data är viktig att få med hela vägen. - Respondent K, kommuni-

kationsplattforsspecialist, elbolaget 

 

Resultatet av vår studie visar även att Jayachandran och Kaufmans (2004) teori om att led-

ningens riskbenägenhet påverkar hur många responser som utförs samt graden av kreativi-

tet i de responser som utförs går att identifiera i studiens två fall. 

  

… hur säkerställer vi att vi verkligen bygger sådana tjänster som medborgarna har 

behov och efterfrågar än att vi bara bygger det som vi hade förut. Och det är en jät-

testor utmaning. Och det är ganska komplicerat också. Att det är ju inte, heller sä-

kert att bara för att man går ut och frågar att medborgare, att medborgaren själv 

kan veta vad man har för behov, utan det måste man ju göra, göra, jobba med på ett 

speciellt sätt och det, vi testar lite olika tekniker kan man säga för medborgare, dia-

log kombinerat med tjänstedesign. - Respondent F, kvalitets och utvecklingschef, 

kommunen 

 

Ovannämnda citat illustrerar den riskbedömning som förekommer i kommunen, med hjälp 

av kundkännedomsprocesser kan risker reduceras och fler responser tillåtas. Ett exempel där 

risker där emot upplevts för höga och kreativa responser stoppats är respons med hjälp av 

sociala medier, där elbolaget endast ägnar sig åt bevakande verksamhet. 
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… hur vi hanterar andra media [Sociala medier] så ställer det såna krav på att vi är 

korrekta och att det blir liksom skärskådat från... det blir en enorm risk liksom ef-

tersom ett dåligt svar på tvåtusen bra blir liksom... tar ändå över alla de där bra 

svaren och svårt liksom att agera på men det kanske handlar om andra saker, det 

kanske handlar om att vi ska uppsnappa och förstå att det här är det som kunder 

upprörs - Respondent J, kommunikationsplattforsspecialist,  elbolaget 

 

Med detta menar Respondent J att sociala medier gör responser offentliga, något som utgör 

en risk eftersom ett kundbehov som bemöts på ett bristfälligt sätt riskerar att uppmärksam-

mas och kritiseras av stora delar av kundbasen. 

5.1.3 Sammanfattning av respondenters reflektioner kring 

kundresponsexpertis 

Sammanfattningsvis har det framkommit i vår studie att respondenterna anser att kundre-

sponsexpertis uppstår genom kompetens och flexibilitet hos kundservicehandlägga-

re/kundkommunikatörer. Vidare värderas genuint engagemang för kundservice och en för-

ståelse för kundservice existens, något som väcker diskussion kring Jayachandran och Kauf-

mans (2004) teori då den endast kretsar kring insamling, analysering och spridning av in-

formation och därför bortser från andra delar av kundrelationshantering. Dock betonar re-

spondenterna vikten av att känna till kunders behov och vanor och bekräftar kundkänne-

domsprocessers roll i kundresponsexpertis. Vidare bekräftas Jayachandran och Kaufmans 

(2004) teori om hur ledningens riskbenägenhet påverkar kundresponsexpertis. 

5.2 Respondenters reflektioner kring kundresponsfart 

Under våra intervjuer har alla våra respondenter tillfrågats hur de upplever värdet i kundre-

sponsfart, svaren har till större del varit enade i att en hög grad av responsfart är en viktig 

faktor för att skapa kundtillfredsställelse och kundlojalitet. 

 

Jamen det är attraktivt, alltså, att... samhället har ju förändrats på något sätt, det är 

ju inte som det var förr... det känns som att alla har så mycket nu, det är aktiviteter 

och det är… alla jobbar heltid och det... det är ju jättejobbigt att dessutom hålla på 

att ringa till kommunen och aldrig få svar liksom, det är oerhört dålig service. Det 

är klart att det handlar ju om en livskalitet på något sätt för… att man liksom kan 

få, man får hjälp snabbt helt enkelt. – Respondent D, systemförvaltare, kommunen 

 

... men annars är det ju också som du säger vi missar ju på att... försäljningstillfäl-

len, det är ju ingen som ringer hit och vill höra sig för vad vi kan erbjuda för pro-

dukter som är villiga att sitta i 30 minuter i kö för att lyssna på det så att vi går ju 

miste om affärer och skapar ett dåligt rykte och de som väl får liksom, det här en 

stor del av upplevelsen hur snabbt responstid man får. – Respondent J, kommuni-

kationsplattforsspecialist, elbolaget 
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Och där är det ju också långa responstider driver ju också ärenden, svarar man inte 

på ett mail inom 24 timmar ja då ringer de och vips så har vi två grejer som någon 

behöver titta på så att det är bra ur alla aspekter att ha snabba responstider. – Re-

spondent K, kommunikationsplattforsspecialist, elbolaget 

 

... då ska jag säga att för oss är det värdefullt och för [kommunens] medborgare, för 

att egentligen varför vi har fört in kundtjänst är för att vi vill sätta snurr på verk-

samhetsutvecklingen, vi vill sätta snurr på kommunen, man ska kunna jobba med, 

man ska inte sitta i telefon och vänta… och framförallt är det ju viktigt för medbor-

garna, för vi tror ju att, alla i [kommunen] bidrar ju på något sätt till samhället - 

Respondent E, kundservice chef, kommunen 

 

Vi har dock identifierat en diskussion kring kundresponsfartens negativa aspekter som vi inte 

stött på i tidigare forskning. Diskussionen handlar om kundresponsfartens kostnad; två av 

våra respondenter upplever att hög kundresponsfart är beroende av antalet kundservice-

handläggare/kundkommunikatörer som bemöter kunder och att en allt för stor bemannings-

styrka blir för kostsamt. Vidare menar respondenterna att kostnaden för hög kundrespons-

fart med hjälp av en stor bemanningsstyrka omedvetet betalas av organisationens kunder 

eftersom kapitalet som krävs för en ökad kundkommunicerande bemanning betalas med 

hjälp av höjda avgifter. 

 

Men som sagt man får inte ha för snabb svarstid tror jag, för i teorin är det jättebra 

med snabb svarstid, ... men det är få som är villiga att betala för det, om man berät-

tar för dem vad det kostar, för att då har du ju kommit upp, i realitet så har man ju 

då handläggare som sitter och rullar tummarna och bara väntar på samtal. Och de 

är ju ingen ekonomi i nått företag eller kommun eller, utan du vill ju ha ett par 

samtal som hovrar, det är bra ekonomi och det är bra för kunden och det är bra för, 

... Men snabb svarstid, definitivt, du får inte börja ha, alltså, när de börjar komma 

upp att suttit och väntat i telefon i fem sex sju minuter då börjar man ju bli irriterad 

och de kan färga hela din bild av företaget. – Respondent E, kundservice chef, 

kommunen 

 

… men att, att inte vara snabb, men sen när man väl kommer fram och få ett svar, 

få ett väldigt trevligt bemötande, kanske också får med sig något som man inte för-

väntar sig, det gör att den här snabbheten, det var inte lika viktigt. Så att snabbhe-

ten har ett pris... som jag undrar om riktig alla kunder är beredda att betala för, för 

det är i slutändan kunden som får betala. Så det är liksom tid är pengar och även 

för kund… - Respondent M, floor manager, elbolaget 

5.2.1 Respondenternas uppfattningar om kundkännedomsprocessers 

relation till kundresponsfart 

Vid frågor om kundkännedomsprocessers relation till kundresponsfart har respondenter be-

kräftat att kundkännedomsprocesser har en viss påverkan. Både kommunen och elbolaget 
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använder sig av statistik och prognoser för att i största möjliga mån anpassa sin bemanning 

efter behov för att kunna erbjuda en så hög kundresponsfart som möjligt. 

 

Ja det har vi ju speciella planerare som sitter och kollar historik och så och alltid 

beräknar att den här dagen tror vi att det kommer att ringa 2493 samtal och så vi-

dare och sen följer de ju upp det dagen efter och ser om det stämde eller inte och 

gör nya prognoser. – Respondent H, kundkommunikatör, elbolaget 

 

Vi försöker väl ligga steget före där så att man ser, ja men på våren till exempel så 

ringer så här många kunder om den här typen av ärenden så att vi vet om nästan 

innan de ringer vad de vill. – Respondent H, kundkommunikatör, elbolaget 

 

Det framkommer tydligt att våra respondenter först och främst kopplar kundkännedomspro-

cesser till kundresponsexpertis och att kundresponsfart istället beror på andra faktorer. Detta 

är något som Jayachandran och Kaufman (2004) bekräftar i sin teori; enligt deras teori har 

kundkännedomsprocesser endast en direkt påverkan på kundresponsfart i och med att det 

bidrar till reducerad osäkerhet som leder till snabbare beslutstagande, som avslutningsvis 

leder till en högre grad av kundresponsfart, något som bekräftas i våra intervjuer.  

 

Det är viktigt för att kunna bemöta dem med rätt kommunikation, vi jobbar jätte-

mycket med att förstå behovet bakom frågan. Respondent -L, team chef, elbolaget 

 

Vad gäller ledningens benägenhet att ta risker och dess direkta påverkan på kundresponsfart 

genom snabbare beslutstagande har det påvisats i vår studie av respondent F, Kvalitets och 

utvecklingschef för kommunen:   

 

… vi har ju koll på alla kanaler hela tiden, liksom hur långa svarstider det är och så-

där, så det handlar ju först och främst om att ta greppet och verkligen veta innan 

man sätter in åtgärder att man baserar beslut på fakta och inte bara gissar -F Kvali-

tets och utvecklingschef, kommunen 

5.2.2 Sammanfattning av respondenters reflektioner kring 

kundresponsfart 

Sammanfattningsvis har det framkommit i våra intervjuer att respondenterna värdesätter 

hög kundresponsfart men att kundresponsfarten inte enbart kan bero på en stor beman-

ningsstyrka eftersom kostnaden för detta ofta betalas genom höjda avgifter för kunder. 

 När det kommer till kundkännedomsprocessers relation till kundresponsfart framkom det 

i våra intervjuer att både kommunen och elbolaget använder sig av kundkännedomsprocesser 

för att uppfatta hur bemanning bör ske samt för att i kommunikation med kunder snabbt 

avgöra kundens behov för att med hjälp av detta utföra snabbare beslutstagande. När det 

kommer till ledningens riskbenägenhet och dess relation till kundkännedomsprocesser och 

kundresponsfart har det i våra intervjuer framkommit exempel på hur kommunen värdesät-

ter kundkännedom för att reducera risker i samband med kundresponsfart. 
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5.3 Kundresponskapacitet som helhet 

När både kundresponsexpertis och kundresponsfart granskas som en helhet framkommer de 

båda aspekternas relation samt påverkan på varandra. I intervjuerna med våra respondenter 

har det tydliggjorts att den ena aspekten inte kan existera utan den andra; för att med hjälp 

av hög kundresponskapacitet uppnå tillfredsställda och lojala kunder är det av stor vikt att 

både ha förmåga att uppfatta kundens behov för att sedan snabbt reagera.   

 Vad gäller kundkännedomsprocessers samt ledningens riskbenägenhets påverkan på 

kundresponskapacitet har det i våra intervjuer framkommit att både kommunen och elbola-

get använder sig av kundkännedomsprocesser för att reducera risker samt möjliggöra bättre, 

fler samt kreativa responser och snabbare beslutstagande. När bakomliggande faktorer till 

hög kundresponskapacitet ska identifieras har dock våra respondenter presenterat kompe-

tens, engagemang och en djupare förståelse för syftet med kundservice existens som den pri-

mära faktorn, något som indikerar att kundkännedomsprocesser inte kan separeras helt från 

kundrelationsshantering. Kundkännedomsprocesser har också upplevts som viktigt, dock har 

ingen av våra respondenter gjort denna koppling utan att först bli förfrågade om deras reflek-

tioner kring kundkännedomsprocesser. Genom respondenternas svar har vi identifierat en 

lucka i Jayachandran och Kaufmans (2004) teori; utan ett genuint intresse och engagemang 

för uppgiften och utan en djupare förståelse för uppgiftens syfte är det omöjligt för en verk-

samhet att med hjälp av kundkännedomsprocesser uppnå hög kundresponskapacitet. Detta 

på grund av att det inte kommer att finnas någon strävan efter att tillfredsställa kunder eller 

någon förståelse för kundlojalitetens betydelse.  Engagemang och förståelse har därför 

en direkt påverkan på kundresponsexpertis och kundresponsfart, samt en indirekt påverkan 

på grund av att engagemang och förståelse påverkar hur verksamhetens anställda använder 

sig av kundkännedomsprocesser för att uppnå hög kundresponskapacitet (Se figur 2 för il-

lustration). Resultatet visar att kundkännedomsprocesser inte kan studeras utan att identifie-

ra kopplingar till kundrelationshantering.  
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Figur 2. Processkarta över engagemang och förståelses påverkan på Jayachandran och 

Kaufmans (2004) teori om kundkännedomsprocessers relation till kundresponskapacitet. 
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6. IT-relaterade resursers roll i kundresponskapacitet 
och kundkännedomsprocess 

En viktig aspekt att belysa är det faktum att elbolaget och kommunen har olika typer av förut-

sättningar vad gäller IT-relaterade resurser. Det globala elbolaget har betydligt större kapital 

att spendera, samtidigt har den lilla kommunen i Sverige större friheter vad gäller utveckling 

och förändring av IT-relaterade resurser. Vidare har elbolaget en större IT-bemanning än 

kommunen, det ska dock inte glömmas att kommunen har en betydligt mindre kundservice-

verksamhet. Identifierade likheter mellan de två organisationerna är det faktum att de ställs 

inför samma utmaningar vad gäller prioritering av olika IT-relaterade resurser samt hur des-

sa resurser ska användas för att utnyttja dess fulla potential. 

 Domänen IT-relaterade resurser utgör fem kategorier som framkommit med hjälp av stu-

diens deduktiva innehållsanalys; IT-kostnad, teknisk färdighet, allmänna IT-applikationer, 

delad IT-kännedom och IT-infrastruktursflexibilitet. I utredningen av insamlat datamaterial 

har dessa kategorier identifierats och tematiserats, därefter har en analys av de olika IT-

relaterade resursernas roll i kundkännedomsprocesser, kundresponsexpertis samt kundre-

sponsfart utförts.  

6.1 IT-relaterade resursers roll i kundkännedomsprocesser 

I frågan om organisationens IT-kostnad och dess påverkan på kundkännedomsprocesser 

finns skilda uppfattningar hos respondenterna; respondent L, team chef på elbolaget menar 

att detta spelar mindre roll medan respondent A, kundservice handläggare på kommunen 

menar att det är viktigt: 

 

Det är viktigt att pengar läggs på bra program, där vi på ett enkelt sätt kan ta fram 

uppgifter som vi behöver om kunderna. – Respondent A, kundservicehandläggare, 

kommunen 

 

Vidare har det framkommit från våra intervjuer att teknisk färdighet har en viss roll i kund-

kännedomsprocesser; respondent L, team chef på elbolaget och respondent A, kundhandläg-

gare på kommunen reflekterar över vikten av att IT-avdelningen kan hitta relevant informa-

tion om kunder: 

 

Då vi ibland vill sortera ut specifika kundgrupper på utskick vi gör är det bra om de 

[IT-avdelningen] kan kartlägga rätt kundgrupp så vi når rätt målgrupp. – Respon-

dent, L, team chef, elbolaget 

 

Vi [kundservicehandläggare] måste kunna beskriva vad vi vill få fram för informa-

tion, de [IT-avdelningen] behöver veta hur vi får fram det efterfrågade. – Respon-

dent A, kundservicehandläggare, kommunen 
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Under intervjuerna med våra respondenter framkommer det att både kommunen och elbola-

get först och främst använder sig av allmänna IT-applikationer för att samla in kunskap om 

sina kunder. Denna insamling sker i både förebyggande och motverkande syfte, förebyggande 

med hjälp av prognoser för framtida kundbehov och motverkande tack vare undersökningar 

om kunders uppfattningar om behovsbemötande.   

 

… vi har ju att kunderna kan få valmöjligheten att ge det [feedback] direkt efter 

samtalet, att de blir uppringda och får ge betyg på hur de blev bemötta och vad de 

tyckte om kunskapen och, och svarstiden och så vidare, om de blev förstådda av 

handläggaren - Respondent G, kundkommunikatör, elbolaget 

 

Vi gör också djupanalyser av kund... de som har lämnat till exempel ettor till oss, de 

ringer vi upp och frågar vad var det som gjorde att du gav en etta och vad hade be-

hövts i samtalet, vad hade behövt hända för att du skulle ge oss ett högre betyg. Det 

är också ett sätt att lära och förstå. – Respondent M, floor manager, elbolaget 

 

... vi har ju 1,4 miljoner ärenden i vår databas så det är en oerhörd kunskap egentli-

gen och den kan vi ju lära oss jättemycket utav så det har vi ju. – Respondent D, sy-

stemförvaltare, kommunen 

 

Ja man gör undersökningar och man tittar kanske på den historik som man har, till 

exempel på vissa avtal, vilka kunder är det som väljer just det här avtalet och vad 

kan man göra, vilken målgrupp vill man nå. – Respondent G, kundkommunikatör, 

elbolaget 

 

Detta resultat visar att allmänna IT-applikationer har en primär roll i kundkännedomspro-

cesser, något som bekräftas av Chen och Popovich (2003) som menar att “... genom att an-

vända teknik för att “optimera interaktioner” med kunder, så kan företag skapa en 360 gra-

ders vy av kunder för att lära från tidigare interaktioner för att optimera framtida (Chen & 

Popovich, 2003 s. 677, vår översättning). 

 Under studiens gång har det framkommit att delad IT-kännedom har en viss påverkan på 

kundkännedomsprocesser: 

 

Viktigt att de [ledningen] förstår varför vi behöver vissa uppgifter, och hur man på 

ett enkelt och snabbt sätt kan ta fram uppgifterna. Om de inte förstår varför vi be-

höver vissa uppgifter för att göra vårt jobb, och hur snabbt vi behöver får fram upp-

gifterna, förlängs samtalstiderna och servicen blir sämre. – Respondent A, kund-

servicehandläggare, kommunen 

 

Detta kan kopplas till den förståelse som nämns i kapitel 5, avsnitt 1.1; utan en förståelse om 

varför IT behövs för att hantera kundkännedom försvåras arbetsprocessen och resultatet ris-

kerar att försämras. 
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6.1.1 Sammanfattning av IT-relaterade resursers roll i 

kundkännedomsprocesser 

Sammanfattningsvis har det i intervjuerna med våra respondenter framkommit att det  finns 

skilda uppfattningar hos respondenter om hur organisationens IT-kostnad påverkar kund-

kännedomsprocesser, en respondent upplever att det spelar mindre roll medan en annan 

menar att IT-kostnad är viktigt då de allmänna IT-applikationer som använts för att söka 

information om kunder bör vara påkostade för att nå upp till en viss prestanda. Vissa respon-

denter upplever att tekniska färdigheter spelar en viss roll i kundkännedomsprocesser efter-

som det är av stor vikt att IT-ledningen vet var specifik information om specifika kunder går 

att finna. Vidare har det framkommit att både elbolaget och kommunen använder sig av all-

männa IT-applikationer för att samla in kunskap om sina kunder. Det har även påfunnits 

reflektioner kring delad IT-kännedom och det faktum att ledningens förståelse för IT påver-

kar kundkännedomsprocesser. 

6.2 IT-relaterade resursers roll i kundresponsexpertis 

Under våra intervjuer har det framkommit att de allmänna IT-applikationer som används 

som verktyg för att bemöta kunders behov är en viktig faktor i strävan efter en hög grad av 

responsexpertis. De IT-applikationer som används upplevs vara ett stöd för att försäkra sig 

om att rätt rutiner utförs och att korrekt information ges till kunder. 

 

… det [IT-stödet] är ju jättebra det här med checklistor, man kan ju omöjligt hålla 

rätt på vad allt frågar om och kunna det utantill... och det är ju också kundsäkerhet 

då får de ju veta alla... de får samma svar det spelar ingen roll om de pratar med 

mig eller någon annan och nu har det ju förbättrats - Responden A, kundservice-

handläggare, kommunen 

 

… det där är ju också vilket supportsystem som finns för agenterna som sitter och 

tar emot och besvarar de här frågorna, att man får bra information, lättillgänglig 

för agenterna - Respondent K, kommunikationsplattforsspecialist, elbolaget 

 

Och sen har vi lite olika statistiska val också som vi har vår uppföljning då... in-

ternt... vi kallar den för regeldatabas där vi har bestämt att om man väljer de här 

specifika just de här fem valen... då har vi liksom programmerat in eller bestämt att 

då ska det vara till de här personerna så att jag som handläggare behöver inte min-

nas -Respondent D, systemförvaltare, kommunen 

 

På elbolaget används dessutom allmänna IT-applikationer som stöd för att upptäcka rutin- 

och regelbrott hos kundkommunikatörer: 

 

… sen har vi något som heter återkopplingsloop, det vill säga att upptäcker man att 

en kundkommunikatör gör fel så skickas det en, en update till mig som chef, att det 

här är fel enligt processen och rutinen, gå igenom med din medarbetare så att den 

vet vad det gäller, om det är något som har fastnat i systemet, vi har också en loop 
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som fångar upp om det är agenter som sitter och gör fel. Det kan vara slarvfel eller 

någonting och då är det ju upp till mig att känna till om det är ett slarvfel eller om 

vi måste sätta oss och gå igenom rutinen för att säkerhetsställa att vi gör rätt gent-

emot kund. – L Team chef, elbolaget 

 

Vidare har respondenter poängterat vikten av stadiga IT-applikationer som klarar av att utfö-

ra de uppgifter de är skapade för, kundservicehandläggare/kundkommunikatörer har kom-

mit att förlita sig på IT-stödet som resurs för att hantera den stora mängd rutiner och infor-

mation som de måste ha kännedom om för att kunna utföra sitt arbete. När IT-stöden inte 

fungerar påverkar detta kundresponsexpertisen på ett negativt sätt på grund av den tillit som 

finns att IT-stödet ska finnas där som ett uppslagsverk. 

 

... det är ju ett stort system så det kan man ju köpa att det kraschar då och då, men 

det kanske händer en gång för ofta... många blir utkastade ur systemet och ja, det 

går som inte att logga in men oftast så är det bara att logga in igen så, men det kan 

hända att det blir längre och svårare än så. – Respondent I, kundkommunikatör, 

elbolaget 

 

... när det inte funkar märker man ju hur viktigt det är [IT-stödet], det är ju prio ett 

att få det att funka och men här inne blir vi ju... nu är ju alla så rutinerade och så 

pass... ja men som jag sa tidigare flexibla så det är klart att vi klarar ju av en kortare 

period… - Respondent D, systemförvaltare, kommunen 

 

Det har även framkommit att respondenterna upplever delad IT-förståelse som en relevant 

aspekt för kundresponsexpertis: 

 

Mycket viktigt att ledningen förstår att vi jobbar mycket tekniskt och hur viktigt det 

är med bra fungerande IT, för att vi ska kunna göra ett bra jobb. – Respondent A, 

kundservicehandläggare, kommunen 

 

Förståelse för IT kan spela in när det gäller att se till exempel möjligheter till nya 

arbetssätt och teknikens påverkan på arbetssättet. Har man dålig förståelse för IT 

hittar man nog inte de optimala vägarna att nå resultatet. – Respondent D, system-

förvaltare, kommunen   

 

Eftersom allmänna IT-applikationer används för att uppnå kundresponsexpertis är ledning-

ens förståelse för detta därför viktig eftersom detta påverkar de ekonomiska satsningar som 

görs på IT-relaterade resurser.   

 En annan aspekt av IT-relaterade resurser som diskuterades i relation till kundresponsex-

pertis var den grad av IT-infrastruktursflexibilitet som de allmänna IT-applikationerna kunde 

erbjuda. Respondenterna uppgav att ständigt föränderliga rutiner och processer sätter krav 

på en flexibilitet hos de IT-stöd som används som verktyg för att uppnå kundresponsexpertis. 
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Vi har också utmaning med effektivitet. utifrån också att förändra, förbättra pro-

cesser, vi får hela tiden nya produkter och lite mer komplexa ärenden... och det är 

inte alltid man får ett bra systemstöd samtidigt, så det handlar om att skruva och 

förbättra... – Respondent M, floor manager, elbolaget 

6.2.1 Sammanfattning av IT-relaterade resursers roll i 

kundresponsexpertis 

När IT-relaterade resursers roll i kundresponsexpertis undersöktes framgick det att allmänna 

IT-applikationer var ett viktigt verktyg för kundservicehandläggare/kundkommunikatörer för 

att hantera den stora mängd information om rutiner och processer relaterade till kundservi-

ce. Det identifierades även ett starkt beroende av IT-applikationernas stabilitet eftersom opå-

litliga IT-stöd som ständigt slogs ut bidrog till en reducerad grad av kundresponsexpertis. Två 

respondenter uttryckte dessutom vikten av delad IT-förståelse då allmänna IT-applikationer 

är en viktig aspekt i strävan efter hög kundresponsexpertis och ledningens förståelse för detta 

påverkar den grad av investeringar som görs på IT.  Vidare värdesattes även IT-

infrastruktursflexibilitet i strävan efter hög responsexpertis på grund av vikten av flexibilitet 

för nya rutiner och processer inom kundrespons.  

6.3 IT-relaterade resurser roll i kundresponsfart 

När våra respondenter ombads reflektera över organisationens IT-kostnad och dess roll i 

kundresponsfart uppger respondenterna att graden av IT-kostnad har en direkt påverkan: 

 

Det är viktigt att vi har program som fungerar med varandra och är snabba. Viktigt 

att köpa in nya snabba program som är driftsäkra. – Respondent A, kundservice-

handläggare, kommunen 

 

Den spelar stor roll och det är viktigt att vi investerar där det gör skillnad både för 

våra kommunikatörer och kund. Svarstider vet vi driver kundnöjdhet. Och snabb-

het i systemen medarbetarnöjdhet. – Respondent L, team chef, elbolag 

 

Spelar stor roll [IT-kostnad], man vill ha teknik som inte strular, hänger sig eller 

går ner. Har man en gammal serverpark, dålig lina, gammal programvara eller äld-

re datorer så brukar det inte bli så bra. – Respondent E, kundservice chef, kommu-

nen 

 

All IT-utveckling kostar pengar. Mycket av vår tid är av administrativ art så all tid 

vi kan spara genom att ha effektivare systemstöd är av stor vikt. Om det inte finns 

ekonomiska förutsättningar för att investera i IT kommer det få påföljder som att vi 

inte kan effektivisera vår verksamhet - Respondent M, floor manager, elbolaget 

 

En annan kategori av IT-relaterade resurser som våra respondenter kopplat till hög kundre-

sponsfart är teknisk färdighet; Respondent A, Respondent L och Respondent K reflekterar 

över IT-ledningens tekniska färdigheter och dess påverkan på kundresponsfarten:   
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Det är viktigt att IT-ledningen kan programmen, och hur de fungerar, så vi snabbt 

kan få hjälp när det inte fungerar. Att de snabbt förstår vad som är problemet, och 

snabbt kan åtgärda det. – Respondent A, kundservicehandläggare, kommunen 

 

Det [teknisk färdighet] spelar mycket stor roll då de [IT-ledningen] måste vara bre-

da och kunna lösa våra ärenden snabbt för att vi ska kunna arbeta med tänkt pro-

duktion. – Respondent L, team chef, elbolaget 

 

IT-ledningen behöver tekniska färdigheter för att kunna förstå hur man bäst löser 

behoven, utmaningarna som verksamheten, kundservicen har. Om IT-ledningen, 

som har störst möjlighet att påverka riktningen för drift, utveckling, har viss förstå-

else för den tekniska implementationen och behoven kan de lättare driva verksam-

heten mot effektiva lösningar. 

– Respondent K, kommunikationsplattformsspecialist, elbolaget 

 

Respondent K, kommunikationsplattformsspecialist på elbolaget och därmed representant 

för IT-ledningen poängterar vikten av kundkommunikatörernas tekniska färdighet och dess 

påverkan på kundresponsfarten: 

 

… det är ju till mångt och mycket avgörande att ha en bra teknikplattform bakom 

och att ha bra kännedom om plattformen för att kunna utnyttja den på bästa sätt 

med, ja men jag tänker bara en basic grej som att filtrera bort skräppost och ny-

hetsbrev och LinkedIn-erbjudanden och så vidare för att se till så att vi inte får 

onödiga ärenden ut till agenterna utan att de kan koncentrera sig på det som fak-

tiskt behöver åtgärdas. – Respondent K, kommunikationsplattformsspecialist, el-

bolaget 

 

När IT-relaterade resursers roll i kundresponsfart studerades framkom det från våra respon-

denter att allmänna IT-applikationer används för att styra in kunder till en kundservicehand-

läggare/kundkommunikatör med expertis inom kundens specifika behov. 

 

... en del tycker det är jobbigt att måsta lyssna på ett knappval, men det gör vi ju för 

att kunna tratta in folk så att man ska kunna få snabbaste, vi vill ju ha en träffbild 

att när du ringer till kommunen så ska du komma rätt direkt, du vill inte hålla på 

att bli kopplad runt. – Respondent E, kundservice chef, kommunen 

 

… den [svarsmekanismen] är ju rätt detaljerad just när det gäller telefon så har vi, 

vad kan det vara, 30-tal olika liksom mål beroende på om man har styrt till talsvar 

eller... Och sen på e-post är det ju ett 100-tal olika klasser av Emil och som vi dis-

tribuerar till olika personer beroende på vad de har för utbildning. – Respondent K, 

kommunikationsplattforsspecialist, elbolaget 
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Både kommunen och elbolaget har uppsatta tidsramar och målbilder för kundresponsfarten i 

de olika typerna av teknikmedierad kundkontakt, i kommunen sker reglering av detta med 

hjälp av allmänna IT-applikationer: 

 

… det är tre dagars återkoppling som max att när vi skickar vidare till andra linjen 

ute på förvaltningarna så har de tre dagar på sig att ta tag i det ämnet och de går ju 

oftast snabbare, men har man inte återkopplat till kunden innan tre dagar så går 

det ett larm så att, så då får man en påminnelse att man måste göra det här. – Re-

spondent E, kundservice chef, kommunen 

 

Som nämnts i tidigare avsnitt används allmänna IT-applikationer även för att öka graden av 

kundresponsexpertis, något som sker i form av IT-stöd som assisterar kundservicehandlägga-

re/kundkommunikatörer att sortera rutiner och processer som ska utföras i responsen till 

kunder. I intervjuerna med våra respondenter framkom det dock att detta stöd kan upplevas 

som ett hinder på grund av användandet av flera olika typer av IT-applikationer som inte 

samarbetar med varandra. 

 

… alltså vi har ju våra checklistesystem och det underlättar ju väldigt. Att man lik-

som hittar igen svaren fort... men nackdelen är, alltså det svåra är ju att ha den lik-

som uppdaterad och komplett och sen har, för vi har ju flera ställen att söka på, och 

det kan jag tycka ibland är lite knepigt och jag tror också att jag som inte är född 

med dator, är inte lika snabb heller som de yngre. Så att för, för mig så, så skulle 

det vara önskvärt att jag hade en eller två ställen, men nu kan vi liksom ha tre eller 

fyra ställen som vi ska in och kolla på och de tycker jag tar lite tid för mig. – Re-

spondent B, kundservicehandläggare, kommunen 

 

Det är alltid bättre att integrera flera användarsystem till ett, jag skulle tippa att vi 

har gått från kanske 30 till... nu uppskattar jag bara men 30 till kanske sju-åtta. Så 

vi behöver fortfarande vara inne i olika system för att hjälpa kunderna, ju mer vi 

ensar desto bättre blir det ju, man kan alltid önska mer att man är på ett ställe och 

härjar än fler… - Respondent L, team chef, elbolaget 

 

Respondenter från elbolaget kommenterade hindret med ett flertal IT-applikationer som inte 

är integrerade med varandra och uttryckte en önskan om endast ett IT-stöd där alla verktyg 

samlats för att uppnå en högre grad av IT-infrastruktursflexibilitet. Respondent L, team chef 

på elbolaget förklarar dock att detta inte är möjligt på grund av lagar som hindrar leverantö-

rer av el och leverantörer av elnät att ta del av varandras kundinformation på grund av att 

monopolverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet måste hållas isär. 

  

 

 

Vidare har några respondenter betonad vikten av en enad IT-plattform mot kunden för att 

underlätta tillgänglighet och motverka felnavigering. – Respondent F, kvalitet och utveck-
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lingschef på kommunen och respondent E, kundservicechef på kommunen menar att IT-

applikationer som används för kommunikation med kunder ska ha en enad front. 

 

Det är ännu viktigare att man har någonting som hanterar alla inkomna frågor på 

ett och samma ställe, utifrån... medborgarens perspektiv så är det en väg in och jag 

behöver inte fundera på vem jag ska kontakta för vilka frågor och sådär, jag vänder 

mig till ett och samma ställe och så får jag hjälp jag därifrån - Respondent F, kvali-

tet och utvecklingschef, kommunen 

 

Det ska vara enkelt också, man ska inte behöva veta vem det är som är ansvarig för 

gatan eller, då man ringer ett nummer, hej jag har en fundering och så säger vi, ja 

men du vi vet svaret, och det gör att vi kan spara en massa tid för medborgarna, de 

behöver inte hålla på att fippla runt och vi sparar tid för handläggarna på förvalt-

ningen också. – Respondent E, kundservicechef, kommunen 

 

Dessa reflektioner går inte att implementera i någon av de fem kategorier av IT-relaterade 

resurser som presenterats i kapitel 2 avsnitt 2.2.2, denna lucka talar för att en sjätte kategori 

är nödvändig: enad IT-plattform mot kund. Kategorin enad IT-plattform skiljer sig från IT-

infrastruktursflexibilitet eftersom enad IT-plattform inte handlar om att ena ett flertal IT-

applikationer, inte heller handlar det om IT-applikationers flexibilitet vad gäller att hantera 

nya former av rutiner och processer. Enad IT-plattform handlar istället om en organisations 

förmåga att med hjälp av sina IT-applikationer skapa en väg in för kunden för att på så sätt 

kräva så lite ansträngning som möjligt från kunden. Vidare innebär en enad IT-plattform att 

all skriftlig information som publiceras på organisationens olika kommunikationskanaler 

alltid ska vara identisk för att kunden ska känna tillit till informationens korrekthet. 

 Att uppnå en enad IT-plattform handlar inte om IT-kostnader i form av IT-

applikationer eller tekniska färdigheter, istället rör det sig om hur en organisation använder 

sig av nämnda IT-relaterade resurser. Den sjätte kategorin av IT-relaterade resurser imple-

menteras således i klass 2 av IT-relaterade resurser (se tabell 5). 

 

Enad IT-

plattform 

En organisations förmåga att med hjälp av sina IT-applikationer skapa en väg 

in för kunden samt publicera identisk information på olika kommunikations-

kanaler för att minska ansträngning och skapa tillit 

Tabell 5 - IT-relaterade resurser, kategori 2 - Hur IT-investeringar används - Enad IT-

plattform 

 

 

 

 

6.3.1 Sammanfattning av IT-relaterade resursers roll i kundresponsfart 



35 

 

I intervjuerna med respondenterna framkommer det att IT-kostnad har en direkt påverkan 

på kundresponsfart, teknisk färdighet hos både IT-ledning och kundkommunikatörer upp-

levdes också höja graden av kundresponsfart. När respondenter frågades om IT-relaterade 

resursers roll i kundresponsfart framkom det att allmänna IT-applikationer används för att 

styra in kunder till rätt kundservicehandläggare/kundkommunikatör för att öka graden av 

kundresponsfart. Det upplevdes dock som ett hinder att de IT-stöd som användes inte hade 

en tillräckligt hög grad av IT-infrastruktursflexibilitet.  

 Vidare har vi i våra intervjuer identifierat en sjätte kategori av IT-relaterade resurser: 

Enad IT-plattform, kategorin handlar om en organisations förmåga att erbjuda en enad IT-

plattform med en väg in samt identisk information i alla organisationens kommunikations-

kanaler med kunder.   
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7. Slutsatser och diskussion 

Syftet med den här studien har varit att skapa förståelse för kundkännedomsprocessers rela-

tion till kundresponskapacitet samt att undersöka IT-relaterade resursers roll i kundkänne-

domsprocesser och kundresponskapacitet, studien har lett till följande slutsatser:  

 

 Kundkännedomsprocesser har en stark relation till kundresponskapacitet och en di-

rekt samt indirekt påverkan på kundresponsexpertis så väl som kundresponsfart. Yt-

terligare en aspekt som påverkar kundresponsexpertis samt kundresponsfart är enga-

gemang inför att uppfatta och reagera på kundens behov samt en förståelse för kund-

service roll i organisationen som helhet, något som visar att kundkännedomsproces-

ser inte kan studeras utan att kundrelationshantering inkluderas. 

 

 IT-relaterade resurser spelar en stor roll i både kundkännedomsprocess och kundre-

sponskapacitet på grund av att allmänna IT-applikationer används i stor utsträckning 

inom de båda. Det har dock framkommit att när de olika IT-relaterade resurserna 

studeras enskild i förhållande till kundkännedomsprocess, kundresponsexpertis samt 

kundresponsfart är vissa kategorier mer relevanta än andra. Vidare har en sjätte kate-

gori av IT-relaterade resurser identifierats; delad IT-plattform.  

7.1 Diskussion kring teoretiska ansatser 

I denna studie har två teoretiska ansatser använts: teorin om IT-relaterade resursers fem 

kategorier (Ray et al., 2005; 2007) samt Jayachandran och Kaufmans (2004) teori om kund-

kännedomsprocessers relation till kundresponskapacitet. Teorin om IT-relaterade resursers 

fem kategorier har bidragit till en djupare förståelse för hur olika aspekter bör studeras vid 

användning av IT. Utifrån denna förståelse har ett ifrågasättande möjliggjorts, något som lett 

till att det under studiens gång identifierats en sjätte IT-kategori; enad IT-plattform. Det ska 

dock poängteras att användandet av teorin om IT-relaterade resursers fem kategorier till viss 

del har påverkat våra tolkningar av vad IT-relaterade resurser är och att användandet av en 

annan teori möjligtvis lett till andra resultat. 

 Jayachandras och Kaufmans (2004) teori om kundkännedomsprocessers relation till 

kundresponskapacitet har bidragit till ett tydligt ramverk för vår studie, vidare har den även 

resulterat i en specificering av den verksamhetsprocess inom kundservice som denna studie 

kretsat kring. I rollen som ramverk har dock teorin bidragit till en styrning av tolkningar, 

trots att vi under studiens gång ifrågasatt vissa aspekter av teorin kvarstår faktumet att an-

vändningen av teorin påverkat studiens resultat och användandet av en annan teori eventu-

ellt lett till skilda resultat. 

 

 

7.2 Diskussion av kundkännedomsprocessers påverkan på 
kundresponskapacitet 
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Resultatet av vår studie visar att varken respondenter på elbolaget eller kommunen upplever 

att kundkännedomsprocesser är den första aspekt de reflekterar över i samband med hög 

responskapacitet, respondenterna reflekterar istället över kompetens, flexibilitet, engage-

mang och förståelse för uppgiften, något som visar att kundkännedomsprocesser och kundre-

lationshantering inte kan separeras helt. När våra respondenter tillfrågats om kundkänne-

domsprocessers roll i hög kundresponskapacitet bekräftar respondenterna att det finns en 

direkt påverkan och att kundkännedomsprocesser spelar en stor roll. Detta resultat visar att 

kundkännedomsprocessers koppling till kundrelationshantering är svår att särskilja och de 

två aktiviteterna hela tiden går in i varandra.  

 Vår studie visar att både elbolaget och kommunen genomför förebyggande så väl som 

motverkande åtgärder för att öka kundkännedom i syfte att förbättra kundresponsexpertis så 

väl som kundresponsfart. Detta sker exempelvis genom prognoser i syfte att förutse framtida 

kundbehov samt kundenkäter för att uppfatta ouppnådda kundbehov. Vår studie har visat att 

elbolaget och kommunen båda använder sig av kundkännedomsprocesser för att förbättra sin 

kundresponsfart genom att planera bemanning utefter förväntat kundbehov. Vårt resultat 

bekräftar därför Jayachandran och Kaufmans (2004) teori om att kundkännedomsprocesser 

påverkar kundresponskapaciteten. 

 Vidare har vår studie bekräftat Jayachandran och Kaufmans (2004) teori om att ledning-

ens riskbenägenhet påverkas av kundkännedomsprocesser och att kundkännedomsprocesser 

reducerar risker i samband med kundresponskapacitet. Kommunen har med hjälp av kund-

kännedom reducerat risker och möjliggjort en högre grad av kundresponsfart, samtidigt har 

elbolaget hindrats från att genomföra kreativa former av kundresponsexpertis då en för låg 

kundkännedom gjort att kundresponsen upplevs innebära en för stor risk.   

 I vår studie har en oväntad och intressant aspekt av kundresponsfart uppkommit då två 

respondenter uppmärksammat negativa aspekter av en för hög grad av kundresponsfart. Det-

ta är något som varken framkommit i tidigare studier (Jayachandran & Kaufman, 2004; Setia 

et al., 2013) och som väcker intresse att uppmärksamma i framtida studier. 

7.3 Diskussion av IT-relaterade resursers roll i 
kundkännedomsprocesser 

I den här studien har IT-relaterade resursers påverkan på kundkännedomsprocesser och 

kundresponskapacitet undersökts. De kategorier av IT-relaterade resurser som använts i stu-

dien är IT-kostnad, teknisk färdighet, allmänna IT-applikationer, delad IT-kännedom och IT-

infrastruktursflexibilitet. Resultatet av vår studie visar att när det gäller organisationens grad 

av IT-kostnad har motsägande resultat framkommit; vissa respondenter upplever att IT-

kostnad spelar mindre roll i kundkännedomsprocesser medan andra upplever att den spelar 

en stor roll på grund av att IT-applikationer används i utsträckt skala för att samla in kund-

kännedom och påkostade IT-applikationer har högre prestanda. Vidare har tekniska färdig-

heter en direkt påverkan på kundkännedomsprocesser eftersom IT-ledningens förmåga att 

söka fram specifik information om specifika kunder avgör hur väl kundkännedomsprocesser 

kan användas för att höja graden av kundresponskapacitet samt reducera risker.  

 Resultatet av vår studie visar även att allmänna IT-applikationer är den primära resurs 

som används i kundkännedomsprocesser, dessa IT-applikationer används i både förebyg-



38 

 

gande och motverkande syften. Vad gäller delad IT-kännedom visar studien att ledningens 

förståelse för IT har en viss påverkan på kundkännedomsprocesser, dock upplever vi att vi i 

intervjuerna med våra respondenter inte fått tillräckligt djupa svar och att vidare forskning 

på detta är nödvändigt för att med säkerhet kunna uttala sig om en existerande påverkan. 

 Under studiens gång har vi inte påträffat resultat om IT-infrastruktursflexibilitets roll i 

kundkännedomsprocesser. Vi upplever att vidare forskning krävs för att undersöka om och 

på vilket sätt IT-infrastruktursflexibilitet påverkar kundkännedomsprocesser. 

7.4 Diskussion av IT-relaterade resursers roll i 
kundresponskapacitet 

Resultatet av studien visar att när det gäller organisationens IT-kostnad av kundresponska-

pacitet upplever studiens respondenter att det finns en direkt påverkan på kundresponsfart 

eftersom IT-kostnad leder till IT-applikationer med högre prestanda. Några kopplingar till 

IT-kostnad påverkan på kundresponsexpertis har inte funnits, dock upplever vi att detta inte 

nödvändigtvis beror på att någon påverkan inte existerar utan snarare att ytterligare studier 

krävs då vi upplevt att kopplingar möjligtvis skulle kunna påträffas vid mer djupgående in-

tervjuer av våra respondenter. Studien har även visat att tekniska färdigheter hos IT-ledning 

och kundservicehandläggare/kundkommunikatörer har en direkt påverkan på kundrespons-

fart eftersom det gör att de allmänna IT-applikationerna då uppnår sin fulla potential, det 

har dock visat sig att tekniska färdigheter spelar mindre roll i relation till kundresponsexper-

tis.  

 Det har framkommit att allmänna IT-applikationer har en primär roll i kundresponskapa-

citeten; för att höja graden av kundresponsexpertis använder både elbolaget och kommunen 

allmänna IT-applikationer för att försäkra sig om att rutiner och processer utförs på korrekt 

sätt. Vidare används allmänna IT-applikationer för att styra kunder till kundservicehandläg-

gare/kundkommunikatör med relevant kompetens för kundens behov för att på så vis öka 

graden av kundresponsfart. I likhet med IT-kostnad har en direkt påverkan på kundrespons-

expertis påträffats i resursen delad IT-kännedom  medan en påverkan på kundresponsfart 

inte funnits. Ledningens förståelse för IT:s roll i en hög grad av kundresponsexpertis avgör 

hur investeringar prioriteras och vilka satsningar som läggs på övriga IT-relaterade resurser, 

så som allmänna IT-applikationer, IT-kostnad och tekniska färdigheter. Respondenter från 

både kommunen och elbolaget har poängterat vikten av IT-infrastruktursflexibilitet för att 

uppnå hög kundresponskapacitet; för att uppnå hög kundresponsexpertis krävs IT-

applikationer som har hög flexibilitet för nya rutiner och processer, för att uppnå hög kund-

responsfart krävs IT-applikationer som kommunicerar och interagerar med varandra. 

 I vår studie har en sjätte kategori av IT-relaterade resurser påträffats; enad IT-plattform. 

Kategorin innebär att kunden inte själv ska bära ansvaret över att hitta till relevant kundser-

vicehandläggare/kundkommunikatör, kunden ska istället bemötas med en enad IT-plattform 

där plattformen leder kunden till den kundservicehandläggare/kundkommunikatör som är 

utbildad att hantera kundens behov. Denna IT-kategori upplever vi främst är relaterad med 

kundresponsfart, dock skulle ytterligare studier på dess påverkan på kundresponsexpertis 

vara nödvändig. 
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7.5 Diskussion kring organisationernas framtida utveckling 

Studiens resultat visar att både kommunen och elbolaget strävar efter att uppnå en hög grad 

av kundresponskapacitet och att kundkännedomsprocesser utförs i syfte att förbättra den 

kundresponskapacitet organisationernas kundservice har att erbjuda. I en framtida utveck-

ling av teknikemedierad kundkontakt kan kommunen och elbolaget med fördel använda 

denna studie som underlag för att kartlägga organisationernas verksamhetsprocesser kring 

kundkännedomsprocesser och kundresponskapacitet. Detta för att reflektera över de kund-

kännedomsprocesser som bedrivs, vad dessa processer bidrar med för att höja kundrespons-

kapacitet samt om processerna påverkar kundresponsexpertis, kundresponsfart eller båda 

två. Vidare uppmanas organisationerna att reflektera över huruvida de kundkännedomspro-

cesser som utförs bidrar till ett reducerat risktagande och om så fallet, hur detta i sin tur på-

verkar kundresponskapacitet.  

 Studiens resultat gällande IT-relaterade resurser och dess påverkan på kundkännedoms-

processer samt kundresponskapacitet kan inför en framtida utveckling av teknikmedierad 

kundkontakt bidra till en förståelse för de prioriteringar kring IT som gjorts inom organisa-

tionerna. En insikt i dessa prioriteringar kan bidra till ett underlag för undersökningar av 

vilka resurser utöver IT-relaterade som är relevanta. Vidare kan underlaget även användas 

för att identifiera eventuella behov av omprioriteringar av IT-relaterade resurser.  

7.6 Vidare forskning 

En aspekt som framkommit under studiens gång och som vi finner intresseväckande är re-

flektioner om negativa aspekter av kundresponsfart. I vår studie har vi använt kundrespons-

fart som en måttstock för kundservice med hög prestationsförmåga, att studera huruvida hög 

responsfart ens är något att sträva efter är en aspekt som vi anser bör studeras vidare. En 

annan aspekt som framkommit i vår studie och som vi anser intressant att göra ytterligare 

studier på är vår definition av en sjätte IT-relaterad resurs; enad IT-plattform. Vi anser att 

vidare studier för att testa och ifrågasätta denna kategori skulle bidra till en djupare förank-

ring av vårt bidrag. Avslutningsvis anser vi att det med fördel kan utföras vidare studier kring 

kundkännedomsprocess, kundresponskapacitet och IT-relaterade resurser kring andra for-

mer av kundkontakt. Detta är även något som framkommit under studiens gång då respon-

dent F, kvalitet och utvecklingschef på kommunen uttryckte en strävan att öka kundrespons-

fart genom att leda kunderna till andra typer av kundkontakt. 

 

... då [incident som påverkade större delen av kommunens medborgare] insåg vi ju 

betydelsen av att ha en plattform, en kanalstrategi som vi kunde växla mellan olika 

kanaler för att nå olika målgrupper i olika tid. … då blev det oerhört viktigt med so-

cial medier till exempel. Men också webben för att hela tiden… samla kvalitetssäk-

rad information på ett och samma ställe och sen fick media hämta från vår egen 

webb istället för att man skulle börja plocka från en massa olika ställen - Respon-

den F, kvalitets och utvecklingschef liten kommun i Sverige 

 

Citatet ovan ger upphov till ett flertal frågor; hur ska en organisation gå tillväga för att leda 

sina kunder till självservice? Vilka typer av tjänster går att skapa via självservice? Ökar själv-
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service kundresponsfarten för alla kunder? Minskar självservice trycket på kommunikation 

med hjälp av teknikmedierad kundkontakt? 
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Bilaga - Medgivandeformulär 

Vi, Mairon Åhlin och Linnéa Bergqvist, är två studenter vid Umeå Universitet som skriver C-

uppsats där teknikmedierad kundservice har huvudfokus. Vårt problemformulering lyder 

som följande: Vilka resurser behövs för att med hjälp av teknikmedierande kundkontakt 

uppnå hög responskapacitet? Syftet är att ta reda på hur företag och organisationer kan an-

vända sig av kundservice som tillämpar ansikte-till-skärm, det vill säga till exempel chatt, 

mail och sociala medier så som Facebook och Twitter, för att kunna erbjuda en tidseffektiv 

kundservice. 

 Intervjun kommer att bestå av frågor som berör din vardag på din arbetsplats och de ar-

betsuppgifter du utför. Intervjun kommer att vara cirka 30 minuter lång. Du har möjlighet att 

välja att inte svara på specifika frågor utan att behöva motivera varför, du har också möjlighet 

att när som helst under intervjun avbryta för att inte längre delta i undersökningen och de 

svar du redan bidragit med kan även uteslutas om så önskas. Du har också möjlighet att ta 

kontakt med oss efter att intervjun är avslutad för ytterligare tillägg eller avdrag av dina svar. 

Vi kommer eventuellt att kontakta dig efter intervjun för att ställa kompletterande frågor, vi 

ber dig därför att lämna din emailadress nedan, du väljer själv om du vill svara på dessa frå-

gor.   

 Inga personuppgifter om dig kommer att sparas eller publiceras, dina svar kommer att 

vara helt anonyma. Intervjun kommer att spelas in för att sedan skrivas ned, inspelning och 

anteckningar kommer dock endast att avlyssnas och läsas av Mairon Åhlin och Linnéa Berg-

qvist. Intervjumaterialet kommer endast att användas till denna undersökning och aldrig i 

något annat sammanhang. 

Genom att tacka ja till att delta i denna undersökning hjälper du oss i vår strävan om att ska-

pa en bredare förståelse för vilka resurser som ligger bakom en teknikmedierande kundservi-

ce med hög responskapacitet. 

 Jag samtycker här med till att delta i undersökningen om teknikmedierad kundservice. 

Jag är medveten om att intervjun kommer att spelas in, jag är även införstådd i att jag när 

som helst kan avbryta intervjun för att inte längre delta och alla mina svar kommer att vara 

anonyma. Jag är medveten om att mina svar inte kommer att användas till något annat än 

just denna undersökning. Jag samtycker även att bli kontaktad via email för eventuella följd-

frågor i efterhand. 

 

 

Respondentens underskrift                                              Datum 

……………………………………….                                               ……………………………….. 

Respondentens email: 

 

……………………………………... 

 

Linneabergqvist@live.se       Kod: 

Mairon.ahlin@gmail.com 

 


