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Sammanfattning 

 

_________________________________________________________________ 

 

Titel: Lönsam kundtjänst- riskanalys av den prissättningsproblematik en 

outsourcad kundtjänst medför. 

Seminariedatum: 2002-10-11 

Ämne: Företagsekonomi 

Författare: Nicklas Lilja 

Handledare: Anders Hederstierna 

 

Syfte: Syftet med detta arbete är att försöka studera och analysera vilka risker som 

påverkar prissättningen av en outsourcad kundtjänst för att få den lönsam för 

callcenterbolaget. 

 

Metod: I mitt arbete ska jag intervjua anställda på callcenterbolag om hur 

förhandlingar av outsourcade kundtjänster går till samt vilken 

prissättningsproblematik de står inför. Jag ska med hjälp av WebbGPSS, som är 

ett program för kösimulation, skapa en kösimulator för att studera och analysera 

olika risker kopplat till personalstyrkans storlek, och hur de påverkar en 

kundtjänstens kapacitet. Riskerna benämns som stokastiska d.v.s. 

osammanhängande, fluktuerande och följer inget direkt mönster. 

 

Resultat från modell: Modellen visade att det går att studera 

kapacitetsutnyttjandet på företaget genom en kösimulator. Genom att tillämpa 

WebbGPSS som ett prognosverktyg kan företaget få bättre insikt i vilka faktorer 

som påverkar lönsamheten på dess kundtjänst. Genom att simulera olika 

sammansättningar av kundtjänstens struktur får man en ökad tidseffektivitet.  

 

Slutsats: Den stokastiska efterfrågan och produktionen skapar problem för 

kundtjänstföretagen. Den kan delvis kontrolleras genom att callcenterbolaget 

  



 
 
 
standardiserar sina tjänster i syfte att produktifiera dem d.v.s. gör om en tjänst till 

produkt för att lättare kunna lagra dem. Callcenterbolaget kan därigenom bli 

tidseffektivare utan att påverka servicegraden på kundtjänsten. Hög tideffektivitet 

medför att kundtjänsten kan bli flexibel, hålla lagom långa köer, ha ett högt 

kapacitetsutnyttjande, satsa mindre kapital samt hålla kostnaderna låga. Hög 

servicegrad på kundtjänsten skapas genom att personalen utbildas på ett effektivt 

sätt samt att kundtjänsten är tillgänglig för kunderna så de känner ett ökat 

mervärde. De callcenterbolag som är tidseffektivast med bibehållen kvalité 

kommer att kunna öka sina marknadsandelar genom att erbjuda samma tjänst till 

ett lägre pris än sina konkurrenter. Detta förutsätter dock att de kan utnyttja de 

ekonomiska skalfördelar de erhåller genom att ha en stor personalstyrka samt 

driva flera kundtjänster samtidigt på ett tidseffektivt sätt. 
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Title: Profitable customer service- Risk analysis, how to make an outsourced 

customer service profitable.  

 

Date of seminar: 2002-10-11 

 

Subject: Business administration 

 

Arthur: Nicklas Lilja 

 

Supervisor: Anders Hederstierna 

 

Purpose: The purpose with this paper is to study and make analysis of the risks 

connected to the negotiation of the price of an outsourced customer service in 

order to make it profitable. 

 

Method: I will conduct interviews with callcenter employees regarding the risks 

of setting the right price of an outsourced customer service in order to make it 

profitable. I will make a queue simulator in order to study and make analysis of 

the risks regarding the number of employees working in a customer service to 

make the capacity efficient without any slack. The risks are presented as 

stochastic which means that it is not following any pattern. 

. 

Results from the queue simulator: The queue simulator was an efficient way to 

find out the number of employees to make the customer service efficient. 

 

 

  



 
 
 
Conclusions: Standardizing the services in order to make products that can be 

stored is a way to control the stochastic demand and production in a customer 

service. By storing the services the time can be used more efficient when there is a 

rapid increase in phone calls. The high quality of the service conducted at the 

customer service must not be jeopardized by the demand to be more time efficient. 

The more time efficient the callcenter will be without loosing quality the lower 

price they can offer their customers for the their services. Time efficiencies with 

high quality is not enough to be successful, because the callcenter have to have a 

large number of employees to be able to use the advantage of the scale and scoop 

of economics by serving many customer at the same time.  
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Kapitel 1. Inledning 
 

__________________________________________________________________ 
 

1.1 Problemdiskussion 

Den europeiska marknaden för utkontraktering, som i denna uppsats benämns som 

outsourcing, växer idag väldigt fort och beräknas enligt vissa bedömare öka från 

5,1 miljarder dollar år 2001 till 10,5 miljarder dollar 2005. Marknaden för 

kundtjänster ingår som en del i denna marknad1. En del undersökningar förutspår 

att den nordiska marknaden beräknas växa med cirka tjugo procent per år under 

närmaste åren2.  Kostnadspressen på företagen blir idag allt tydligare och 

marknaden kräver ständigt att företagen blir allt mer effektiva. Detta innebär att de 

måste satsa allt mer på sin kärnkompetens och tillämpa outsourcing på de 

områden inom företaget som en extern part skulle kunna driva effektivare. 

Nedgången på världsmarknaden har också fungerat som en drivkraft till att 

outsourcing har ökat.3 Då efterfrågan för att lägga ut företagens kundtjänster på 

extern part har ökat har det medfört att en ny marknad har skapats. De som främst 

har åtagit sig att tillgodose denna efterfrågan är företagen inom callcenter 

branschen. Deras organisationsstruktur samt kunskap av att hantera kundkontakter 

passar bra för denna typ av uppdrag. Genom att företagen tillämpar outsourcing 

får de tillgång till de senaste tekniska lösningarna såsom crm-system (customer 

relation management) och system för webbintegration utan att själva behöva 

investera i dem4. Då kundtjänstmarknaden karaktäriseras av flera 

osäkerhetsfaktorer har detta inneburit att callcenterbolagen än så länge haft 

problem med att sätta rätt priser för den tjänst som de åtagit sig att utföra. 

Problemet med diverse risker kopplat till samtalstrafiken är att de är stokastiska, 

d.v.s. följer inget direkt mönster utan är osammanhängande, fluktuerande och 

därigenom svårhanterliga. Det är svårt för callcenterbolaget och det egna företaget 

1 CS, Martin Wallström, Driften av kundrelationer läggs ut alltmer, 2002-02-27 
2 CS, Christian Hulthén Kom närmare kunden - låt andra sköta kundkontakten!, 2001-01-29 
3 CS, Martin Wallström, Driften av kundrelationer läggs ut alltmer, 2002-02-27 
4 CS, Christian Hulthén Kom närmare kunden - låt andra sköta kundkontakten!, 2001-01-29 
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att planera hur många anställda som krävs för att driva kundtjänsten. Genom att 

skapa en kösimulator går det att studera och analysera hur olika faktorer påverkar 

företagets kapacitet och därigenom förstå dess påverkan på samtalsflödet bättre. 

Samtliga risker som är kopplade till de faktorer som påverkar prissättningen av en 

outsourcad kundtjänst går dock inte att studera med en kösimulator, utan även 

andra metoder måste tillämpas. Genom att studera hur den stokastiska 

efterfrågan/produktionen fluktuerar kan företagen effektivisera sina kundtjänster 

och vara bättre förberedda för oförutsedda händelser. Callcenterbolagen får då 

också ett bättre underlag för att sätta rätt pris på sin tjänst. Prissättningen påverkas 

också av vilken svarsfrekvens som kunden vill ha. Den efterfrågade servicenivån 

påverkar också prissättningen beroende på vilken tjänstekvalitet företaget 

eftersträvar. Risken för överbelastning ökar när företaget inte har kunskap om när 

dess kunder ringer. Detta eftersom företagen ändå måste ha personal som är redo 

att svara om kunderna skulle tänkas ringa. I detta avseende  påverkas 

prissättningen även av samtalslängden.  

Ovanstående faktorer är risker som callcenterbolagen måste ta hänsyn till i sin 

prissättning när de ska ta över ett annat bolags kundtjänst. De flesta av dessa 

faktorer är väldigt svåra att övergripa och den statistik som företaget får fram 

under en period behöver inte stämma med nästa period. Hur ska företagen bära sig 

åt för att lagra sina tjänster i syfte att inte bli lika beroende av den stokastiska 

efterfrågan/produktionen, och därigenom bli mer lönsamma 

 

1.2 Problemformulering 

Vilka risker påverkar prissättningen av att överta ett annat företags kundtjänst och 

hur kan man hantera dem i syfte att göra kundtjänsten lönsam? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att försöka studera och analysera vilka risker som 

påverkar prissättningen av en outsourcad kundtjänstverksamhet för att få den 

lönsam. 
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1.4 Avgränsningar 

Detta arbete avgränsas genom att se problemet ur callcenterbolagets synvinkel. 

Likaså sträcker sig arbetet endast till att visa vilka risker som påverkar 

prissättningen kring att ta över ett annat företags kundtjänst och hur det går att 

hantera dessa. 

 

1.5 Disposition  

Kapitel ett börjar med en inledning för att därefter beskriva vilka problemen som 

arbetet ska behandla och vilka avgränsningar som är gjorda. I kapitel två beskrivs 

de metoder som använts samt tillvägagångssättet. Kapitel tre behandlar vilka 

faktorer som påverkar tjänsteproduktion i stokastisk miljö. Kapitel fyra beskriver 

vilka metoder som olika företag tillämpar för att effektivisera sin lagerhantering 

av varor och tjänster i en stokastisk miljö. I kapitel fem presenteras studieobjektet 

som är en outsourcad kundtjänst samt vilka risker som påverkar dennes 

prissättning. I kapitel sex beskrivs det tillvägagångssätt som använts för att skapa 

en kösimuleringsmodell samt en alternativ modell. Resultatet från den 

huvudsakliga kösimuleringsmodellen analyseras i kapitel sju med hjälp av diverse 

diagram vilka beskriver olika risker. Under kapitel åtta framgår de slutsatser som 

uppsatsen lett till och där en modell skapats för att illustrera hur man ska få 

kundtjänsten lönsam. Kapitel nio för en diskussion kring ett alternativ sätt att 

utföra min uppsats på via ett Balance Scorecard perspektiv. Kapitlet avslutas med 

att en reflektion görs av hur väl syftet i arbetet har uppnåtts. Avslutningsvis finns 

det tre bilagor. 
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Kapitel 2. Metod 
 

_________________________________________________________________ 

 

2.1 Inledning 

Iden till detta arbete kommer från ett callcenterbolag men jag har inte arbetat för 

deras räkning. Tanken var att jag först skulle analysera vilka olika risker som 

finns i samband med att ta över en outsourcad kundtjänst. Därefter skulle jag 

försöka utreda den prissättningproblematik som uppstår vid förhandlingar mellan 

callcenterbolaget och dess kunder när diverse risker ska vägas in. Min avsikt var 

först att lösa problemet analytiskt. Jag skulle använda mig av finansiella modeller 

som CAPM (Capital Asset Pricing Model) och APT (Arbitrage Pricing Theory), 

då de tar hänsyn till olika risker kopplat till avkastning. När jag försökte skapa 

min analytiska modell insåg jag att de inte var ett effektivt sätt att lösa mitt 

problem på. Istället insåg jag att det var bättre att använda sig av en kösimulator 

för att se hur riskerna påverkade kapaciteten och därigenom möjligheten att 

fastställa priset för att driva en kundtjänst. Detta eftersom de flesta riskerna som 

jag skulle studera var stokastiska och kösimulatorn WebbGPSS hade en 

slumpgenerator inbyggd i programmet. Jag utförde även intervjuer med personer 

från diverse callcenterbolag för att få fram vilka problem de ansåg att 

prissättningen av att driva en outsourcad kundtjänst medförde för dem. 

 

Tanken med min kösimuleringsmodell är att den ska hjälpa företagen att få nya 

idéer om hur det går att effektivisera sin kundtjänst. Detta eftersom modellen ser 

hur olika risker kopplat till personalstyrkans storlek påverkar verksamheten och 

därmed prissättningen av kundtjänsten. Jag har för avsikt att studera hur 

svarskapaciteten på kundtjänsten påverkas av följande faktorer.  

• Personalstyrkans storlek 

• Antal kunder som ringer till kundtjänsten 

• Vilka tidpunkter kunderna ringer på 
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• Hur ofta kunderna ringer 

• Hur långa samtalen är 

 

 Jag ska också med hjälp av min kösimulator visa att det teoretiskt går att finna 

den kapacitet där kundtjänsten har lagom långa köer samtidigt som den är 

effektiv. Genom att använda mig av olika fasta antaganden och en viss 

slumpfaktor går det att studera hur kapacitetsutnyttjandet påverkas av dessa 

faktorer. Jag har också byggt en alternativ modell som visar att man kan simulera 

olika kapaciteter vid olika skift som t.ex. förmiddag/eftermiddag. Utfallet från den 

alternativa modellen analyseras inte i denna uppsats. Detta gör jag bara på min 

huvudsakliga modell, eftersom modellerna bygger på samma princip då de skapats 

från samma kösimulatorprogram d.v.s. WebbGPSS.  

 

För att få en effektivt fungerande kundtjänst måste callcenterbolaget ta hänsyn till 

faktorer som inte kan mätas i en kösimulator. Det har att göra med hur företaget 

ska få sina kunder nöjda och känna stimulans, att de får den service som de 

kräver. Faktorer som tidseffektivitet och tjänstekvalitet är viktiga i detta 

sammanhang och hur de påverkar kundtjänsten. Om företaget inte håller den 

servicegrad som kunderna förväntar sig kommer de att bli missnöjda, vilket på 

sikt kan resultera i reducerade vinster och förlorade kunder. Detta är anledningen 

till att kapitel tre beskriver tjänsteproduktion i en stokastisk miljö vilket omfattar 

tidseffektivitet samt tjänstekvalitet. Jag diskuterar också kring hur företagen kan 

lagra tjänster för att bli mindre beroende av stokastisk efterfrågan/produktionen. 

Av denna anledning har jag valt att studera hur andra branscher har löst sina 

stokastiska problem för att därefter försöka tillämpa deras kunskap på mitt förslag. 

Jag har dock även intervjuat personer på callcenterbolag för att se hur de hanterar 

detta problem samt vilka lösningar de använder sig av. 
 

2.2 Fallstudie  

En fallstudie karaktäriseras av att få fall studeras ur många aspekter. Man utesluter 

t.ex. en bransch, ett företag, ett beslut och gör en undersökning på djupet. Jag har 
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valt att mera ingående teoretisk studera vilka risker ett företag ska ta med i 

beräkningarna när de tar över ett annat företags kundtjänst. Vidare har jag 

intervjuat ett antal callcenterbolag om hur de ser på problemet med prissättningen 

av deras kundtjänstprojekt. 

 

2.3 Källkritik 

 

2.3.1 Validitet  

Syftet med frågorna i intervjuerna var att samla information om vilka underlag 

som callcenterbolaget behövde för att kunna sätta ett korrekt pris på den 

outsourcade kundtjänst de ska ta över samt vilka risker som påverkade själva 

prissättningen. I detta fall anser jag att kravet på validitet har uppnåtts.  

 

2.3.2 Relevans  

De fakta som jag presenterat i arbetet är relevanta för de företag som arbetar med 

kundtjänster, som t.ex. callcenterbolagen eftersom det är problem de arbetar med 

dagligen. De frågor som ställts under intervjuerna har varit direkt kopplade till de 

problem som prissättningen av den outsourcade kundtjänsten medför.  

Prissättningproblematiken kring stokastisk efterfrågan samt produktion är idag ett 

hett problemområde för flera branscher då osäkerheten påverkar priset på ett 

negativt sätt. 

 

2.3.3 Reliabilitet 

De personer som har intervjuats har haft insikt i den problematik prissättningen av 

en outsourcad kundtjänst medför då de deltagit i förhandlingar av detta slag. 

Tillförlitligheten i deras svar anser jag vara hög då deras namn samt företag inte 

nämnts i den löpande texten utan endast i källförteckningen. Detta resonemang 

bygger på att det är ett känsligt ämne och ingen vill öppet medge vilka problem de 

har och genom att vara anonyma känner de sig tryggare och därigenom anser jag 

tillförlitligheten i deras svar ökar. 
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Kapitel 3. Tjänsteproduktion i en 

stokastisk miljö 
 

__________________________________________________________________ 

 

I detta kapitel beskrivs vilka problem tjänsteproducerande företag har med 

stokastisk efterfrågan/produktion. Företagen strävar efter att vara tidseffektiva 

samtidigt som kunderna kräver hög kvalitet på tjänsterna vilket kan skapa 

problem på sikt. När i detta avseende kunder nämns avses uppdragsgivarens 

kunder d.v.s. de kunder som ringer till kundtjänsten. När tjänstekvalitet studeras, 

studeras också de gap som kan uppstå i den upplevda tjänstekvaliteten då 

kunderna inte får den service de förväntar sig. I början av kapitlet beskrivs därför 

tjänstekvalitet samt tidseffektivitet utifrån en modell. Ett sätt att lösa problemet 

med stokastisk efterfrågan/produktionen är att forma om tjänsterna till produkter 

vilket innebär att man kan hålla hög kvalitet samtidigt som man är tidseffektiv. 

Sista delen av kapitel tre behandlar tjänsten som en produkt. Nästa kapitel går 

vidare och studerar olika former av lagerhantering för att lagra tjänster i en 

stokastisk miljö. 
 

3.1 Allmänt om stokastisk efterfrågan och produktion 

Att något är stokastiskt innebär att det är oregelbundet, osammanhängande och 

fluktuerande. Marknaden för varor och tjänster har generellt sett en stokastisk 

karaktär d.v.s. företagen har svårt att fastställa att deras kunder följer några direkta 

mönster. Kunderna är som tidigare nämnts de som ringer till kundtjänsten. 

Företagen har länge försökt kartlägga hur deras kunder tänker och agerar i olika 

situationer. Stokastisk efterfrågan skiljs ofta från stokastisk produktion. För ett 

företag kan t.ex. stokastisk efterfrågan innebära att de inte vet hur många kunder 

som kommer att köpa deras produkter. När det gäller en kundtjänst vet företaget 

inte hur många kunder som kommer att ringa och när det sker. Detta skapar 

problem för företagen eftersom de vill ha kontroll. De företag 
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som säljer varor har lättare att hantera stokastisk efterfrågan då de kan lagra sina 

varor tills de behövs. Tjänsteföretagen däremot har större problem då deras 

tjänster är svårare att lagra. Om vi ser till stokastisk produktion så har det att göra 

med hur långa produktionstider som företagen har när de producerar varor eller 

tjänster. Stokastisk produktion är dock lättare för de flesta företag att kontrollera 

genom att lagra varor. Applicerat på en kundtjänst skulle stokastisk produktion 

kunna vara hur långa samtalen är.  

 

Den stokastiska efterfrågan/produktionen har skapat problem för tjänste- 

producerande företag eftersom kunderna vill ha hög kvalitet på den tjänst de 

erbjuds samtidigt som kraven från ledningen att bli tidseffektivare ökar i syfte att 

nå bättre ekonomiska resultat. För att lösa problemet försöker företagen 

produktifiera sina tjänster d.v.s. göra om tjänsten till en produkt och därigenom 

visa att de tydligare skiljer sig från konkurrenternas. Nästa steg är att försöka lagra 

sina tjänster och därigenom bli mindre beroende av slumpmässig efterfrågan. Med 

följande modell som jag skapat har jag försökt illustrera detta samband: 

 
Modell 1 Från tjänst till produkt 
 

Tjänstekvalitet    Tidseffektivitet 

 

 

 

 

      Tjänsten som produkt 

 

      

       Lagring av tjänster ( kap 4) 

 
Översikt 

Utifrån denna modell kommer resterande del av kapitlet att delas upp i tre delar. 

Första delen beskriver tjänstekvalitet, andra delen beskriver tidseffektivitet och 

Stokastisk 
miljö 
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den avslutande delen beskriver tjänsten som produkt och vad som skiljer tjänster 

från produkter. Nästa kapitel går vidare med lagring av tjänster. 

 
 
3.2 Tjänstekvalitet 

Detta avsnitt kommer att behandla vad tjänstekvalitet är och hur det upplevs av 

kunder. Därför kommer detta kapitel att försöka förklara vad som karaktäriserar 

en tjänstkvalitet och dess betydelse för kunden.  
 
 
3.2.1 Kvalitet kopplat till tjänster 

Vilken kvalitet det är på tjänsten är avgörande för hur kunden ser på företaget. 

Buzzell och Gale (1987), hävdar att: ”Kvalitet är vad kunderna anser vara 

kvalitet, och kvaliteten på en speciell produkt eller tjänst är bara så hög som 

kunden upplever att den är.” 5 

 

Garvin (1987), ”Chefer måste bryta ner begreppet kvalitet i kontrollerbara delar. 

Först då kan de definiera de kvalitetsnischer där de kan konkurrera.”6 

 

Om företagen ska få positiv gensvar från kunderna och inte utföra felaktiga 

åtgärder måste de definiera kvalitet på samma sätt som kunderna. Det som räknas 

är hur kunden upplever kvaliteten. Samspelet mellan köpare och säljare är av 

avgörande betydelse för hur kunden upplever tjänsten. Grönroos delar in 

tjänstekvalitet i två dimensioner, en teknisk resultatdimension samt en funktionell- 

kontra processrelaterad dimension. Följande diagram illustrerar detta.7 

 

5 Citat: Buzzell, R.D. and Gale, B.T (1987). Ur boken: Grönroos, Christian, Service Management, 
1990, sid 39 
6 Citat: Garvin 1987, sid 104. i Grönroos, Christian, Service Management, 1990, sid 39 
7 Bild: Christian Grönroos, Service Management, 1990, sid 41 
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Modell 2 Kvalitetsmodell av Grönroos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följande exempel illustrerar tjänstekvaliteten. Den som utnyttjar tjänsten på en 

restaurang får en måltid. Köper man en flygresa blir man transporterad från en 

plats till en annan, ibland ingår även en middag. En fabrik får sina varor 

transporterade till en kund. Går man in på en bank kan man bli erbjuden att ta ett 

lån, köpa aktier, sätta in pengar o.s.v. Den kvalitetsupplevelse som kunden får ut 

av dessa tjänster påverkar företagens resultat. Tillgängligheten av tjänsten 

påverkar också kunden och hur denne upplever tjänstekvaliteten. Desto mer 

kunden deltar i tjänsteproduktionen desto bättre kommer han troligen att tycka att 

tjänsten är. Detta stämmer dock inte in på alla tjänster då kunden ibland t.ex. hyr 

en tjänst för att slippa delta i tjänsteproduktionen. Det är två frågor som avgör 

kundens upplevelse av tjänsten d.v.s. vad kunden får samt hur kunden får den 

tekniska och funktionella kvaliteten presenterad. Därför har företagsimagen och 

den lokala imagen stor betydelse för hur kunden upplever tjänsten.8 Den upplevda 

kvalitén på kundtjänsten påverkas av tillgängligheten eller brist på tillgängligheten 

i form av köer samt hur kunden känner att han blir bemött när han kommer fram. 

 

3.2.2 Gap i den upplevda tjänstekvaliteten 

Om kunden känner att den upplevda tjänst han får av företaget inte motsvarar den 

förväntade tjänst han vill ha uppstår det ett gap. Här har företaget utsatt sig för en 

8 Grönroos, Christian, Service Management, 1990 

Total kvalitet 

Teknisk kvalitet på 
resultatet: Vad 

Funktionell kvalitet 
på processen: Hur 

Företagsimage 
Lokalimage 
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risk då de fått en missnöjd kund och förmodligen agerat på ett felaktigt sätt. 

Grönroos hävdar att resultatet av detta gap kan resultera i: 

 

• Kvalitetsproblem då kunden inte godkänner kvaliteten 

• Dålig “word-of-mouth”, (d.v.s. rykten) 

• Negativ inverkan på företags- och lokal image 

• Förlorade affärer och kunder9 

 

Förutom ovanstående orsaker finns det även andra orsaker som gör att kunden inte 

är nöjd. Norman (1992), utryckte följden av felaktigt handlande mot kund enligt 

följande: ”att prestera under normen i ett avseende och därför få ”ett minus” 

kommer att ”kräva tolv plus” som kompensation”10. Gap-analys är ett bra sätt att 

försöka analysera vilka orsaker som påverkar hur kunderna ser på företaget och 

var det behöver förbättra sig. Något som kundtjänstverksamheter eller 

callcenterbolag kan göra för att lösa problemet med gapet är att anlita speciella 

företag som specialiserar sig på att kontrollera callcenterbolagens kvalitet. Som 

exempel kan nämnas Generic Systems som erbjuder en tjänst som bygger på en 

unik metod där de kontaktar de företag som ska kvalitetsmätas genom e-post och 

webb. Resultaten som de får från sina mätningar lagrar de i en speciell databas 

som sedan analyseras av deras experter. Generic Systems hävdar att man efter att 

ha använt sig av deras tjänster kan få en klar bild över verksamheten ur ett 

kundperspektiv.11  

 

3.3 Tidseffektivitet 

Under detta avsnitt kommer betydelsen av tidseffektivitet att behandlas i en 

stokastisk miljö. Avsnittet beskriver vilka fördelar som företagen får ut av genom 

att vara tidseffektiva samt vilka risker det medför. 

 

9 Grönroos, Christian, Service Management, 1990 
10 Citat: Normann Richard, Service Management, 1992, sid 173 
11 Timjan Wall, Ny tjänst mäter callcenterkvalitet, Computer Sweden, nr 83, 1999 
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3.3.1 Tidseffektivitet - allt viktigare i en stokastisk miljö 

I dagens samhälle har tidseffektivitet fått ökad betydelse. Detta har medfört att 

företagen behövt bli mer tidseffektiva för att klara av att hålla en hög flexibilitet i 

syfte att klara av kundernas fluktuerande efterfrågan. Strävan efter tidseffektivitet 

har påverkat dagens företag på gott och ont.  Företagen använder tidseffektivitet 

som en strategi för att nå framgång. Det kan t.ex. vara att de använder 

tidseffektivitet för att minska sina totala genomloppstider, d.v.s. den tid det tar för 

företaget att leverera varan till en kund. Företagen försöker också göra rätt sak vid 

rätt tillfälle, d.v.s. ”Just-in-Time principen”. Likaså på företagets kundtjänster har 

tidseffektivitet blivit en viktig faktor bl.a. eftersom företagen försöker kontrollera 

flödena av inkommande samtal till kundtjänsten. Tidseffektiviteten får dock inte 

kollidera med kvalitén på företagets service. Kundtjänsten måste liksom andra 

delar av företaget ständigt förnyas och utvecklas och därigenom bli flexiblare för 

att klara av kundernas fluktuerande efterfrågan. För att kundtjänsten ska kunna bli 

flexiblare måste kompetensutveckling ständigt fortgå där medarbetarna lär sig 

varandras sysslor. Det ställer dock krav på engagemang och ansvar från 

personalen för att detta ska fungera. Detta är ett viktigt led i kundanpassningen för 

att kundtjänsten ska bli effektivare i takt med att kundernas krav på snabb god 

service ökar. Jirby (1992)12 sammanfattar tidseffektivitet med följande modell: 
 
Modell 3 Tidseffektivitet av Jirby 
 

 

 

12 Ur Speed Management, Bruzelius/Skärvad, i  Jirby, Sven, Ledarskap för kvalitet och 
produktivitet, sid 72 

Tidseffektivitet 

Förnyelse och utveckling 

Flexibilitet 

Kompetensutveckling 

Kvalitet Engagemang och ansvar 

Kundanpassning 

Produktivitet och 
effektivitet 
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3.3.2 Vilka fördelar finns det med tidseffektivitet på företagen?  

Jirby (1992) återger ABB: s programförklaring av T50 där de beskriver vilka 

fördelar det är för företagen att vara tidseffektiva.13 Följande citat är hämtade 

därifrån. 

 

”Tid är viktigt för kunden.” Detta eftersom tid i dagens samhälle är pengar. 

Kunderna blir lätt otåliga om de får vänta på sina varor eller tjänster. Även 

kundens totala tid krymper i vårt allt mer hektiska samhälle. Det är viktigt att 

kunderna inte får vänta för länge på att bli servade på kundtjänsten. 

 

”Tid är lätt att översätta till pengar.” Det är lätt att jämföra och översätta det till 

andra mått. Löner t.ex. räknas ofta i kronor per timme. På en kundtjänst går det att 

räkna ut hur stor personalstyrka som krävs för att driva en kundtjänst t.ex. tio 

timmar om dagen med en viss fluktuation av inkommande samtal. 

 

”Tidseffektivitet tvingar fram mångkunnighet och lagarbete.” Här handlar det om 

att de anställda tvingas bli flexibla och klara av sina kollegors arbeten vid 

risksituationer. Ett exempel är att personalen på callcenterbolaget som betjänar 

andra bolags kundtjänster klarar av att rycka in på en specifik kundtjänst då det 

uppstår stokastiska fluktuationer. 

 

”Tidseffektivitet synliggör olika former av slöseri.” När företag observerar olika 

tidsperspektiv finner de trånga sektioner som skapar onödigt slöseri med tid och 

kapital och som kan effektiviseras. Det kan också vara så att de genom att 

analysera tidsperspektiv ser att personalen inte är så effektiv som den skulle kunna 

vara om de fick ytterligare uppgifter.  

 

13 ABBs programförklaring av T50, 1991, i Sven Jirby, Ledarskap för kvalitet och produktivitet, 
1992, sid 72- 73 
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”Tidseffektivitet gör det möjligt att svara snabbare på förändringar i kundens 

efterfrågan.” Desto flexiblare företaget är desto bättre klarar det av den 

stokastiska efterfrågan.. 

”Totala väntetider är ett användbart produktivitetsmått.” Desto längre väntetider, 

som kunden får utstå desto svårare är det att tillfredsställa honom eller henne och 

desto större risk är det att kunden blir missnöjd. Rykten från missnöjda kunder är 

väldigt kostsamma ur företagssynpunkt då de definierar företaget. Drucker. P 

(1992) amerikansk ledarskaps- och organisationskonsult hävdar:  

 

”Det är inte genom sitt namn, sina stadgar och sin och sin bolagsordning som ett 

företag definieras, utan av den behovstillfredsställelse som kunden erfar då han 

köper en vara eller tjänst. Att tillfredsställa kunden är därför varje affärsföretags 

syfte och mission.”14 

 

”Tidseffektivitet ökar sammantaget både kvaliteten och produktiviteten.” Att leva 

med tidsperspektivet innebär en ständig utveckling med nya utmaningar för att 

förbättra sig och bli effektivare. Japanerna kallar det ”Kaizen”, d.v.s. ständiga 

förbättringar. 

 
3.3.3 Risker med tidseffektivitet på företagen, för- och nackdelar?15  

”Stressen kan bli för hög.” Om presentationskraven blir allt för höga kan det 

resultera i nedsatt motivation och utbrändhet.  

 

”Fokusering av tiden kan leda till nedsättande motivation.” När företagen 

ständigt försöker minska de totala ledtiderna får de ibland problem med 

personalens motivation och utförda kvalité. Överdriven tidsfokusering kan verka 

vara en genväg som blir en senväg. Att aldrig få stanna upp gör människor trötta. 

Tidseffektivitet bör inte kollidera med företagets kvalitet på servicegrad. 

 

14 Citat: Peter Drucker, i Sven Jirby, Ledarskap för kvalitet och produktivitet, Sid 26 
15 Citat: Sven Jirby, Ledarskap för kvalitet och produktivitet, 1992 
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3.4 Tjänsten som produkt 

Berry.LL (1983) hävdar om företaget utvidgar tjänsten och lägger till extra 

fördelar på den ursprungliga tjänsten kan de särskilja den från konkurrenterna.16 

Lewitt (1983) är inne på samma spår och menar att de företag som erbjuder mest 

mervärde för kunden kommer att vara de som får flest kunder.17 Om tjänsten ska 

ha en skepnad av en produkt måste den baseras på kundens perspektiv. Ofta är så 

inte fallet då informationen baseras på interna aspekter istället för kundens åsikter. 

 

Tjänsteproduktion beskrivs i tjänstepaketsmodellen som ett paket eller knippe 

med skilda tjänster, vissa påtagliga andra inte. Tillsammans bildar de en 

”produkt”. Detta paket delar diverse författare således in i två kategorier. Namnen 

på tjänsterna kan skilja lite. Kategorierna är enligt följande: 

 

• Huvudtjänsten, kärntjänsten, d.v.s. den verkliga tjänsten  

• Bitjänsten, extra förmåner, underlättade tjänster, perifera, kringtjänster  

 

Kunden ser inte att det finns en kärntjänst och en bitjänst utan endast vad kunden 

får ut av tjänsten. Han skapar sig ett helhetsintryck där han antingen är nöjd eller 

missnöjd. Modellen måste också ta hänsyn till hur kunden upplever interaktionen 

med den som levererar tjänsten. 

 

Om vi ska se tjänsterna ur ett ledningsperspektiv hävdar Grönroos (1990) i sin bok 

Service Management att det går att urskilja tre grupper av tjänster.18 

 

• Kärntjänster. Detta är anledningen till att företaget existerar på 

marknaden. Som exempel kan nämnas att flygbolag transporterar 

människor. 

 

16 Berry.LL(1983). i Grönroos, Christian, Service Management, 1990,  
10 Lewitt, T. (1983). Ibid  
 
18 Grönroos, Christian, Service Management, 1990 
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• Underlättande tjänster och varor, d.v.s. tjänster som behövs för att kunden 

ska kunna utnyttja kärntjänsten. Dessa tjänster är obligatoriska. Som 

exempel kan nämnas incheckningsdiskar på flygplatser. Utan dem 

fungerar inte tjänstepaketet. 

 

• Stödtjänster och varor. Dessa tjänster underlättar inte konsumtionen eller 

användningen av kärntjänsten utan har som syfte att höja den totala 

tjänstens värde. Detta för att bli konkurrenskraftigare. 

 

Bastjänstepaketet motsvarar inte helt den tjänst som kunden upplever. Detta 

eftersom tjänstepaketets delar talar om vad kunden får, men inte hur kunden 

upplever tjänsten. För att kunden ska betrakta tjänsten som en ”produkt” måste 

företagen få de sammanlagda tjänsterna att verka som en enhet som skiljer sig från 

konkurrenternas. Callcenterbolagen erbjuder de outsourcade kundtjänsterna som 

de driver ett skräddarsytt paket av kärntjänster och olika bitjänster. Detta i syfte att 

öka värdet på kundtjänsten och därigenom skapa en vinnare- vinnare situation där 

båda företagen tjänar på att samarbeta med varandra. Genom att dela in tjänsterna 

i olika delar går det lättare att strukturera kundtjänsten och se vilka delar som 

behövs effektiviseras.  

 

Norman (1992), hävdar att hur kunden upplever och värderar den totala tjänsten 

beror på följande två faktorer. För det första huruvida servicepaket inkluderar alla 

de komponenter (kärn- och kringservice) som kunden förväntar sig. För det andra 

att dessa komponenter svarar mot de standards och kvalitetskriterier som kunden 

förväntar sig19. Detta innebär att kunden blir missnöjd av att kundtjänsten tar för 

lång tid på sig innan de svarar eller att kunden inte får de svar som han/hon väntar 

sig få när de väl blir servade. Kundtjänsten håller alltså inte den servicegrad som 

kunden förväntar sig av den. Det kan också vara så att kunden är van att bli servad 

19  Citat: Normann Richard, Service Management, 1992, sid 69 
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av kundtjänsten på ett viss sätt, när rutinerna ändras blir kunden missnöjd av att ett 

accepterat mönster brister, det var bättre förr. 

 

3.4.1 Vad skiljer tjänster från produkter? 

För att reda ut detta problem låt oss först ställa oss frågan vad som karaktäriserar 

en serviceorganisation och hur den skiljer sig från en tillverkningsindustri? 

Normann (1992)20 menar att då serviceorganisation säljer tjänster är dessa i 

grunden immateriella till skillnad från tillverkningsindustrins produkter. Vidare 

utgörs tjänster ofta av handlingar och interaktioner till skillnad från produkter. 

Kunden är inte bara en kund utan också en deltagare i serviceproduktionen. 

Norman (1992) visar också att vi kan se en mängd skillnader mellan 

serviceorganisationen och tillverkningsindustrin genom att använda sig av 

följande sammanställning hämtad ur boken Service Management.21 

 
Tabell 1 Tillverkning/service 
Tillverkning   Service________________________ 
Produkten är i regel konkret  Tjänster är immateriella 

Äganderätten överlåts när ett köp skett I regel ingen överlåtelse av äganderätten 

Kan säljas vidare  Kan inte säljas vidare 

Kan demonstreras före köpet  Kan i regel inte demonstreras före köpet 

Kan lagras av säljare och köpare  Kan inte lagras 

Konsumtion föregås av produktion Produktion och konsumtion sammanfaller i regel i 

tiden 

Produktion, försäljning och konsumtion Sker ofta på en och samma plats 

sker på skilda platser 

Kan transporteras Kan inte produceras 

Säljaren producerar Köparen/kunden deltar direkt i produktionen 

Indirekt kontakt är möjlig mellan Direktkontakt är oftast nödvändig 

företag och kund 

Kan exporteras Tjänsten kan oftast inte exporteras, men 

serviceleveranssystemet kan. 

 

20 Normann Richard, Service Management, 1992. 
21 Citat: Normann Richard, Service Management, 1992, sid 31 
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Norman (1992) poängterar dock att en många av dessa påståenden idag ifrågasätts 

då man genom den nya informationsteknologin har möjligheten att t.ex. lagra 

tjänster. Jag anser dock att sammanställningen är användbar då den tydligt visar 

skillnader mellan produkt och tjänst. 
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Kapitel 4. Lagerhantering i en stokastisk 

miljö 
__________________________________________________________________ 

 

I föregående kapitel beskrevs vilka aspekter som är viktiga för tjänsteföretag att 

tänka på i en stokastisk miljö. Kapitlet avslutades med att beskriva hur det går att 

produktifiera tjänster och därigenom bli konkurrenskraftigare. Detta kapitel 

börjar med att beskriva lagerhantering av varor och tjänster samt storleken på 

lagret. Kapitlet behandlar först lagerhantering av stokastisk efterfrågan av varor 

och tjänster för att sedan beskriva hur företag går tillväga i olika branscher för 

att lösa sin lagerhantering. Kapitlet avslutas med att koppla lagerhanteringen till 

kundtjänsten. 

 
 

4.1 Lagrets storlek 

Monhemius samt Van Hess (1972)22 beskriver storleken på lagret med hjälp av 

följande diagram, där ena axeln visar lagrets storlek och sammansättning och den 

andra axeln visar tiden som varorna ligger på lager: 
Diagram 1 Lagrets storlek 
Lagernivå  

 

 

 

 

 

 

 
tid 

22 Monhemius, W, Van Hess, RN, Production and inventory control Theory and practice, 1972 

Reorder point 

Säkerhetslager 
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”Reorder point” är den mängd varor som behöver vara i lagret för att företaget ska 

klara av den genomsnittliga efterfrågan som finns under de dagliga ledtiderna. När 

det gäller en kundtjänst kan ”lagret” översättas med storleken på den 

personalstyrka som ligger i beredskap att hoppa in vid hög belastning. För att 

företaget ska kunna veta var denna ”Reorder point” ska ligga måste de ha följande 

saker klara för sig: 

 

• Framtida genomsnittliga efterfrågan av varor och tjänster. 

• Vilken risk det innebär att inte ha tillräckligt med lager/personalstyrka. 

• Skillnad mellan den framtida efterfrågan och den nutida.  

 

Om efterfrågan är osäker behövs det även ett säkerhetslager för att klara av en 

oförutsedd ökad efterfrågan.23  

När det gäller hög belastning på tjänster har en del callcenterbolag försökt lösa 

problemet med att tillämpa en så kallad ”pool”, där det finns utbildad personal 

som för tillfället sitter med andra uppgifter men ska omorganiseras om så behövs 

för att klara av ökad belastning på en specifik kundtjänsten.24 

 

Förutom varierande ledtider och skiftande efterfrågan påverkas lagerhanteringen 

av reklamationer i form av skadat gods, vilket innebär att företagen måste ha en 

viss säkerhetsmarginal i form av ett buffertlager för oförutsedda händelser. 

Storleken på buffertlagret varierar från företag till företag, bransch till bransch 

beroende på hur stor osäkerheten är avseende kundernas efterfrågan. 

Buffertlagrets storlek påverkas också av vad det kostar att ha lagret samt vad det 

kostar att inte ha lagret vid en ökad efterfrågan.25 På en kundtjänst skulle det 

kunna vara kostnaden för att ha för lite personal kontra för mycket personal i drift. 
 

23 Monhemius, W, Van Hess, RN, Production and inventory control Theory and practice, 1972 
24 Intervju med Callcentebolag 
25 Coyle, John J, i.e. The Management of Business Logistics, sixth edition, 1996 
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4.2 Hantering av stokastisk efterfrågan av varor och tjänster 

Lagerhantering är fortfarande ett problem för många företag. Detta eftersom det är 

dyrt för företagen att ha lager eller rättare sagt ha för stora lager. Företagen vill 

helt enkelt inte binda upp en massa kapital. Problemet är också att vissa branscher 

drivs av en stokastisk efterfrågan som karaktäriseras av att företagen inte vet hur 

dess efterfrågan ser ut då den varierar. En typisk bransch som har detta problem är 

de som säljer kvällstidningar. Detta eftersom deras tjänster är värdefulla idag, men 

blir värdelösa i morgon. Även företagens kundtjänster har detta problem då dess 

information kan vara värdefull för kunderna idag men värdelös imorgon. För att få 

bukt med den stokastiska efterfrågan lägger allt fler företag ut sin kundtjänst på 

Internet för att lättare kunna kontrollera kundernas beteende då de kan lämna 

information dygnet runt. 
 

Företag som bedriver E-handeln vet dock inte hur många kunder som kommer att 

besöka deras webbsida och handla dess varor. Här försöker företagen finna 

lösningar för att få kunden att bli trogen sitt företag genom så kallade 

”Communities” där kunderna kan skapa en gemenskap mellan varandra och med 

företaget. Flera E-handelsbolag löser sin stokastiska efterfrågan genom att inte ha 

något lager utan istället tillämpa längre leveranstider till kund och därigenom 

hinna beställa varan från tredje part. Andra företag har löst den stokastiska 

efterfrågan genom att böckerna trycks med ”Print on Demand” d.v.s. efterhand 

som beställningarna kommer in. Detta gör att de kan hålla mycket lägre priser 

med samma kvalitet på böckerna. 26 

 

4.3 Företags olika lösningar på stokastisk efterfrågan/produktion 

 

4.3.1 IKEA-principen 

Allt fler bolag tillämpar den så kallade IKEA-principen som innebär att kunden 

själv utför delar av det administrativa arbete som leverantören eller tjänstemannen 

tidigare gjorde. Genom att låta kunden delta i processen och själv beställa sina 

26 Pär Ström, Vinna eller försvinna i IT-åldern, 1999, sid 48 
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varor eller tjänster, exempelvis resor via Internet och efter det utbud som erbjuds 

påverkas företagen inte lika hårt av de stokastiska svängningarna. Detta eftersom 

kunden kan handla sina varor eller tjänster när som helst på dygnet och var som 

helst där han har tillgång till en uppkopplad dator. Denna princip använder också 

bankerna idag genom sina så kallade Internettjänster. Vid reklamationer tillämpar 

en mängd företag Internetbaserade dokument där kunden själv skriver in vad som 

är fel på dess produkt t.ex. en datorskärm varefter en ny skärm levereras inom en 

vecka förutsatt att kundens garantitid fortfarande gäller. 

 

4.3.2 Just-in-Time 

En annan metod att minska lagerkostnaderna är att tillämpa metoden Just-in-time. 

Detta sker genom att företaget försöker ha så stor del av sina varor på transport 

istället för att de ligger på lager och därigenom bli mer tids- och 

kostnadseffektiva. Nyckeln till detta är kompetensökning, hävdar Bert-Olof 

Svanholm, VD för ABB i Sverige (1990). ”Det gäller att sätta kunden och 

medarbetarna i centrum.”27 Redan under 1990 omorganiserade ABB sin 

organisation för att minska sina ledtider d.v.s. från order till leverans och 

därigenom bli effektivare 

 

4.4 Lagring av tjänster 

Efter att ha beskrivit hur företagen hanterar sin lagerhantering av varor under den 

första delen av kapitlet fortsätter nu en beskrivning av lagring av tjänster vilket 

knyter an till själva kundtjänstens problem. Detta knyter an till kapitel tre där 

tjänstekvalitet, tidseffektivitet samt tjänsten som produkt beskrevs. Detta kapitel 

går ett steg vidare i modellen och beskriver hur det går att lagra tjänster. 

 
 
 
 
 
 

27 Citat: Intervju Svanholm, Bert-olof, T50 på ABB, i Sven  Jirby, Ledarskapför kvalitet och 
produktivitet, 1992, sid 76 
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Modell 4 Från tjänst till produkt 
 

Tjänstekvalitet    Tidseffektivitet 

(Kap 3)      (Kap 3) 

 

 

 

      Tjänsten som produkt 

                   ( Kap 3) 

      

       Lagring av tjänster 
 
Om företagen kunde finna ett sätt att lagra tjänster på liknande sätt som idag görs 

med varor skulle till viss del problemet med stokastisk efterfrågan vara löst. 

Genom att göra om tjänsten till en vara som t.ex. när TNT, som är kända för att 

leverera snabba logistiktjänster, paketerade sin kunskap om transport och logistik i 

ett IT-baserat verktyg. Detta innebär att företaget skapat en produkt av en tjänst 

som de kan lagra. Det finns dock en risk att företaget kannibaliserar sig själv när 

de skapar nya produkter som konkurrerar med deras egna gamla. Carl-Viggo 

Östlund på TNT tror dock att det snarare leder till något positivt och att IT-

programmen ska hjälpa till att stärka dess kärnverksamhet.28  

 

En frisör lagrar idag sina tjänster och kan till viss del påverka sin efterfrågan 

genom att kunderna får beställa tid när de ska klippa sig. Om det då är väldigt 

många som vill klippa sig kan frisören ta in tillfälligt anställda för att klara 

efterfrågan. Genom att frisören lagrar beställningarna i förväg kan han kontrollera 

flödena och inte påverkas av den stokastiska efterfrågan. Om frisörsalongen är en 

”Drop-in” har de kvar problemen med stokastisk efterfrågan. På en kundtjänst 

gäller det att finna liknande lösningar som gör att företaget kan kontrollera flödena 

av inkommande samtal bättre. 

 

28  Åslund, Björn, Logistikföretagen växer med informationstjänster, Computer Sweden nr  

Stokastisk 
miljö 
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4.4.1 Vilka problem finns det med att lagra tjänster? 

Eftersom tjänster inte är föremål är de svårare att lagra än varor. Dessutom 

förbrukas tjänsten ofta samtidigt som den produceras vilken också gör den svårare 

att lagra. Problemet är att det inte alltid går att göra om tjänsten så att den kan 

betraktas som en produkt. Många tjänster är också färska vilket innebär att de fort 

tappar värde. Exempel på detta är kvällstidningar som tappar allt sitt värde dagen 

efter. Vissa artiklar kan dock vara värdefulla vid ett senare tillfälle. Genom att 

lagra dem i databaser kan man dock behålla en del av värdet men inte allt. På en 

kundtjänst skulle detta kunna ske genom att företagen tillämpade någon form av 

standardiserade svar för lättare frågor och på så sätt lagra tjänster. 

 

4.4.2 Problem vid lagerhantering kopplat till kundtjänsten 

Vid lagerhantering uppstår det en mängd problem då förhållandena ofta är osäkra 

och kundernas efterfrågan inte följer något speciellt mönster. Det är svårt att 

förutse när kunderna köper sina varor då köpen ofta är oförutsedda även för 

kunden själv då de sker impulsivt.29 Likaså ringer kunderna oregelbundet till 

kundtjänsten då de plötslig behöver hjälp eller råd. Hur mycket och vad kunden 

köper påverkas till stor del av faktorer som t.ex. väderleksförhållanden, sociala 

behov samt psykologiska behov.30 Detta påverkar i sin tur företagets kundtjänst. 

Följden blir att kundernas behov av kundtjänsten varierar från dag till dag, vecka 

till vecka eller från säsong till säsong. Lagerhanteringen blir därigenom allt mer 

problematisk då det är svårt att beräkna hur stor personalstyrka som behövs på 

”lager” i form av ”stand by”. Det krävs att kundtjänsten har en flexibel personal 

som kan byta arbetsuppgifter vid behov. Att ha overksam personal kostar företaget 

pengar men samtidigt är det inte heller bra att kunder får vänta för länge i kö då 

detta också kan bli dyrt för företaget i form av missnöjda kunder.  

Företaget påverkas också av varierande ledtider i lager samt tid för att komplettera 

varor och tjänster. Ledtiderna på en kundtjänst påverkas av antalet inkommande 

samtal samt deras längd.  

 
29 Coyle, John J, i.e. The Management of Business Logistics, sixth edition, 1996 
30 Coyle, John J, i.e. The Management of Business Logistics, sixth edition, 1996 
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Kapitel 5. Olika metoder för att studera 

risker vid en kundtjänst 
 

__________________________________________________________________ 

 
Under kapitel tre beskrevs vilka aspekter som var viktiga för tjänsteföretag att 

tänka på i en stokastisk miljö. Kapitlet avslutades med att beskriva hur företagen 

kan produktifiera tjänster. Kapitel fyra gick vidare och beskrev vilka problem 

företagen kan stöta på när det gäller deras lagerhantering i stokastiska miljöer. 

Här beskrevs också vilka lösningar de tillämpade för att lösa sina problem med 

stokastisk efterfrågan/produktion. I detta kapitel går jag vidare och besvarar 

frågan varför företag outsourcar sin kundtjänst till ett callcenterbolag. När detta 

väl är utrett och förhandlingen mellan callcenterbolaget och kunden ska äga rum 

försöker jag reda ut den prissättningsproblematik samt de riskfaktorer som 

callcenterbolaget står inför när ett pris ska  sättas på driften av kundtjänsten. 
 

5.1 Varför outsourca en kundtjänst? 

Det har blivit allt vanligare att företag satsar på sin kärnverksamhet och tillämpar 

outsourcing på de delar som man inte har tillräcklig expertis på. Företagens 

kundtjänst är en vanlig sådan del. I takt med att outsourcing av kundtjänsterna har 

ökat i allt större utsträckning har en relativt ny marknad skapats. Företag som 

erbjuder sig att driva andra företags kundtjänster är ofta företag inom 

callcenterbranschen. Lars Reinius på ”Invest in Sweden agency” 31 hävdar att det 

främsta anledningen bakom företagens agerande till att outsourca sin kundtjänst 

till ett callcenterbolag istället för att hålla det i egen regi är att callcenterbolaget 

kan erbjuda en högre servicenivå. Med servicenivå menas att man ska klara av att 

besvara åttio procent av samtalen inom tjugo sekunder. Lars Reinius förklarar att 

om företaget vill höja sin servicenivå till att besvara nittio procent av samtalen 

inom tio sekunder kräver detta mycket mer anställda. Genom att outsourca till 
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callcenterbolaget kan man hålla personalkostnaderna nere samtidigt som kan 

använda sig av deras agenter. Författaren Mike Johnsson beskriver i sin bok, 

”outsourcing in Breif”32 att anledningen till att företag outsourcar delar av sin 

verksamhet beror på dels strategiska orsaker dels taktiska. De strategiska skulle 

vara att förbättra företagets fokus, få tillgång till expertis, tekniska fördelar, dela 

risker samt frigöra resurser för andra ändamål. De taktiska fördelarna med 

outsourcing skulle då vara att frigöra kapital, reducera kontroll och 

operationskostnader, få tillgång till nya resurser som tidigare saknades internt 

samt få hjälp med svårdrivna  funktioner. 

Kundtjänstmarknadens relativt unga befintlighet har medfört att dess risker är 

svåranalyserade och det är svårt för callcenterbolagen att sätta rätt pris på de 

tjänster som de erbjuder sig att ta över. Ett problemfyllt område är att försöka 

förutse när kunderna kommer att ringa till kundtjänsten d.v.s. den stokastiska 

efterfrågan är svår att kontrollera. Likaså är det svårt att styra hur långa samtalen 

blir vilket benämns som stokastisk produktion. Dessa faktorer gör att riskerna 

stiger då osäkerheten är hög. 

 

I takt med att försäljningen över Internet blir allt större kommer kunderna kräva 

att få bättre service av kundtjänsten via internet istället för via telefon. Detta är en 

anledning till att en rad företag utvecklat och förflyttat delar av sin kundtjänst till 

nätet. Företagen automatiserar därigenom delar av kundtjänsten genom E-postsvar 

och chatter. Det finska skadeförsäkringsbolaget Pohjola har slutit avtal med 

Tietoenator om en leverans av ett Contact Center som ska effektivisera Pohjolas 

elektroniska kundtjänst. Första delen ska tas i bruk januari 2002. Anledningen till 

detta är att Pohjolas försäkringskunder allt oftare tar kontakt med företaget på 

elektronisk väg. Idag sker två tredjedelar av kundkontakterna per telefon och 

endast en tredjedel genom fysiska besök33 

Vissa företag använder ett ”Voice-over-ip-system” för att koppla kunden direkt till 

ett callcenter om han så önskar personlig service när frågorna blir av mera teknisk 

31 Lars Reinius, Invest in Sweden Agency, SOU 1999:138, Från callcenter till kontaktcenter 
32 Outsourcing in Brief, In the Institute of Management Foundation, Mike Johnsson, 1997, Chapt 3 
33 CS, Yvonne Edenholm, Tietoenator säljer kundtjänst till försäkringsbolag, 2001-11-08   
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karaktär. Detta medför att kundtjänsten blir mer effektiv då de inte behöver svara 

på alla frågor personligen. Genom att företaget erbjuder snabb och enkel service 

ökar chanserna att skapa lojala kunder. I takt med att bredband blir allt vanligare 

kommer callcenterbolagen allt mer att integreras i webbsidorna, detta hävdar i alla 

fall Vernon Keenan, Internetanalytiker på Keenan Vision. Om företaget 

automatiserar delar av kundtjänsten och lägger ut lösningar på nätet kan de lagra 

kundernas frågor och dels besvara dem så fort de kan. Därefter kan de tillämpa 

”Datamining” metoder för att finna samband, mönster, trender, regler och 

avvikelser som ligger dolda i rådatan. Detta är ett effektivt sätt för företaget att 

identifiera risker, potential men också flaskhalsar.34 

Jürgen Bengtner, crm-ansvarig på konsultföretaget PWC Consulting i Sverige 

anser att lösningen är att skapa kundvårdssystem som består av ett ramverk av 

kanaler som är isolerade från varandra. Crm Accel är ett exempel på ett sådant 

system och är uppbyggt i olika moduler som kan anpassas till olika kanaler, till 

exempel telefon, webben, fysiska kontor eller internet anslutna mobiltelefoner 

samt handdatorer. PWC har genomfört cirka 850 kundvårdsprojekt i hela världen 

och har sedan slutet av år 2000 avsatt mer än 1 miljard kronor för att skapa Crm 

Accel. Jürgen Bengtner nämner i artikeln att Föreningssparbanken har planer på 

att använda interaktiv tv snarare än Internet för att serva sina framtida kunder.35 

 

 

5.2 Risker kopplat till nystartade kundtjänstprojekt 

Det finns en mängd olika faktorer som callcenterbolaget måste ta hänsyn till när 

de ska starta ett nytt projekt, d.v.s. ta betalt för att driva ett annat företags 

kundtjänst. Dessa riskfaktorer eller så kallade stokastiska element kan delas in i 

två olika delar d.v.s. stokastisk efterfrågan och stokastisk produktion. De kan 

beskrivas enligt följande: 

 

34 Milan Kratochvil, Datamining tar fram affärsnytta ur rådata, Corporate Computing, onsdagen 
den 12 mars 1997 
35 CS, Lars Danielsson, Erfarenheter från 850 projekt blir ett ramverk, 2001-11-14 
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Stokastisk efterfrågan - här ser företaget när dess kunder ankommer till 

kundtjänsten. Problemen är svängningar av antalet inkommande samtal samt 

tidpunkten då kunder ringer. 

 

Stokastisk produktion - här ser företaget hur produktionstiderna varierar eller hur 

länge som kunderna blir betjänade hos kundtjänsten. Problemen som påverkar 

riskerna har att göra med svängningarna i samtalens längd. 

 

Det är också intressant att se hur de olika stokastiska elementen korrelerar med 

varandra. Detta för att se om det finns några historiska samband mellan dem vilket 

har stor betydelse för callcenterbolagen när de vill effektivisera sin verksamhet, 

eftersom de anställda på callcenterbolaget ofta har flera olika kundtjänster att 

ansvara för. Frågan är då vilka kundtjänster som inte korrelerar med varandra så 

att långa köer uppstår. 

 

Personalstyrkans storlek påverkar vilket pris callcenterbolaget ska ta för tjänsten. 

Desto högre osäkerhet avseende hur personalstyrkan ska vara desto högre pris 

krävs för att driva tjänsten. Andra viktiga faktorer som påverkar prissättningen är 

t.ex. vilken servicenivå kundtjänsten ska ha samt vilken svarsfrekvens som 

kunden vill att företaget ska hålla. Korrelationen mellan de olika riskerna här är 

väldigt viktig, eftersom det spelar en avgörande roll hur långa samtalen är när 

antalet inkommande samtal är högt. 

 

5.3 Personalstyrkans storlek 

För att kunna veta hur många personer som ska ingå i ett projekt att serva en 

kundtjänst måste man i initialskedet ta med följande riskfaktorer i sina uträkningar 

för att sätta ett pris på tjänsten: 

 

• Vilken tidpunkt kommer samtalen in? 

• Hur oregelbundna är samtalen? 

• Hur lång tid tar det att besvara samtalen? 
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• Vilken kunskapsnivå samt servicegrad ska samtalen erhålla? 

• Hur stor är samtalsvolymen? 

 

Jag har valt att illustrera denna prissättningsproblematik i initialskedet med 

kunden genom att använda mig av följande modell: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1 Servicegrad - Öppettider 

Callcenterbolaget vill veta vilka öppettider som kundtjänsten erhåller för sina 

kunder. Detta för att veta hur stor personalstyrka som krävs. Vissa kundtjänster 

har endast ett skift medan andra har flera beroende på hur länge kundtjänsten är 

öppen. 

 

5.3.2 Servicegrad – Service Level Agreements (SLA) 

SLA är servicekontrakt som skrivs mellan callcenterbolaget och dess kund. I dessa 

kontrakt regleras den servicegrad som callcenterbolaget ska driva kundtjänsten på. 

Servicegraden på kundtjänsten påverkar prissättningen och desto bättre kvalité 

som kunden önskar desto högre blir priset. Genom intervju med callcenterföretag 

så beskriver dessa SLA att callcenterbolaget ska klara av att svara på t.ex. 90 

procent av alla inkommande samtal inom 30 sekunder med en spännvidd på 10 

procent. Detta innebär att om kunden tagit fram en prognos som säger att det ska 

komma in hundra samtal på en dag, ska callcenterbolaget klara av att svara på 

Prissättningproblematik 

Stokastisk produktion Stokastisk efterfrågan Servicegrad  

Ärendehanteringstid Flödet av samtal SLA Öppettider 

utbildningsnivå Volym Tidpunkt 
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nittio procent av dessa inkommande samtal inom trettio sekunder d.v.s. nittio 

samtal i detta fall. De ytterligare 10 procenten innebär att om det skulle visa sig att 

det inkom hundratio samtal under denna dag, ska callcenterbolaget ändå klara att 

serva nittio procent av dessa d.v.s. nittionio samtal. Skulle det dock visa sig att det 

inkom hundratrettio samtal under dagen så ansvarar callcenterbolaget enligt 

kontraktet endast för att klara av nittionio stycken av dessa d.v.s. nittio procent av 

hundratio samtal. De försöker dock svara på samtliga samtal så snabbt som 

möjligt. Servicekontrakten innehåller ibland även vite som innebär att om 

callcenterbolaget inte klarar av att hålla sin servicegrad och de inkommande 

samtalen inte översteg hundratio samtal enligt exemplet ovan medför detta att 

callcenterbolaget får betala skadestånd till kunden. Vitet kan enligt ett 

callcenterbolag som intervjuades i vissa fall motsvara cirka en dags omsättning att 

driva den speciella kundtjänsten.36 

 

5.3.3 Servicegrad – Utbildningsfrågor 

Callcenterbolaget vill få information om vilken typ av produkter som kunden 

säljer samt om kundens kunder är privatpersoner eller företag. Vem som står för 

utbildningskostnaden är ibland lite olika mellan callcenterbolagen och detta beror 

på graden av kunskap som tjänsten kräver för att kunna utföras. I de intervjuer har 

det i vissa fall varit kunden som står för utbildningskostnaden i initialskedet men 

för att bibehålla denna kunskap samt utbilda senare tillkommen personal står 

callcenterbolaget för. I andra fall när det varit mindre callcenterbolag inblandade 

har kunden stått för hela utbildningskostnaden samt dess fortbildningar.37 Risken 

kopplat till utbildning anser ett callcenterbolag ligger i att de som utbildas av 

kunden och som sedan ska vidareutbilda callcenterbolagets egen personal ibland 

inte har tid till detta då samtalsfrekvenserna varit väldigt höga vid dessa 

tidpunkter. Samtidigt kan utbildningens initialskede kan bli kritisk eftersom 

personalen som ska utbildas samtidigt har andra kundtjänster de medverkar i.  

 

36 Intervju med callcenterbolag 
40Intervju med  callcenterbolag 
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Grundförutsättningen till att ett callcenterbolag kan hålla en hög kvalitet på en 

kundtjänst är att man först och främst kan besvara följande fråga och det är 

oberoende av vilken bransch företaget tillhör: varför ringer kunder till en 

kundtjänst? Tre tänkbara anledningar skulle kunna finnas enligt följande: 

 

• Kunderna är missnöjda och vill reklamera. 

• Kunderna vill ha teknisk hjälp när t.ex. Internetfunktionen inte fungerar.  

• Kunderna vill lägga en order 

 

Missnöjda kunder kostar företagen anseende och pengar. Kundtjänsten har därför 

en viktig funktion eftersom de står i direkt kontakt med dessa kunder. Hur väl 

företagen löser de problem som deras kunder har kan vara avgörande för framtida 

kontakter med samma kunder och för själva företagets existens. Kundtjänsten 

utgör därför en viktig funktion. Det finns alltså risker när det gäller att få kunderna 

att bli nöjda och det kan få katastrofala konsekvenser om ryktet sprids att företaget 

inte lever upp till kundernas krav. Hur ska företagen då få kunderna som ringer till 

kundtjänsten att bli nöjda? Genom denna fråga kommer vi in på nästa fråga, hur 

hanterar företaget sina reklamationer? Företagen måste också fråga sig vilken 

kvalitet de ska ha på sin kundtjänst d.v.s. vilken servicenivå de ska erbjuda sina 

kunder. Detta är frågeställningar som innebär stora risker för företagen och som 

de måste ta på allvar. När företaget outsourcar sin kundtjänst till ett 

callcenterbolag måste de lägga ner tid på att utbilda callcenterbolagets personal 

samt förklara hur de vill att deras företag ska agera i vissa situationer så inga 

missförstånd uppstår. 

 

5.3.4 Servicegrad – orsak till missnöjda kunder 

Genom att studera orsakerna till varför kunder får vänta i kön kan företaget få 

fram väldigt viktig information. Dessa orsaker innebär olika former av 

riskmoment som stör effektiviteten på callcenterbolaget. Genom att låta växeln 

automatiskt registrera när kunderna får vänta och vad orsaken är, kan de vid ett 

senare tillfälle med hjälp av en frekvenstabell följa upp och göra analyser. Desto 
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mer företaget vet om kundernas beteende desto lättare är det att göra dem nöjda 

och därigenom skapa trogna kunder. Ett callcenterbolag som intervjuades 

analyserade föregående veckas samtalsfrekvens och använde detta för framtida 

prognoser38. Det gick då få fram vad det var för frågor som undrade över.  

Författaren Sven Jirby beskriver i sin artikel - De sju statistiska verktygen - hur en 

frekvenstabell skulle kunna se ut för en telefonväxel. 

 

5.3.4.1 Beskrivning av orsak 

Genom att studera vilka bakomliggande orsaker som kan tänkas finnas till att 

kundtjänsten inte fungerar tillräckligt effektivt går det att se var de svaga 

punkterna finns. I nedanstående exempel skulle den främsta orsaken vara att 

mottagaren inte svarar och måste sökas.39 Denna information kan man sedan 

illustrera i det vänstra diagrammet. 

 
Tabell 2 Beskrivning av orsak 
 Beskrivning av orsak Måndag Tisdag Fredag Antal 

1 Mottagaren svarar inte, måste sökas 18 10 20 89 

2 Mottagaren glömt att meddela sin frånvaro 3 5 10 28 

3 Oklart vem som ska sökas 5 1 2 10 

4 Tillfällig toppbelastning 12 8 7 49 

5 Endast en telefonist på plats, p.g.a. sjukdom, rast 

el. Liknande 

1 2 - 4 

6 Pratglad kund/anställd, uppehåller telefonisten - - 5 7 

7 Personlig förfrågan i växeln som tar tid 2 1 1 6 

8 Andra skäl - 1 1 4 

 

Siffrorna representerar antalet kunder som ringer till en kundtjänst från måndag 

till fredag. Det bör dock påpekas att siffrorna i exemplet är fiktiva.  Modellen 

visar dock inte alla dagarna i veckan utan endast måndag, tisdag samt fredag. 

Detta beror på tabellen annars skulle bli för stor. 

 

38 Intervju med callcenterbolag 
39 Jirby, Sven, De sju statistisk verktygen,  i Ledarskap för kvalitet och produktivitet, Sid 100 
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Efter att tagit reda på de orsaker som påverkat kundtjänstens effektivitet måste 

man gå ett steg vidare och ställa sig frågan: hur kan vi hantera dessa riskfaktorer 

och därigenom minska deras betydelse? Det gäller att gå igenom varje tänkbar risk 

för sig och komma fram till en lösning hur man kan hantera den. Ett bra sätt att 

studera hur dessa risker påverkas av olika faktorer är att använda sig av ett 

kösimulatorprogram. I denna uppsats används Webb GPSS i syfte, att studera hur 

utfallet av ovanstående faktorer påverkas av diverse orsaker t.ex. orsaken till 

varför kunder får vänta i kön. Tillvägagångssättet kommer att beskrivas mer 

ingående i kapitel sex. 
Diagram 2 Väntetid/orsak 

 
 

Det högra diagrammet visar se hur väntetiderna skiljer sig mellan måndag och 

fredag. Genom att illustrera med diagram kan man lättare översiktligt se var 

fluktuationerna är som störst och därigenom lära sig hantera flödena av samtal 

bättre. Ytterligare en osäkerhetsfaktor som bör nämnas men som inte kommer att 

studeras i detta arbete är vilken informationsmängd som ska lämnas ut till 

kunderna. Om kunderna känner att de får för lite information är detta inte bra då 

servicen kan upplevas som bristfällig, likaså om kunderna får för mycket 

information kan detta få negativa effekter. 
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5.3.5 Stokastisk efterfrågan/ produktion 

I det här arbetet har jag valt att titta på stokastisk efterfrågan och stokastisk 

produktion relaterat till en kundtjänst. Genom att studera och simulera hur olika 

stokastiska elements risker ser ut kan företaget försöka få en bättre förståelse för 

hur olika faktorer hänger ihop med varandra och hur riskerna kopplat till dessa 

kan minskas genom differentiering av olika slag. Av denna anledning har jag valt 

att använda mig av WebbGPSS. Jag har studerat hur företag löst problemet med 

de stokastiska elementen i andra branscher för att sedan dra paralleller till mitt 

studieobjekts problem d.v.s. kundtjänstens fluktuationer.  

Ett område som har problem med stokastisk efterfrågan är exempelvis industrin 

vid produktion av varor. Företagen har löst detta med lager och lagerhantering. 

Problemet är dock att det är dyrt att ha produkter på lager. Detta går bra så länge 

som det inte är färska varor som nästa dag är värdelösa t.ex. kvällstidningar. 

Problemet i den branschen är också att de inte vet hur efterfrågan ser ut då den är 

stokastisk. Den stokastiska produktionen har att göra med hur långa ledtider 

produktionen har. Mitt studieobjekts problem är att veta hur långa samtalen blir 

när kunderna ringer till kundtjänsten. Servicegraden som man valt att ha på en 

specifik kundtjänst påverkar också detta eftersom desto högre servicegraden är 

desto mer komplicerade blir samtalen och då troligtvis längre i genomsnitt än de 

tjänster som har en låg servicegrad.  

 

5.3.6 Stokastisk produktion – prissättning av ärendehanteringstid? 

Under intervjuer med callcenterbolag ställdes frågan om hur själva prissättningen 

kring samtalens längd såg ut, om de fick betalt per minut timme o.s.v. Det visade 

sig att det tillämpades olika metoder kring prissättningen. Ett callcenterbolag fick 

betalt per minut samt en viss tid efter samtalen var avklarat för administrativt 

arbete. I detta fall kostade t.ex. den första minuten mer än de övriga. Ett annat 

callcenterbolag tillämpade olika tillvägagångssätt där de i vissa fall fick betalt per 

minut samt för en viss tid för administrativt arbete och i andra fall vid mycket 

erfarenhet tog betalt per samtal, då man visste hur långa samtalen brukade bli. 

Som exempel kan nämnas samtal rörande orderbeställningar från kund.  Vidare 
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ställdes frågan om callcenterbolaget fick betalt även när de satt i beredskap trots 

att kunderna inte ringer. Något callcenterbolag fick inte betalt för att sitta i 

beredskap utan hade ibland med i serviceavtalen att de krävde in prognoser från 

kunden varje vecka och bemannade där efter. Ett callcenterbolag beskrev att de 

fick betalt genom ett visst grundabonnemang och om inga kunder ringde så 

täcktes inte deras kostnader upp. Ett callcenterbolag ansåg att problemet var att 

konkurrensen mellan callcenterbolagen var så hög att vissa bolag erbjöd priser 

ibland under självkostnad för att få kunden för att i nästa skede när kunden var 

inarbetad höja priset. Vidare ansåg samma callcenterbolag att det ibland var svårt 

att få tillräckligt betalt för den administrativa kostnaden. Fördelen som ett 

callcenterbolag dock har är att de kan driva flera olika kundtjänster samtidigt och 

på så sätt få full beläggning på sin personal.40 

 

5.3.7 Stokastisk produktion – svängningar i ärendehanteringstiden 

Svängningarna kring hur lång ärendehanteringstiden per samtal är kan ibland 

variera kraftigt från dag till dag eller från vecka till vecka. För att illustrera detta 

har jag valt följande exempel. Större delen av samtalen i detta exempel är relativt 

korta, låt oss säga cirka 3-5 minuter långa. Detta beror dock på vad det är för typ 

av företag dels vilken servicenivå man valt att ligga på. När det inkommer väldigt 

många samtal under samma period antas i detta exempel att samtalen tenderar att 

inte vara allt för komplicerade, därav dess korta tid. Detta förhållande gäller bland 

annat för elföretagens kundtjänster vid tillfälligt strömavbrott. Detta illustreras 

genom följande exempel med fyra olika fiktiva scenarier som tillsammans täcker 

de flesta av kundtjänstens svängningar. De fyra scenarierna skulle då vara: 

 

1. Korta samtal på cirka en minut. Dessa samtal skulle ha en sannolikhet på 

cirka trettio procent att de ska inträffa under en halvtimme. 

2. De normala samtalen brukar vara cirka tre minuter långa. Dessa samtal 

skulle då ha en sannolikhet på cirka sextio procent att de ska inträffa. 

40 intervjuer med callcenterbolag 
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3. De relativt långa samtalen ligger någonstans kring tio minuter och 

sannolikheten att dessa ska inträffa är cirka fem procent. 

4. I extremfallet uppgår samtalen till cirka tjugo minuter eller mer. Dessa 

samtal är dock ganska sällsynta och sker kanske med en sannolikhet på 

cirka fem procent. 

 

Om vi studerar hur dessa utfalls varianser och gemensamma standardavvikelser 

skulle se ut i detta fiktiva exempel får vi följande uppställning  

 
Tabell 3 Stokastisk produktion - Samtalslängd         

Utfall 

Samtalslängd 

Samtalslängd  Slh          (X – Xg) 

 

(X – Xg)(X - Xg ) 

Variansen 

Kort 1 minut 0,3 ((1x 0,3) – 0,9) = - 0,6 - 0, 6 x –0,6 = 0,36 

Normal 3 minuter 0,6 (1,8 – 0,9) =0,9 = 0,81 

Långt 10 minuter 0,05 (0,5 – 0,9) = - 0,4 = 0,16 

Extremt långt 20 minuter 0,05 (1,0 – 0,9) = - 0,8 = 0,64 

  1,0  Σ = 1,872/4 = 0,468 

 
Slh = Sannolikhet 

De gemensamma utfallens genomsnitt blir enligt följande: 

 

X = Samtalslängd x sannolikheten att samtalslängden har olika intervall under en 

halvtimme (Slh) 

 

(1 x 0,3) + (3 x 0,6) + (10 x 0,05) + (20 x 0,05) =  0, 9 ( X genomsnitt, Xg) 

             4 

Variansen för dessa fyra utfallen är alltså 0,468  

     

Standardavvikelsen blir då \/ 0,468 = 0,68 d.v.s. cirka 41 sekunder i spridning per 

samtal. Detta innebär att det finns en genomsnittlig fluktuation på lite mindre än 

en halv minut per samtal avseende dess längd. Det går också att studera hur 
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svängningarna i samtalens längd påverkar kapacitetsutnyttjandet i en kösimulator. 

Vid användning av WebbGPSS har jag delat in samtalslängden i två olika intervall 

och sedan satt olika sannolikheter på dessa. Jag valde att anta att i 85 procent av 

fallen är samtalen inte längre än 1-5 minuter långa och i resterande 15 procent av 

fallen är de mellan 10-20 minuter. Detta är ett sätt att tala om att det finns toppar i 

samtalslängden men att de inte inträffar speciellt ofta d.v.s. ett sätt att differentiera 

flöden. Efter att ha studerat historiskt material kan man konstatera att det ibland 

finns en del ovanligt höga fluktuationer som inträffar. Varje dag uppstår ett fåtal 

sådana fluktuationer. Företaget behöver dock inte nödvändigtvis veta när dessa 

fluktuationer infaller eftersom huvudsaken är att man vet att de infaller någon 

gång under dagen. Detta har och göra med att callcenterbolaget har skrivit på ett 

kontrakt som säger att de exempelvis ska klara av en viss procent av alla 

inkommande samtal. 

 

5.3.8 Stokastisk efterfrågan 

En kundtjänst präglas av att ha en stokastisk efterfrågan då företagen inte vet när 

kunderna behöver kundtjänstens hjälp. De två främsta riskerna kopplat till 

efterfrågan är att företagen varken vet när kunderna ringer eller antalet 

inkommande samtal. Detta skapar problem då företaget inte vet hur många 

anställda som behövs för att driva kundtjänsten. 

 

5.3.9 Stokastisk efterfrågan - Osäkerheten kring flödet av samtal 

Under intervjuerna med callcenterbolag ställdes frågan om de använde sig av 

några verktyg för att kontrollera och studera hur ofta samtalen inträffar.  

Callcenterbolaget samt kunden tar fram prognoser som bygger på historiska data 

kring hur samtalsflödena varit tidigare t.ex. föregående vecka. När det gäller 

realtid använder vissa callcenterbolag system där de kan få fram detaljerad 

statistik med femton minuters mellanrum. Dessa callcenterbolag har även personal 

som via tv-monitors ser hur samtalsflödena förändras mellan de olika 

kundtjänsterna. Om någon kundtjänst visar tendens att få ökad volym styr de över 

personal till denna specifika kundtjänst. Detta sker dock oftast inom samma 
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kundtjänstteam som har olika arbetsuppgifter man kan även utföra varandras. 

Denna flexibilitet gör att gör att man lättare kan hålla servicegraden uppe och 

samtidigt få högre beläggning på personalen.41 

 

5.3.10 Stokastisk efterfrågan – analys av samtalsflöden 

Prissättningen påverkas också av hur stor volymen av de inkommande samtalen är 

och hur den fluktuerar. Även här illustreras detta i ett fiktivt exempel genom att 

använda sig av fyra olika utfall. Detta för att se hur kraftiga de genomsnittliga 

fluktuationerna är under en period av t.ex. trettio minuter. Utfallen blir då enligt 

följande: lågt, normalt, högt, extremt högt antal. 

 
Tabell 4 Inkommande samtal 

Utfall 

Inkom. samtal 

Antal inkom. 

samtal  

Slh  (X – Xg) (X – cg)(X – Xg) 

Variansen 
Lågt  1-2 0,05 (0,075 – 13,5) = - 13.4 -13.4x–13.4= 

179,6 

Normalt 20-50 0,70 (24,5 – 13,5) = 11 11 x 11 = 121 

Högt 80-100 0,20 (18 – 13,5) = 4,5 4,5 x 4,5 = 20,25 

Extremt högt 200-250 0,05 (11,25 – 13,5) = - 2 - 2 x – 2 = 4  

  1,0  Σ = 324,85 / 4= 

81,2 

 

De gemensamma utfallens genomsnitt blir enligt följande: 

 

X = Samtalslängd x sannolikheten att det inträffar inkommande samtal under olika 

intervall under en halvtimme (Slh) 

 

(0,075 x 0,05) + (35 x 0,7) + (90 x 0,2) + (225 x 0,05) =  13,5 ( X genomsnitt, Xg) 

             4 

Variansen för dessa fyra utfallen är alltså 81,2 

                     

41 Intervju med callcenterbolag 
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Standardavvikelsen blir roten av  81.2  = 9 d.v.s. den genomsnittliga spridningen 

per halv timma är cirka +/- nio samtal. 

  

Detta har jag valt att illustrera i följande diagram: 
 
Diagram 3 Samtalsmängd/ samtalsintervall 
Antal inkommande samtal 

 

     200-250                  Slh 5 % 

 

 

         80-100                Slh 20 % 

 

        20-50                Slh 70 % 

          1-2                Slh 5 % 

                 

  Trettio minuters intervall 

 

Problemet är dock att de inkommande samtalen varierar kraftigt under dagen och 

det intressanta är att studera när topparna infaller. Detta för att kunna kontrollera 

flödena bättre och veta hur när under dagen som det kan vara behov av ytterligare 

personal vid den speciella kundtjänsten. Följande diagram illustrerar detta:  
 
 
Diagram 4 samtalsmängd/ samtalstid 
Antal inkommande 

samtal     220-250 

 

     80-100 

     20-50            

   

   Klockan  8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
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Vid användning av WebbGPSS antas fasta värden för hur ofta som samtalen i 

genomsnitt inkommer till kundtjänsten under dagen. Här kan man laborera med 

olika intervall för att se hur kundtjänstens kapacitetsutnyttjande påverkas. Vi kan 

då se hur den stokastiska efterfrågan fluktuerar och hur stor personalstyrka som 

krävs för att klara av kapacitetskraven. 

 

Det är väldigt viktigt att kommunikationen mellan callcenterbolaget och 

företagens vars kundtjänster de driver fungerar smidigt för att effektivitet ska 

uppnås. Genom att callcenterbolaget blir uppdaterade i förväg när företaget 

planerar lansera nya versioner av sina produkter kan de på ett effektivt sätt 

förbereda sig på att samtalsfrekvenserna stiger vid ett visst skede. Likaså om det 

är säsong för deras produkter ökar sannolikheten att samtalsfrekvensen ökar.  

 

5.3.11 Stokastisk efterfrågan -  samtalstidpunkt 

En annan viktig faktor som kan studeras är när kunderna ringer till kundtjänsten. 

Detta hänger ihop med ovanstående riskfaktor nämligen mängden inkommande 

samtal. Genom att studera när kunderna ringer kan man möjligtvis se en tendens 

till ett visst mönster i den stokastiska efterfrågan. Det kan vara så att kunderna inte 

ringer förrän de kommit till sina jobb vilket skulle förklara varför det tenderar att 

vara lite samtal mellan sex och åtta på morgonen. Oförutsedda händelser går dock 

inte att gardera sig mot. Detta eftersom det är svårt att veta när t.ex. blixten slår ut 

strömmen i ett visst område, vilket resulterar till att vi får kraftiga toppar av 

inkommande samtal. När ett dataföretag lanserar en ny version av en produkt 

kommer troligen de inkommande samtalen till dess kundtjänst blir högt i början då 

många kunder inte får rätt på inställningarna för den nya versionen.  

 

Även om företaget vet att inkommande samtal kommer att öka p.g.a. en speciell 

händelse är det svårt att veta när under dagen de ringer, likaså hur många som 

ringer vid samma tidpunkt. Genom att studera historiska fakta är det möjligt att 

lära av historien och se om någon form av mönster finns hur folk beter sig i vissa 
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situationer. De flesta samtalen brukar dock komma mellan åtta på morgonen och 

cirka åtta på kvällen, lite beroende på vilka tider kundtjänsten har. Efter klockan 

åtta på kvällen brukar samtalsnivå minska och ligga i nivå med samtalsnivån tidigt 

på morgonen.42  Callcenterbolaget utnyttjar denna information och tar inte med 

den första och sista timmen när de studerar hur fluktuationerna ser ut under dagen. 

Detta för att inte öka den standardavvikelse som finns. Det kan också vara 

intressant att bara studera topparna närmare och försöka analysera varför de 

inkommande samtalen ökade just vid det tillfället. Kan man finna ett mönster som 

säger att det finns ett positivt samband d.v.s. när under dagen mängden 

inkommande samtal är stort. Är det samma mönster varje dag eller skiljer sig detta 

från dag till dag. Går det att se liknande mönster varje vecka som visar att det är 

hög belastning av inkommande samtal på t.ex. måndag förmiddag och fredag 

eftermiddag? Denna information skulle vara värdefull för arbetsledaren eftersom 

han skulle få kunskap om att vissa projekt behöver extra personal under speciella 

dagar. Antalet personer som ytterligare krävs påverkas av deras kompetens 

eftersom en del personal arbetar effektivare än andra. 

 

5.3.12 Korrelationen mellan stokastisk efterfrågan och produktion 

Hur påverkar de olika riskerna på kundtjänsten av varandra d.v.s. korrelerar de 

positivt eller negativt? Följande risker har studerats för att se om de har något 

gemensamt samband eller inte. 
 

• Samtalstid och mängden inkommande samtal 

• Samtalstidpunkt och Samtalstid 

 

Samtalstid och mängden inkommande samtal?  

Det är intressant att se om det stämmer att när den inkommande 

samtalsfrekvensen är hög tenderar samtalen att bli relativt korta. Detta kan bero på 

många faktorer som t.ex. att kunder är oroliga då strömmen går och därför ringer 

till kundtjänsten och vill endast veta hur lång tid det tar att åtgärda felet. Det beror 

42 Intervju med callcenterbolag 
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också på vilken slags produkt som företaget säljer och hur avancerad dess 

kundsupport är. Variansen och standardavvikelsen mäter svängningarna som en 

faktor har från ett medelvärde. Om vi sen vill se hur två olika faktorer korrelerar 

med varandra tittar vi på korrelationen (ρAB) och kovariansen (σAB). Vi illustrerar 

korrelationen mellan samtalstid och mängden inkommande samtal i följande 

tabell. Värdena i kolumnen samtalstidens värde kommer från tabell 3 och värdena 

från antalet inkommande samtal är hämtade från tabell 4. 
 

Tabell 5 Samtalstid/ inkommande samtal 
Samtalslängd = X 

Inkommande samtal = Y 

Genomsnitt = Xg, Yg 

 

Utfall 

 

    (X – Xg) 

Samtalslängd 

       (Y – Yg) 

Ink. samtal 

(X – Xg) x (Y –Yg) 

Lågt (0,3 – 0,9) = - 0,6 (0,075 – 13,5) = - 13.4 14 

Normalt (1,8 – 0,9) = + 0,9 (24,5 – 13,5) = 11 9,9 

Långt/högt (0,5 – 0,9) = - 0,4 (18 – 13,5) = 4,5 - 1,8 

Extremt fall (1,0 – 0,9) = - 0,8 (11,25 – 13,5) = - 2 1,6 

   Σ16,9 

 

Kovariansen (σXY) = (RX, RY) = 16,9/4 = 4,225 

 

Korrelationen (ρXY) =  __(RX, RY)_______ = 0,408 x 8,5 = 3,468  

                SD (RX) x SD (RY) 

Standardavvikelsen av samtalslängd, X = 0,68 d.v.s. 40,8 sekunder  

Standardavvikelsen av inkommande samtal = 8.5 samtal per halvtimme  
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Diagram 5 Positiv korrelation 
 

korrelationen(ρAB) =      

                  + 

Perfekt positiv korrelation                  0 

Corr (RA, RB) = 1                                - 

Faktor A = röd 
 
Diagram 6 Negativ korrelation 

Faktor B = Svart 

Perfekt negativ korrelation                 +  

Corr (RA, RB) = - 1                             0                     

                  - 

 
Diagram 7 Ingen korrelation                     

Ingen korrelation                                  

Corr (RA, RB) = 0                   +                                                   

                   0 

                 - 

 

 

Genom att studera korrelationen mellan olika risker kan företaget se hur de olika 

riskerna påverkas av varandra. Skulle det t.ex. visa sig att samtalslängden blir 

kortare då de inkommande samtalen ökar kan detta ge signaler att man trots hög 

andel inkommande samtal kan klara av detta med relativt lite personal då samtalen 

är korta.  

 

5.4 Hur är stokastisk efterfrågan/produktion kopplat till kösimulering? 

Kösimulering är ett sätt att studera olika faktorer i ett system. I detta arbete 

används som tidigare nämnts ett program som heter WebbGPSS. I detta program 

går det att på egen hand laborera med olika fasta grundförutsättningar för att se 

hur det påverkar utfallet genom att studera diagram och tabeller. Det kan t.ex. vara 

Tid 

Längd 
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intressant att se hur många personer som behövs för att få optimalt utnyttjande av 

maskiner eller personal. Programmet kräver dock att det finns en del fasta värden 

som t.ex. hur länge samtalen varar när kunderna ringer. Det måste även anges 

inom vilka tidsintervall kunderna ringer till kundtjänsten. Om de stokastiska 

topparna i fluktuationerna inte ska få för stor betydelse går det att sätta in 

sannolikheter. Man kan då tänka sig att de stokastiska topparna inte uppstår så ofta 

och ska därför få en liten sannolikhet att de inträffar. Detta är ett sätt att 

differentiera systemet. Man kan därefter studera topparna individuellt och försöka 

analysera vad som gör att de uppstår vid detta specifika tillfälle. Detta ger kunskap 

om hur det går att hantera situationen nästa gång den uppstår. Det kan vara 

naturens krafter som är orsaken till att vi får en ovanlig efterfrågan. Ett vanligt 

exempel är strömavbrott, vilket medför att elbolagens kundtjänster får en ökad 

efterfrågan i sådana situationer. 
 

5.5 Sammanfattning   

Under vilka tider ringer kunderna till kundtjänsten? Vanligtvis är kundtjänsten 

öppen från morgon till kväll. Tidpunkten när kunderna ringer varierar kraftigt från 

dag till dag. Här kommer oregelbundenheten in och då det är dels svårt att veta i 

förtid när samtalen kommer in och dels hur långa de blir. Detta eftersom längden 

på samtalen påverkar hur långa köerna kan bli. Hur avancerade samtalen är d.v.s. 

vilken servicenivå företaget valt att kunskapsnivån ska ligga som i sin tur påverkar 

prissättningen. Generellt borde det gälla att desto mer avancerade samtalen är 

desto längre tid tar det att betjäna dessa kunder. Denna risk har dock inte studerats 

i detta arbete. Hur många de inkommande samtalen är till antalet påverkar också 

kundtjänsten i olika grad beroende på hur långa och avancerade samtalen är. Alla 

dessa riskfaktorer påverkar varandra på olika sätt d.v.s. de korrelerar med 

varandra på olika sätt. Att förstå hur detta samband ser ut är väldigt värdefullt för 

ett företag då de kan kontrollera flödena av deras samtalstrafik på ett önskvärt sätt. 

Genom att skapa en kösimulator går det att studera ovanstående risker, och 

simulera med olika förutsättningar i syfte att finna intressanta länkar som binder 

riskerna samman. Det går även att studera vilken kapacitet som en kundtjänst bör 
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ha för att klara av att hantera de stokastiska svängningar som beskrivits. Därför 

har jag valt att i nästa kapitel beskriva hur kösimulatorprogrammet WebbGPSS är 

uppbyggt och vilka val jag gjort när jag skapat min kösimulator. 
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Kapitel 6. Tillvägagångssätt för att 

studera effekterna i en stokastisk 

kundtjänstmiljö 
 

__________________________________________________________________ 

 
I föregående kapitel besvarades frågan varför företag outsourcar sin kundtjänst 

till ett callcenterbolag, samt beskrevs den prissättningsproblematik som 

callcenterbolaget står inför när ett pris på tjänsten ska sättas. I detta kapitel som 

är av mera teknisk karaktär kommer min kösimulator att beskrivas i detalj samt 

vilka val jag gjort. Vidare finns det även ett avsnitt som beskriver min alternativa 

kösimulator som också kan användas för att studera riskerna i en kundtjänst. I 

nästa kapitel, går jag vidare och analyserar resultaten av min kösimulator. 

 

6.1 Inledning  

Hur ska callcenterbolaget gå tillväga för att försöka studera kundtjänstens olika 

risker som påverkar dess lönsamhet? Först måste det klargöras vilka de olika 

riskerna är för att sen finna sätt att studera och analyseras hur dessa kan 

kontrolleras på ett tillfredsställande sätt. Ett sätt att studera olika risker är att skapa 

eller använda befintliga hjälpmedel i form av modeller, simulatorer eller andra 

programvaror. Tanken i den här uppsatsen var att ska skapa en modell eller 

simulator som kunde studera hur kundtjänstens stokastiska efterfrågan samt 

produktion kunde analyseras på ett bra sätt. Här kom tanken upp att skapa en 

kösimulator som kunde hantera problemet med bl.a. callcenterbolagens 

kapacitetsutnyttjande.  Detta eftersom callcenterbolagens främsta kostnad är dess 

personal och lönsamhetsaspekten påverkas därför i hög grad hur effektivt 

personalen används. Här kom programmet WebbGPSS43 in i bilden eftersom det 

43 Se bilaga 1 
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är ett kösimulatorprogram där användaren själv kan skapa sin specifika 

kösimulator.  

 

6.2 Kösimulatorns funktion på kundtjänsten 

Syftet med kösimulatorn liksom uppsatsen i övrigt är att studera vilka risker det 

innebär att förvalta över ett annat företags kundtjänst. Detta innebär att kontrollera 

kundtjänstens samtalsmönster d.v.s. dess volym, längd, variation och tidpunkt. 

Härigenom blir kundtjänsten effektivare och förhoppningsvis lönsammare. Under 

förhandlingar mellan callcenterbolagen och dess kunder görs prognoser som ofta 

sträcker sig från 3 månader till ett år. Dessa prognoser bygger på historisk 

växelstatistik. Tanken är att denna kösimulator ska fungera som ett verktyg för att 

underlätta analysen av dessa prognoser angående olika former av risker som 

uppkommer då varierande mängder av kunder ringer till kundtjänsten. Genom att 

det finns möjlighet att laborera med olika kapaciteter går det att studera och 

eventuellt lösa problemet med hur många personer som behövs för att 

callcenterbolaget ska driva en kundtjänst effektivt. Callcenterbolaget skriver in 

klausuler i sina kontrakt med kund att de ska klara av att ta emot ett förutbestämt 

antal kunder som ringer in t.ex. 90 procent av alla inkommande samtal. En 

tilläggsklausul för att delvis komma till rätta med denna risk är att avtala fram att 

callcenterföretaget förbinder sig att klara av att hantera normala förhållanden 

d.v.s. svara på 90 procent av samtalen med en svängning av 15 procent. Detta 

medför att callcenterföretaget inte ansvarar för onormalt höga svängningar över 15 

procent.  Klausuler av detta slag påverkar priset att driva en kundtjänst och 

förhandlas fram mellan callcenterbolaget och dess kunder. I dessa förhandlingar 

skulle det gynna alla parter om callcenterbolaget kunde visa med goda argument 

varför ett speciellt pris bör tas ut på specifika kundtjänsten beroende på dess 

fluktuerande risker. En annan faktor som också påverkar priset och som också 

förhandlas fram är vilken servicegrad som kundtjänsten ska erbjuda för sina 

kunder. Utbildning av callcenterbolagets personal för att svara på 

specialkunskaper angående kundens produkter står oftast kunden för och ingår i 

priset. Denna servicegrad visar sig i kösimulatorn beroende på hur länge som 
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kunderna får vänta i kön innan de blir servade. Kösimulatorn ger företaget ett 

bättre underlag för vilka risker det medför att driva en kundtjänst och därigenom 

vilket pris som krävs för att få tjänsten. 

 
6.3 Kösimuleringsmodellens uppbyggnad 

Efter att i inledningen av detta kapitel försökt beskriva kösimulatorns funktion i 

ett större ekonomiska sammanhang, kommer under denna rubrik själva 

kösimulatorn att beskrivas mer ingående och vilka val som gjort när den skapades. 

För att få ytterligare information om hur WebbGPSS är konstruerat samt se hur 

mina kösimulatorer är uppbyggda se bilaga 1, sidan 2-3. Här nedan följer nu en 

beskrivning av den huvudsakliga kösimulatorns uppbyggnad. Därefter kommer 

den alternativa modellen likaså beskrivas. 

 

Kösimulator består av ett antal block som knutits samman och bildat en kedja av 

händelser som kan studeras och ändras. Det första blocket är ett ”Generate-block”, 

här bestämmer man vilken spridning som samtalen ska ha. Jag valde en spridning 

av (3, 2) d.v.s. mellan en till fem minuters mellanrum kommer samtalen in i 

simulatorn. Vilka intervall som väljs påverkar kösimuleringen kraftigt så här finns 

en klar risk som påverkar resultatet. 

 

Nästa block är ett ”IF-block”. Det innebär att när kunderna kommer in i kön ska 

olika förutsättningar gälla. I mitt fall har jag valt att om kön blir längre än fyra 

personer kommer de nya kunderna att välja att inte stå kvar i kön utan att lägga på. 

Detta block är kopplat till ett ”Terminate-block” genom adressen ”bye” som 

innebär att de som inte vill vänta går direkt ur systemet genom att de lägger på. 

 

”WaitIF- blocket” innebär att jag har lagt in en spärr i systemet så de kunder som 

finns i kön efter åtta timmar kommer att få betjäning men de övriga får ringa nästa 

dag eftersom kundtjänsten stängs. Detta block är kopplat till ett ”Seize-block” 

som ligger i stopp kolumnen genom adressen ”Lock”. Detta betyder att 
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kundtjänsten kan vara öppen efter åtta timmar för att slutföra de sista kunderna 

som väntar i kön innan för ett ”WaitIF-block”.  

 

”Arrive-blocket” är kopplat till ett ”Depart-block” genom adressen ”kon”. Detta 

betyder att vi kan mäta hur många kunder som ställt sig i kön under dagen d.v.s. 

med ett ”Arrive-block”, och när de lämnat kön med ett ”Enter-blocket ”genom ett 

”Depart-block” och ska ha fått service i ett ”Advance-block”. Detta kan vara 

intressant då man vill veta hur länge kunderna fått vänta innan de fått betjäning. 

Desto längre de får vänta desto större är risken att de hoppar ur kön som en 

missnöjd kund.  

 

 ”Enter-blocket” visar hur stor personalstyrka som finns på kundtjänsten d.v.s. 

vilken kapacitet som kundtjänsten kräver för att klara av ett förutbestämt mål. 

Under bestämda förutsättningar går det att laborera fram hur många arbetare som 

behövs för att kundtjänsten ska klara av en viss svarsfrekvens. Jag har studerat hur 

kundtjänsten påverkas av att ha från en till fyra personer som betjänar kunderna. 

Detta block är kopplat till ett ”Leave-block” med adressen ”pass” Det finns också 

ett litet ”Q” skrivet i blocket vilket talar om att jag valt att ha köstatistik på detta 

blockpar. 

 

”Goto-blocket” talar om att med viss sannolikhet kommer samtalen att vara en 

viss längd och med en annan sannolikhet kommer de att ha en annan tidslängd. 

Här går det också laborera för att se hur risken av större spridning av samtalen 

påverkar kapacitetsutnyttjandet. ”Goto-blocket” är kopplat till två olika 

”Advance-block” genom adressen ”Samtal” med sannolikheterna femton och 

åttiofem procent. Genom att använda mig av sannolikheter här kan jag minimera 

risken genom att säga att det händer att samtalen blir över tio minuter långa, men 

det sker inte ofta och ska därför inte påverka simuleringen i någon större grad. 

Detta eftersom samtalen som är mellan tio till tjugo minuter långa bara inträffar i 

cirka femton procent av fallen under dagen i genomsnitt. Detta innebär inte att 

topparna är betydelselösa utan att de i detta fall inte har så stor betydelse. Det kan 
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vara bättre att studera dem för sig själva då de är näst intill omöjliga att förutspå 

när de ska inträffa utan bara att de inträffar ibland. En topp kan bero på att 

strömmen t.ex. går i Ronneby p.g.a. att blixten slagit ned i ledningarna. Denna typ 

av risker är omöjliga att förutse. 

 

Jag har valt två olika ”Advance-block”. I det ena blocket tar det (4,1) d.v.s. mellan 

ett till fem minuter i genomsnitt för att betjäna kunderna och i det andra blocket 

varar samtalen (15,5) mellan tio till tjugo minuter. Eftersom detta inte händer ofta 

är sannolikheten endast femton procent att det inträffar under arbetsdagen. Detta 

är ett block som har hög risk då det är svårt att veta när inom vilka intervall som 

kunderna ringer. Detta kan man få fram genom att studera en viss period och få 

fram vissa genomsnitt. Huruvida de stämmer med framtiden är svårt att säga.  

”Leave-blocket” är kopplat till ett ”Advance-block” och ett ”WaitIF-block” i 

stoppstationen genom adressen ”Shop”. Detta för att se hur många som håller på 

att få service eller väntar på att få service efter åtta timmar när systemet egentligen 

ska stängas men måste betjäna de kunder som är kvar. Det är också kopplat till ett 

”Terminate-block” för att avsluta modellen enligt WebbGPSS regler. 

 

När en kösimulering ska göras måste modellen börja med ett ”Generate-block” 

och avsluta med ett ”Terminate-block” för att veta när simuleringen är över. Om 

jag som i mitt fall vill att simuleringen ska hålla på under en viss tid måste jag 

lägga in ett stoppsegment i form av ännu ett ”Generate” och ”Terminate” par 

som talar om hur länge jag simulerar. I mitt fall simulerade jag i 480 minuter 

d.v.s. åtta timmar, en arbetsdag. siffran ett i ”Terminate-blocket” innebär att efter 

åtta timmar utgår den sista kunden och systemet stannar.  

 

6.4 Konstruktion av alternativ kösimuleringsmodell 

Till skillnad från den huvudsakliga kösimulatorn delar denna modell upp dagen i 

två pass där vi har ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Vidare har jag 

tänkt mig att kunderna i detta exempel inte ringer så ofta till kundtjänsten på första 
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passet som under andra passet. Detta innebär att företaget måste ha fler personer 

som arbetar under andra passet än under det första då belastningen är högre. 

 

Det första passet startar med ett ”Generate-block”. I detta block antas att 

kunderna ringer (7, 3) d.v.s. mellan fyra och tio minuters mellanrum. Under det 

andra passet ökar belastningen då kunderna ringer oftare d.v.s. mellan en till fem 

minuters mellanrum. Därför skrivs (3,2) i det andra ”Generate-blocket” och läggs 

det parallellt med det första blocket. Till sist skapas ett stoppsegmentspar d.v.s. ett 

”Generate/Terminate-par" i den tredje kolumnen. I ”Generate-blocket” skrivs det 

in 480 minuter vilket innebär att simuleringen av de två passen ska totalt vara i 

åtta timmar. Likaså skrivs nummer in i ett ”Terminate-block” som innebär att den 

sista kunden lägger på efter åtta timmar. 

 

Under det första ”Generate-blocket” sätts ett ”WaitIF-block” in som talar om att 

efter 480 minuter kan inte fler kunder ringa till kundtjänsten, men de som redan är 

inne i kön kommer att bli betjänade. Detta block kopplas till ett ”Seize-block” i 

stoppsegmentet, d.v.s. i tredje kolumnen genom att skriva adressen ”lock” på de 

båda blocken. Under detta block skapas ytterligare ett ”WaitIF-block” som är 

kopplat till de första ”Leave-blocket” med adressen ”pass 1” 

Därefter skapas två olika ”Arrive/Depart-par" i de två olika kolumnerna med 

”Generate-block”. Den ena representerar det första passet och har adressen 

”Begin 1” och det andra representerar andra passet och har adressen ”Begin 2” 

 

Det finns nu två olika ”Enter/Leave-par”, ett för morgonpasset och ett för 

kvällspasset. Dessa ligger emellan ”Arrive/Depart-paren” i de två första 

kolumnerna. Vidare under morgonpasset ska det finnas två som betjänar kunderna 

d.v.s. kapacitet två. I kvällspasset däremot arbetar tre personer som betjänar 

kunderna då belastningen på kundtjänsten antas vara högre under detta pass. Detta 

sker genom att siffran tre respektive två skrivs in i det de två ”Enter-blocken”. 

För att det respektive samman länkade kedjor av block ska finna varandra måste 
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de ha samma adress. Man kan laborera och se hur svarsfrekvensen påverkas av att 

antalet som betjänar kundtjänsten ändras under morgon kontra kvällspasset. 

 

Det går även att skilja på samtalslängden mellan morgon och kvällspasset då 

spridningen avseende samtalslängden kan vara olika långa. Detta har gjort genom 

att två olika ”Advance-par” placerats i de två första kolumnerna. Under 

morgonpasset varar samtalen mellan tre till nio minuter medan under kvällspasset 

är de lite längre d.v.s. mellan fyra till tio minuter långa. Dessa siffror avspeglar 

inte verkligheten utan har till syfte att visa att olika sannolikheter kan läggas in i 

modellen.  

 

Det går att använda sig av olika intervall. De kan specificeras till antal samt 

omfång. Fördelen med att bara ha två intervall är att de blir lättare att analysera 

hur samtalen påverkas av samtalens längd. Om det finns för många intervall är 

risken att modellen blir för komplex och för komplicerad och därmed tappar sitt 

syfte. Syftet med modellen, är att den ska användas som ett hjälpmedel för att 

förstå hur riskerna påverkas av varandra. 
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Kapitel 7. Resultat från WebbGPSS 
 

__________________________________________________________________ 

 
Under kapitel fem beskrevs vilka risker det fanns med att driva ett annat företags 

kundtjänst och hur det med hjälp av WebbGPSS gick att studera dessa risker. I 

kapitel sex beskrevs hur min kösimuleringsmodell i WebbGPSS var uppbyggd. I 

detta kapitel går jag ett steg vidare och analyserar de resultat som jag fick fram 

genom de olika simuleringarna. I det sista kapitlet kommer jag sedan att föra en 

diskussion och skapa en modell som binder samman alla de faktorer som tagit upp 

i arbetet och som påverkar prissättningen av en outsourcad kundtjänst i syfte att 

göra den lönsam. 

 

7.1 Analys av diagram från simulering av min huvudsakliga modell 

Jag kommer framöver i detta kapitel med hjälp av diverse diagram och tabeller 

analysera den statistik som min kösimulatormodell genererat. Jag har studerat och 

analyserat hur olika risker påverkar kapaciteten på en kundtjänst och därigenom 

dess lönsamhet. De olika simuleringarna medförde att jag fått fram en mängd 

statistik. Denna statistik har jag sen försökt sammanställa i åtta olika delar. Det 

bör påpekas att siffrorna är fiktiva data även om de mycket väl kunde vara 

överensstämmande med verkliga siffror. Själva rådatan är inte det viktiga utan hur 

det går att behandla den genom en kösimulator. 

 

7.1.1 Sammanställning - Väntetid 

Först studerades hur länge kunder får vänta innan de lämnade kön och hur många 

de var i varje grupp om en minuts mellanrum. I det första fallet studerades hur 

kundservicen klarar sig med två personer som betjänar kunderna d.v.s. kapacitet 

två. Som vi ser så behövde de flesta kunder inte vänta och medan en del fick vänta 
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en liten stund. Det går också att uttrycka det som att en övervägande procent av 

kunderna inte behövde vänta något. 
Diagram 8 Väntetid kapacitet 2 
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När kapaciteten ökade från två till tre personer som betjänar kundtjänsten 

resulterade det i att få kunder fick vänta i en minut medan resten inte behövde 

vänta alls. 
Diagram 9 Väntetid kapacitet 3 
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Om vi går ytterligare ett steg och ser hur kön ser ut vid kapacitet fyra får vi fram 

följande data: 
Tabell 6 Kapacitet 4 

Intervall Frekvens Procent 

0 156 98,73 

0,01 2 1,27 
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Utfallet indikerar att det i detta exempel inte behövs mer än tre personer för att 

betjäna kundtjänsten, för att kravet på att klara av nittio procent av alla 

inkommande samtal ska uppfyllas. 

 

7.1.2 Sammanställning - Tid/transaktion i genomsnitt 

Under denna rubrik studeras den genomsnittliga tiden som varje kund betjänades. 

Om det antogs att det bara fanns en person som betjänade på kundtjänsten blev 

den genomsnittliga tiden cirka fem minuter. Det kan också uttryckas som den 

totala tiden som personen i kundtjänsten varit upptagen delat med antalet 

ingångar, i detta fall 160. Eftersom den 160: e kunden kanske börjat bli betjänad 

alldeles innan kundtjänsten stängdes kan denna siffra medföra en abrupt 

avstängning. Det finns även en spärr i denna modell som säger att om det är fyra 

stycken kunder i kön och en femte ringer lägger denna kund på. Nedan visas en 

modell över hur resultatet blev av simuleringarna. 
Tabell 7 Tid/transaktion i genomsnitt 

Kapacitet Tid/transaktion       Utan spärr      Antal ingångar     Utan spärr  i 

genomsnitt     

1 5,42             5,54                160                     160 

2 5,56             5,54                155                          161 

3 5,26             5,26                158                          158 

4 5,25             5,25                158                          158 

 
Diagram 10 Tid/transaktion i genomsnitt 

medel

5
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6

kap1 kap2 kap3 kap4

Kapacitet

M
in

ut
er

medel

 
 

55  



                 Magisterarbete på Högskolan Karlskrona/Ronneby 
                 Vårterminen 2002 
                  Av Nicklas Lilja                                                                 Resultat från WebbGPSS 
         
 
 
Det visas att trots att kapaciteten ändras är genomsnittliga tiderna ganska lika, 

d.v.s. kunderna har genomsnittligt betjänats lika länge. Det blir inte någon skillnad 

i den genomsnittliga tiden om vi tar bort spärren från ”IF-blocket” d.v.s. den som 

talar om att om fyra personer är i kön och om en femte kund ringer kommer 

han/hon att lägga på. Ur detta hänseende skulle callcenterbolaget kunna dra 

slutsatsen att kundernas samtalslängd inte påverkas av antalet kunder som ringer 

in. 

 

7.1.3 Sammanställning - Antal kunder med 0-tid 

Under denna rubrik jämförs antalet kunder med 0-tid d.v.s. att de inte behöver 

vänta i kön eftersom kundtjänsten varit ledig när de ringde under respektive 

kapacitet. Resultatet av denna fiktiva undersökning visade att vid kapacitet 1 är 

det bara den första kunden som inte behöver vänta i kön. Det studerades även om 

det gör någon skillnad om det finns inlagt en spärr på fyra i kön eller inte. 
Tabell 8 Antal kunder med 0-tid 

Kapacitet Antal med  Antal med 

 nolltid 1 nolltid 2 utan spärr 

1 1 1 

2 54 58 

3 144 144 

4 156 156 
 
Diagram 11 Antal kunder med 0-tid 
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Resultatet visade att det blev en stor skillnad mellan att ha två personer som 

betjänar kunderna jämfört med en. Likaså blir det nästan tre gånger så många som 

slipper vänta i kön om personalstyrkan ökar från två till tre personer. Om det finns 

tre eller fyra personer som betjänar kundtjänsten verkar i denna fiktiva 

undersökning inte påverka antalet som inte behövde vänta något då staplarna var 

lika höga. 

 

7.1.4 Sammanställning - Hur många hoppar av kön? 

I detta exempel studeras hur många kunder som väljer att inte gå vidare till kön 

utan hoppar av direkt. Det går också se hur värdena påverkas av att en spärr om 

fyra läggs in d.v.s. kön kommer aldrig att vara mer än fyra kunder. Det går att 

laborera och se hur de olika kapaciteterna skiljer sig åt. Resultatet kan sedan 

studeras i blockstatistiken genom att se hur många som går in ”IF-blocket” men 

som inte går vidare till ett ”WaitIF-block” samt ”Arrive-blocket” för att ställa sig i 

kön. Följande tabell illustrerar hur detta fiktiva exempel kan se ut med en spärr 

om fyra: 
Tabell 9 Antal som hoppar över kön 

Kapacitet IF WaitIF Inne nu(IF) Avhoppare 

1 170 94 7 76 

2 162 155 2 7 

3 160 158 2 2 

4 160 158 2 2  
 
Diagram 12 Antal som hoppar över kön 
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Genom att lägga in en spärr att bara fyra får vänta i kön resulterar detta i att 

många kunder väljer att lägga på. Skillnaden blir väldigt stor om det är kapacitet 

ett eller två som används. Det skiljer i detta fall hela 69 kunder som blir 

missnöjda. Diagrammen visar också att går lika bra ha tre personer som betjänar 

kunderna som fyra då dess värden är väldigt vilka. 

 

7.1.5 Sammanställning - Tid per transaktion i genomsnitt, (G1,G2) 

Tid per transaktion i genomsnitt (G1) beräknats som den totala tiden som kunder 

står i kö delat med antalet ingångar, här x antal. I köstatistiken finns också 

rubriken $, Tid per transaktion i genomsnitt (G2), där det går att räkna ut den 

genomsnittliga tiden för de kunder som verkligen fått vänta. Det går att dela in 

den totala väntetiden med de antal x under (= x-1) som väntat. Detta beror på att 

kundtjänsten varit upptagen vid deras ankomst. Den ende med ”nolltid”, blir 

således den första kunden och honom räknar vi således bort. Vidare jämförs också 

om det är någon skillnad om det finns en spärrfunktion om fyra eller ej. 

 
Tabell 10 Tid per transaktion i genomsnitt 

Kapacitet G1 G2 G1, spärr G2, spärr 

1 19,01 19,22 192,6 193,8 

2 3,55 5,44 6,65 9,48 

3 0,27 3,0 0,27 3,0 

4 0,02 1,47 0,02 1,47 
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Diagram 13 Tid per transaktion i genomsnitt 

 
 

För att få en tydlig bild illustreras diagrammen utan kapacitet ett då dess värden är 

för stora. Genom att studera tabellen ovan ses en enorm skillnad mellan kapacitet 

ett med spärr (G1) och kapacitet ett utan spärr (G2). G2 är cirka tio gånger så stor 

som G1 avseende kapacitet ett. För övrigt ser diagrammen relativt lika ut. Detta 

antyder att det inte har någon betydelse om kundtjänsten bemannas med tre eller 

fyra personer. Optimalt värde ligger kring tre personer eftersom acceptabla 

genomsnittliga tider här fås fram för hur länge kunderna egentligen fått vänta. Om 

huruvida spärren är ett bra sätt att illustrera kundernas beteende kan ifrågasättas, 

men någon form av acceptansnivå har kunder som väntar i kö.  

 

7.1.6 Sammanställning - Medeltid i kön 

Hur skiljer sig den genomsnittliga tiden som kunderna har väntat färdigt i kön och 

vilken spridning de olika kapaciteterna haft d.v.s. vilken standardavvikelse som 

förekommit i kötiderna under varje kapacitetsnivå. Här visas också hur den 

inlagda spärren påverkar detta. Om de olika värdena sammanställs från 

köstatistiken med spärrfunktion får vi följande tabell. 
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Tabell 11 Medeltid i kön 
Kapacitet Min            Medeltid i kö             Max Standardavvikelse 

                    Tabell 10 

1                  11,42          19,01    26,6 7,59 

2 0                   3,55    7,87 4,32 

3 0                  0,27    1,44 1,17 

4 0                 0,02    0,19 0,17 
 

Diagram 14 Medeltid i kön 

 
 

Om samma diagram studeras utan kapacitet ett ser vi att kapacitet tre och fyra ger 

ungefär samma medeltid i kön. Detta innebär att det är olönsamt att ha fyra som 

betjänar kundtjänsten då tre klarar av det lika bra. Det går att laborera och lägga in 

en spärr som innebär att 50 procent av kunderna lägger på då de väntat mer än 5 

minuter. Detta skulle dock komplicera modellens utformande avsevärt. Det är 

dock inget som säger att kundernas acceptansnivå istället beror på hur många som 

är framför dem i kön som i detta fiktiva exempel. 

 

7.1.7 Sammanställning, Medelinnehåll – Medelutnyttjande 

I WebbGPSS statistik under fliken stationer finns det något som heter 

medelinnehåll och medelutnyttjande. Stationen medelinnehåll fås fram genom att 

ta den totala tiden som alla kunder tillbringat i stationen och dela det med 

simuleringstiden. När vi har kapaciteten ett i kundtjänsten måste värdet bli ett då 

endast en person arbetat själv under hela dagen. Om vi däremot ser på kapacitet 
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två får vi ett värde på 1.76. Detta innebär att de båda personerna som betjänar 

kundtjänsten har arbetat samtidigt någon gång under dagen,  eftersom 1.76 är 

större än 1.00.  

 

Genom att studera kundtjänstens medelutnyttjande går det att se hur effektiviteten 

påverkas av att ha olika många personer som arbetar på kundtjänsten. I fallet där 

man har kapaciteten två är medelutnyttjandet på cirka 88 procent. Detta fås fram 

genom att 1.76 som är medelinnehållet delas med kapaciteten två. Detta innebär 

att denna kapacitet har en hög effektivitetsgrad. Följande tabell illustrerar detta: 

 
Tabell 12 Medelinnehåll – Medelutnyttjande 

Kapacitet Medelinnehåll Medelutnyttjande 

1 1  0,99 

2 1,76  0,88 

3 1,72  0,57 

4 1,71  0,43 

 
Diagram 15 Medelinnehåll – Medelutnyttjande 
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Det som kan utläsas i diagrammet är att för stor personalstyrka på kundtjänsten 

minskar dess effektivitet och vi får slack d.v.s. perioder då personer på 

kundtjänsten inte talar i telefon. Det kostar företaget pengar att ha anställda som 

har beläggningsbrist. Medelutnyttjandet påverkas av flera olika riskfaktorer. Om 
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kundtjänsten har stora fluktuationer avseende när kunderna ringer till kundtjänsten 

medför detta att de måste ha personal disponibel när kunderna ringer. Detta 

innebär att kundtjänsten får så kallade slackperioder. Det gäller då att finna andra 

arbetsuppgifter till personalen medan de väntar på samtal. Ett sätt att lösa detta 

och samtidigt öka effektiviteten på de som betjänar kundtjänsten är att låta 

personalen arbeta med administrativa uppgifter mellan samtalen samt sköta flera 

kundtjänster samtidigt. 

 

7.1.8 Sammanställning - Medelutnyttjande – Medeltid i kö 

Problemet som kundtjänster har är alltså att företaget inte vill ha för långa 

väntetider i sina köer eftersom det ökar risken att kunder tröttnar och hoppar av 

kön. Missnöjda kunder kostar företaget pengar och rykte. Samtidigt vill företaget 

ha så låg kapacitetskostnad som möjligt eftersom det kostar företaget stora pengar 

att ha för många personer som arbetar på kundtjänsten d.v.s. att de får slack. Det 

gäller finna en balans där kundtjänsten har ett relativt högt kapacitetsutnyttjande 

samtidigt som de har lagom långa kötider. Om medelutnyttjandet jämförs för varje 

kapacitet med kundernas medeltid i kön illustreras att efterhand som kapaciteten 

ökar minskar köerna, men samtidigt minskar medelutnyttjandet på kundtjänsten. 

 
Diagram 16 Medelutnyttjande – Medeltid i kö 
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Vilken nivå som företaget väljer att lägga sin kundtjänst på påverkar dess kvalitet 

och rykte. Det är viktigt att företagen har väl fungerande kundtjänst då det är dess 

ansikte utåt mot kund. 

 

63  



                 Magisterarbete på Högskolan Karlskrona/Ronneby 
                 Vårterminen 2002 
                  Av Nicklas Lilja                                                                                            Slutsats 
         
 
 
 

Kapitel 8. Slutsats 
 

__________________________________________________________________ 

 
Under kapitel tre beskrevs vilka aspekter som var viktigt för tjänsteföretag att 

tänka på i en stokastisk miljö. Kapitlet avslutades med att beskriva hur tjänster 

kan produktifieras. Kapitel fyra gick vidare och beskrevs vilka problem företagen 

stött på avseende på deras lagerhantering i stokastiska miljöer samt tänkbara 

lösningar på detta. I kapitel fem beskrevs prissättningsproblematiken kring 

övertagandet av ett annat företags kundtjänst. Under kapitel sex beskrevs 

tillvägagångsättet att studera riskerna med hjälp av en kösimulator. Kapitel sju 

gick vidare och analyserade de fiktiva resultaten från kösimulatorn. I detta kapitel 

förs en diskussion kring de slutsatser som jag kommit framtill för att göra en 

outsourcad kundtjänst lönsam. Nästa kapitel förs en diskussion kring ett 

alternativt sätt att studera mitt problem på samt en reflektion huruvida jag 

uppnått mitt syfte med uppsatsen. 
 

 

8.1 Sammanställning 

Vilka risker finns det när ett företag ska driva ett annat företags kundtjänst? De 

flesta risker har en gemensam nämnare nämligen att de är slumpmässiga på något 

sätt. Ibland beror riskerna på stokastisk efterfrågan och ibland på stokastisk 

produktion. Eftersom riskerna är oregelbundna blir det svårt för företagen att 

kontrollera dem. Detta skapar problem för företagen eftersom de enligt min 

mening strävar efter att ha kontroll. Genom att bygga en kösimulator kan 

företagen på förhand testa och förbereda sig på olika scenarion och därigenom 

minska osäkerheten. 

 

Priset på en kundtjänst påverkas av de risker det medför att driva den. Effektivitet 

är en väldigt viktig faktor för företagen då de ska klara av att vara 
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konkurrenskraftiga. Kundtjänsten påverkas också av vilken kvalitet som företaget 

väljer att sätta på sina tjänster d.v.s. hur ska tjänstekvaliteten vara uppbyggd?  

Hög servicegrad är en avgörande faktor företagets lönsamhet, då det är viktigt att 

kunderna blir nöjda för att varaktig lönsamhet ska uppnås. Hur ska företaget ska 

hantera sina missnöjda kunder och dess reklamationer? Desto mer tekniskt 

företaget är desto större behov är kunderna av personlig hjälp då produkterna är 

mer komplicerade. Det är viktigt att callcenterbolagets anställda utbildas att agera 

enligt kundens policy och att dess kunder känner att de ringer till kundens 

kundtjänst och inte till ett callcenterbolag.  

 

Det är bra att företagen stävar efter att vara tidseffektiva men det ska helst inte 

påverka tjänstekvaliteten negativt. Hög kvalitet på kundtjänsten är nämligen en 

viktig faktor för företaget välstånd. Den främsta anledningen till att ett 

callcenterbolag tar över ett annat företags kundtjänst är för att det är lönsamt för 

båda parter. Callcenterbolaget kan nämligen utnyttja de ekonomisk skalfördelar 

det medför att driva ett stort antal kundtjänster samtidigt. 

 

För att kunna lösa prisättningsproblematiken kring en outsourcad kundtjänst måste 

callcenterbolaget veta hur stor personalstyrka det krävs för att på ett effektivt och 

konkurrenskraftigt sätt driva ett kundtjänstprojekt. Jag har försökt belysa och 

analysera vilka risker som påverkar personalstyrkans storlek i syfte kartlägga dess 

beteende och därigenom minska dess betydelse. En modell kring 

prissättningsproblematiken har skapats för att illustrera hur stokastisk efterfrågan 

samt produktion hänger samman med servicegraden på kundtjänsten. Det är 

intressant för callcenterbolaget att se hur servicegraden är kopplad till 

lönsamheten, eftersom callcenterbolagen liksom alla andra företag är beroende av 

sina kunders tillfredställelse. Under nästa rubrik presenteras modellen mer 

ingående. 
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8.2 Modell över vilka faktorer som påverkar kundtjänstens lönsamhet 

Den stokastiska efterfrågan samt produktionen påverkar företaget genom att skapa 

osäkerhet kring personalstyrkans storlek Osäkerheten kan karaktäriseras genom 

olika riskfaktorer och i takt med att osäkerheten ökar stiger även priset. 

Prissättningsproblematiken kring personalstyrkan storlek påverkas av tre faktorer 

d.v.s. stokastisk efterfrågan, -produktion samt kundtjänstens servicegrad. Först 

studeras riskerna kring stokastisk efterfrågan samt produktion genom att använda 

sig av en kösimulator i syfte att kartlägga dess beteende. Detta är ett sett att 

laborera och förbereda sig på tänkbara framtida scenarion. När dessa risker är 

analyserade är nästa fråga hur ska callcenterbolaget hantera dessa risker. Mitt 

förslag är att standardisera tjänsterna för att därefter möjliggöra lagring och 

produktifiering av tjänsterna i syfte att bli tidseffektivare. För att callcenterbolaget 

ska kunna nå lönsamhet måste de vara konkurrenskraftiga gentemot andra 

callcenterbolag. Detta sker genom att hålla priserna nere genom att vara 

tidseffektiva samt erbjuda en hög servicegrad gentemot sina kunder. Denna 

modell beskriver den löpande logiken att få en kundtjänstprojekt lönsam. För att 

callcenterbolaget som helhet ska nå lönsamhet krävs att man utnyttjar de 

skalfördelar som det innebär att driva flera kundtjänster samtidigt. 
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Modell 5: Prissättningproblematik kring personalstyrkan storlek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1 Beskrivning av modellens delar 
 

8.2.1.1 Stokastisk produktion  

Svängningarna i ärendehanteringstiden är ett typiskt exempel på stokastisk 

produktion i en kundtjänst. Företaget kan genom standardisering styra hur långa 

samtalen ska vara genom att förprogrammera in svaren. Ärendehanteringen reglas 

i kontrakt där callcenterbolaget generellt sätt får betalt per minut och ibland per 

samtal. Ett bra sätt att studera hur ledtiderna/köerna påverkar kapaciteten på 
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kundtjänsten är att använda sig av WebbGPSS kösimulatorprogram. I min modell 

från detta program illustreras hur det teoretisk går att finna ett optimalt värde där 

ytterligare anställda (kapacitet) inte tillför något mervärde utan bara kostnader. 

Det går också studera hur längre kunderna fått vänta i kön på att bli betjänade. 

Genom standardisering kan företaget minska köerna drastisk. 

 

8.2.1.2 Stokastisk efterfrågan 

Riskerna vid stokastisk efterfrågan är kopplade samtalsflödena d.v.s. 

samtalsvolym samt tidpunkt. Genom att datorisera teletjänsten kan företagen 

lättare skapa profiler om hur kundernas beteende ser ut d.v.s. se om det finns 

några mönster som speglar när kunderna ringer till kundtjänsten. De större 

callcenterbolagen44 löser problemet när volymen av samtal blir för höga genom att 

omgruppera sin personal mellan olika kundtjänster eller inom kundtjänstens olika 

funktioner. För att detta ska ske på ett effektivt sätt finns personal vars uppgifter 

är att bevaka samtalsflödena på tv-monitors samt få ut listor med 15 minuters 

mellanrum. Ett callcenterbolag utbildade hela sin personal under tre månader att 

arbeta på samtliga funktioner inom kundtjänsten45. 

 

Ett annat sätt att lösa problemet med de stokastiska svängningarna är att 

standardisera enklare svarsmeddelanden genom förprogrammering av datoriserade 

telefonväxlar. Detta kan vara effektivt vid t.ex. strömavbrott när flertalet kunder 

endast vill ha information om när strömmen beräknas slå på igen. Statens 

järnvägar är ett företag som tillämpat denna metod då kunderna ringer för att boka 

sina resor. Detta innebär att kundtjänstens personal endast svarar på tekniska 

frågor som kräver personlig service. Ett callcenterbolag som jag intervjuade 

använde sig av förprogrammerade svarsalternativ vid hög belastning på linjerna46. 

Genom att lägga ut delar av kundtjänsten på Internet och genom ip–baserad 

teknologi koppla avancerade tekniska frågor via webbsidan till callcenterbolaget 

och på så sätt effektivisera kundtjänsten. Även vissa tekniska delar kan läggas ut 

44 Intervju med callcenterbolag 
45 Intervju med callcenterbolag 
46 Intervju med callcenterbolag 
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på webbsidan med standardsvar över alla tänkbara fel som kan ha uppstått och 

kunden får skriva in i en sökmotor vad hans/hennes fel är. Likaså behöver inte 

kundtjänsten belastas med svar på reklamationer utan även lägga ut 

standardformulär där kunden kan skicka kryssa i vad som är felet och vad det är 

typ av apparat och vilket serienummer det har. Detta gör att man har effektiviserat 

bort en mängd funktioner från personalen på kundtjänsten vilket medför köerna 

minskar samtidigt som företaget får ett högt medelutnyttjande. Genom att göra 

dessa effektiviseringar blir företaget mindre beroende av när kunderna ringer och 

hur många som ringer samtidigt ett sätt funnits att hantera stokastisk efterfrågan. 

 

8.2.1.3 WebbGPSS 

Det är svårt att karaktärisera direkt styrka/svaghet med att använda sig av en 

kösimulatormodell. Det är snarare så att man urskilja fördelar respektive 

nackdelar med att tillämpa en sådan modell kopplat till uppsatsens syfte. Även om 

det finns nackdelar med att använda en kösimuleringsmodell då den inte speglar 

alla de risker som finns på en kundtjänst anser jag att den ändå tjänar sitt syfte. 

Detta eftersom modellen syfte inte är att ge direkta svar på alla frågor rörande 

riskers beteende på en kundtjänst utan snarare fungera som ett verktyg för att 

spela upp olika tänkbara scenarion och därigenom göra framtida prognoser 

effektivare. Därför tycker jag det är intressant att poängtera vilka slutsatser jag fått 

fram angående vilka fördelar respektive nackdelar som jag anser att kösimulatorn 

WebbGPSS har.  

 

8.2.1.3.1 Fördelar  

Trots att WebbGPSS inte är ett perfekt program att studera samtliga risker i, går 

det att få insikt av hur en del risker påverkar kapaciteten, vilket är värdefull 

information för företaget. Detta kan ske genom att man simulerar med olika 

mängd personal och hur de påverkar kapaciteten dels väntetiderna. 

En modell ska inte vara för komplicerad och behöver inte ta med alla aspekter av 

verkligheten. Modellens syfte är att förenkla verkligheten för att försöka få insikt i 

hur den kan tänkas se ut. Modellen ska fungera som en karta, ett verktyg som 
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vägleder och skapar förståelse för hur t.ex. köer uppstår och hur de påverkar 

arbetssituationen på en kundtjänst. Om min kösimulatormodell från WebbGPSS 

ses ur denna synvinkel är den väldigt bra anpassad och lätt att arbeta med. Där har 

vi även en annan styrka som WebbGPSS har, d.v.s. att den är användarvänlig och 

pedagogiskt konstruerat. Detta tack vare de lektioner som tillkommer när 

programmet öppnas. 

 

8.2.1.3.2 Nackdelar 

En svaghet med min kösimuleringsmodell är att det inte går att skriva hur lång tid 

kunderna är villiga att vänta innan de hoppar av kön. Det går däremot att säga, att 

om det är mer än fyra personer som väntar i kön kommer den femte kunden inte 

fram. Kön kan aldrig bli längre än fyra personer i detta fall. 

Det är svårt att ta med kraftiga slumpmässiga fluktuationer i simuleringen om dom 

inte sker speciellt ofta då det totalt sett inte påverkar statistiken. Detta kan 

medföra problem när callcenterbolagen skrivit kontrakt att de ska klara av en 

kapacitet på nittio procent av alla inkommande samtal och det även innefattar 

dessa toppar trots att de inte sker så ofta. I vanliga fall gäller dock kontrakten 

endast under normala förhållanden där kraftiga fluktuationer inte är inräknade. De 

slår dock hårt och får stor betydelse för bemanningen av kundtjänsten. Detta 

scenario är svårt att illustrera i WebbGPSS. Man får helt enkelt simulera topparna 

var för sig och se historiskt vad det var som gjorde att de inträffade vid det 

specifika tillfället. Det är bra att använda sig av sannolikheter när en 

kösimuleringsmodell byggs. Det är dock väldigt svårt att veta vilka sannolikheter 

som ska användas exempelvis när samtalstiden ska sättas i ett intervall. Det är 

dock värdefullt att ha möjlighet att anta att en del händelser kan inträffa men att 

det inte sker speciellt ofta.  För att förenkla modellen valde jag att använda mig av 

två olika intervall för att beskriva hur långa samtalen tenderade att vara. Det går 

att göra modellen mer komplicerad och anta flera olika intervall, men det är inget 

som säger att detta skulle resultera i att modellen blir mer tillförlitlig. 
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8.2.1.3.3 Slutsats av den fiktiva undersökningen 

Resultatet från de sju diagrammen som skapats från kösimuleringen i WebbGPSS 

beskrevs i kapitel sju. Slutsatserna som det gick att få fram från undersökningen 

var enligt följande:.  
 

1. Kundernas väntetid i kön påverkades i hög grad av antalet anställda som 

hade i uppgift att serva den speciella tjänsten. Genom att göra studier 

genom kösimulering går det relativt enkelt att få en tillräckligt bra bild 

över hur stor personalstyrka som behövs kontra ej behövs för att driva 

kundtjänsten effektivt och lönsamt. 
 

2. Den genomsnittliga tid som varje kund betjänades visade att 

genomsnittstiden per transaktion inte påverkades av hur stor 

personalstyrka kundtjänsten hade i kösimuleringen.  

 

3. Antalet kunder som inte behövde vänta i kön visade att det blev lika 

ineffektivt att ha för stor kontra för liten personalstyrka som servade 

kundtjänsten. Nyckeln var att finna den brytpunkt där kunderna fick vänta 

så lite som möjligt samtidigt som personalstyrkan minimerades.  

 

4. Totala antalet som hoppade av kön under simuleringstiden påverkades i 

liten grad av att det placerades en spärrfunktion i modellen, med undantag 

av kapacitet ett. Med kapacitet ett i detta fall innebar att om en kund 

ringde till kundtjänsten och det var kö lade personen på direkt. Detta ledde 

till att antalet som hoppade av kön blev för stort. Detta är en intressant 

iakttagelse när man vill undersöka hur tåliga kunderna är på att vänta i kö. 

 

5. När den genomsnittliga tiden som kunderna stått i kön studerades i 

förhållande till dess standardavvikelser gick det att urskilja att även här 

hade kapacitet ett en stor spridning. Brytpunkten låg vid tre personer då 

kapacitet tre och fyra har ungefär samma värden.  
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6. Jämförelsen mellan medelinnehåll och medelutnyttjande visade att 

medelinnehållet förutom vid kapacitet ett var oförändrad medan 

medelinnehållet minskade vid varje kapacitet. Resultatet visade att 

brytpunkten avseende medelinnehåll låg vid två personer då denna 

kapacitet hade samma medelinnehåll som kapacitet tre och fyra och 

samtidigt hade ett högre medelutnyttjande. I detta avseende var kapacitet 

två att föredra. 

 

7. Jämförelsen mellan medelutnyttjande och medeltiden i kön visade att 

kundtjänstens effektivitet minskade med fler anställda, men även dess 

medeltider i kön. Det gäller att finna en balans där medeltiden i kön inte är 

för lång samtidigt som företaget har så få anställda som möjligt. 

 

8.2.1.4 Standardisera /produktifiera tjänster 

Genom att företaget standardisera tjänster kan företaget produktifera dem för att 

därefter lagra dem. Detta medför att den stokastiska efterfrågan/produktionen får 

mindre inverkan på kundtjänsten. Likaså genom att datorisera telefontjänsterna 

försvinner större delen av den stokastiska efterfrågan/produktionen. Detta kan ske 

genom automatiska standardfraser avseende allmänna frågor. På detta sätt går det 

att produktifiera tjänsten genom standardisering och vara bättre förberedd nästa 

gång strömmen går. Detta i sin tur medför att kvalitén på kundtjänsten på ett 

effektivt sätt kan hållas hög. 

 

8.2.1.5 Tidseffektivitet 

Genom att lagra tjänsterna ökar förutsättningarna för callcenterbolaget att driva 

kundtjänsten tidseffektivare. Hög tidseffektivitet är en viktig konkurrensfaktor 

gentemot andra callcenterbolag då det callcenterbolag som är tidseffektivast kan   

erbjuda det lägsta priset för sin tjänst förutsatt att tjänstekvalitén inte blir lidande. 
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8.2.1.5.1 Flexibilitet  

För att kundtjänsten ska kunna skapa en hög effektivitet måste de skapa flexibilitet 

på kundtjänsten. Flexibiliteten kan vissa sig genom att personalen är rörlig. Här 

kommer ”back-up” hanteringen in. Genom att övrig personal kan hoppa in och ta 

samtal när den vanliga personalen på den specifika kundtjänsten inte klarar av det. 

Det beror dock på vad det är för typ av kundtjänst d.v.s. vilken teknisk nivå som 

samtalen har. Man kan dock alltid standardisera delar av kundtjänsten även om 

den är av teknisk karaktär. 

 

8.2.1.5.2 Kapacitetsutnyttjande 

Tideffektivitet medför att kundtjänsten kan hålla ett högt medelutnyttjande och 

minska den slack som kan tänka uppstå när osäkerheten är hög beträffande när 

kunderna ska ringa. Detta kan till viss del lösas genom att personalen utför 

administrativt arbete under dessa tillfällen samt att ett callcenterbolag driver flera 

kundtjänster samtidigt. Genom produktionsplaneringen kan callcenterbolaget 

minimera slackperioder och uppnå full beläggning. WebbGPSS kan hjälpa 

företaget att studera hur medelutnyttjandet påverkas av olika kapaciteter d.v.s. hur 

många anställda ska den specifika kundtjänsten ha för att bli så tidseffektiv som 

möjligt. WebbGPSS tar även fram statistik kring medelutnyttjandet visar 

brytpunkten när ytterligare en anställd inte tillför lika mycket som den föregående. 

 

8.2.1.5.3 Köer  

Hög effektivitet i form av standardiserade svar medför mindre köer. Genom att 

föra en god kommunikation med företaget som callcenterbolaget representerar, 

standardisera dess tjänster och använda bra prognosverktyg kan callcenterbolaget 

på ett effektivt sätt hålla köerna begränsade. Det är väldigt viktigt att kunderna 

inte får vänta för länge i kön för då ökar risken att företaget får missnöjda kunder 

som lägger på, vilket kan leda till förlorade kunder. Med hjälp av WebbGPSS går 

det att studera kundtjänstens köer och hur de påverkas av olika stor personalstyrka 
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8.2.1.5.4 Mindre kapital 

Om företaget har hög effektivitet genom att de standardiserar sina tjänster behövs 

det mindre kapital att för driva verksamheten. Detta medför att kundtjänsten inte 

behöver lika mycket personal som tidigare och kan därigenom minska sina 

kostnader. 

 

8.2.1.5.5 Låga kostnader 

Hög effektivitet medför att företaget inte behöver binda så mycket kapital 

samtidigt som de får mindre rörliga kostnader. Detta eftersom callcenterbolagets 

främsta tillgång, men också kostnad är personalen. Callcenterbolaget kan på ett 

effektivt utnyttja sin personalstyrka genom att driva flera kundtjänster samtidigt 

och på så sätt hålla kostnaderna nere då de fördelas mellan olika 

kundtjänstprojekt. 

 

8.2.1.6 Servicegrad  

Tjänstekvalitén är avgörande för att de ringande kunderna ska bli nöjda vilket i sin 

tur påverkar lönsamheten. Likaså kan callcenterbolaget då de håller hög 

tjänstekvalitet bli tidseffektivare och därigenom skapa hög effektivitet på 

kundtjänsten. Det bör dock påpekas att alla typer av tjänster inte är lämpade för 

standardisering. Det är kundernas förväntningar som styr vilken kvalitetsnivå som 

tjänsten bör ligga på. I fallet med elbolaget när strömmen i Malmöområdet 

tillfälligt var ur funktion var det viktigare för kunden att få del av informationen 

snarare hur den presenterades. I detta fall är strukturkapitalet viktigare än det 

intellektuella kapitalet då kundens krav på kvalitet endast påverkas av hur fort de 

får informationen förutsatt att innehållet är det samma. I andra fall där 

produkterna är komplicerade är det tvärtom intellektuella kapitalet av större vikt 

då kunden kräver att personalen på kundtjänsten håller en hög kunskap angående 

alla sina produkters funktioner. I detta avseende är det väldigt viktigt att 

personalen på kundtjänsten utbildas på att svara på tekniska frågor rörande 

företagets produkter. Servicegraden påverkas också av hur SLA kontrakten är 

utformade. 
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8.2.1.6.1 SLA-kontrakt 

Genom kontrakt som kallas SLA (Service Level Agreement) bestämmer 

callcenterbolaget tillsammans med kunden vilken servicegrad kundtjänsten ska 

hålla. Även om det kostar mer att ha en hög tjänstekvalitet så genererar det mer i 

form av nöjda framtida kunder då de får ökat mervärde. Företagens största misstag 

är om de ser kundtjänsten som en kostnadsbärare när den egentligen är en 

intäktsbärare och förutsättning för upprätthållande av framtida trogna kunder.  

 

8.2.1.7 Kundnöjdhet 

Tidseffektivitet kopplat till tjänstekvalitet är en avgörande faktor för hur 

lönsamma företagen ska bli. Om kunden känner att den upplevda tjänst han får av 

företaget inte motsvarar den förväntade tjänst han eftersträvar uppstår det ett 

missnöje. Likaså om det tar för lång tid innan kunden får svar på sina frågor 

uppstår även här ett missnöje. I båda fallen innebär att företaget har utsatt sig för 

en risk vilket innebär att en kund kan gå förlorad. Företaget är ingenting utan sina 

kunder och de kostar företaget mycket mer att finna nya kunder mot att bibehålla 

de gamla. De företag som blir lönsamma är främst de som lyckas bibehålla nöjda 

kunder samt skapa nya. Kundtjänsten är av denna anledning en av företagets 

viktigaste avdelningar, om inte den viktigaste, då de står i direkt kontakt med 

missnöjda kunder som de på något sätt måste göra nöjda. I detta hänseende är det 

svårt att inse hur ett företag över huvudtaget kan outsourca sin kundtjänst. Även 

om callcenterbolaget kan driva kundtjänsten effektivare än företaget, då de kan få 

full beläggning på sin personal p.g.a. deras skalfördelar, krävs det att de kan hålla 

kvalitén på servicegraden på en professionell nivå. Om detta inte är fallet kan det 

stå företaget dyrt att outsourca sin kundtjänst. 

 

8.2.1.8 Pris - marknadsandel 

Hög tjänstekvalitet bidrar till nöjda kunder vilket i sin tur genererar framtida 

vinster. Framtida vinster ökar förutsättningarna för att man ska kunna öka sin 

marknadsandel då callcenterbolagen har råd att ta på sig ytterligare projekt i form 
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av ytterligare kundtjänster. Marknaden för outsourcade kundtjänster är kraftigt 

växande vilket innebär att det finns stora möjligheter för callcenterbolagen att 

växa och öka sina marknadsandelar. Detta är dock något som jag inte tagit upp i 

mitt arbete men som kan undersökas mer ingående i ett nytt magisterarbete. 

Callcenterbolaget kan utnyttja de ekonomiska skalfördelarna med att ha en stor 

flexibel personalstyrka och det callcenterbolag som är tidseffektivast utan 

bristande tjänstekvalitet är de som har de bästa förutsättningarna att ta 

marknadsandelar från de övriga. Tanken bakom detta resonemang bygger på att 

det callcenterbolag som är tidseffektivast med bibehållen kvalité kommer kunna 

erbjuda ett lägre pris än de övriga och på så sätt konkurrera ut dem. 

 

8.2.1.9 Lönsamhet 

Att skapa lönsamhet genom att driva andra företags kundtjänster är kärnan i 

callcenterbolagens affärsidé. Om riskerna hade varit större än avkastningen hade 

denna marknad inte funnits. Genom att callcenterbolaget lär sig att bättre hantera 

de olika risker som det innebär att driva ett annat företags kundtjänst kan de sänka 

priserna och ända vara lönsamma. Desto bättre ett callcenterbolag kan hantera 

dessa risker desto bättre kan de konkurrera med andra callcenterbolag som inte 

klarat av detta lika bra. Därför är viktigt att de är flexibla, klarar av att hålla 

köerna minimala, kostnaderna låga, ha ett högt kapacitetsutnyttjande och hög 

kvalitet på sina tjänster. Enligt min mening är standardiseringen av tjänsterna en 

del viktig del av lösningen kring prisproblematiken att nå lönsamhet på en 

kundtjänst samt att prognosverktygen är tillförlitliga så att produktionsplaneringen 

får bra underlag. Modellen beskriver hur det går att få en specifik kundtjänst 

lönsam, men för att få hela callcenterbolaget lönsamt måste bolaget med hjälp av 

produktionsplaneringen ta hänsyn resultatet från varje specifik kundtjänst. 

Därefter gäller det att finna ett sätt att para ihop de olika kundtjänsternas 

samtalsflöden så personalstyrkans skalfördelar kan utnyttjas på effektivast sätt. 

Det kommer dock alltid att finnas kvar en viss risk, men målet är att få den så 

minimal som möjligt. 
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8.3 Reflektion  

Hur väl har syftet i arbetet uppfyllts? När det gäller att kartlägga och analysera 

vilka risker som uppstår vid en ousourcad kundtjänst anser jag att detta syfte har 

uppfyllts. Några unika modeller eller formler har inte skapats utan snarare 

information om andra faktorer förutom finansiella mått som är viktiga att beakta. 

Vidare har en modell skapats som binder samman arbetets olika delar för att få en 

klarare bild vilka finansiella och ickefinansiella faktorer som gör att en outsourcad 

kundtjänst blir lönsam. Tillvägagångssättet att applicera liknande tillämpningar 

från andra branscher på kundtjänstmarknaden har enligt min uppfattning uppfyllt 

det syfte som jag hade med dem. En del problem som diskuteras i denna uppsats 

gäller även för kundtjänster i allmänhet. Skillnaden är dock att en outsourcad 

kundtjänst medför ett prisättningsproblem. Detta problem har inte de företag som 

driver sina kundtjänster själva eftersom kundtjänsten i deras fall inte är en 

intäktspost. Problemen avseende kapacitetsutnyttjande, servicegrad o.s.v. är 

problem som rör alla kundtjänster. Beträffande programmet WebbGPSS tyckte jag 

att det var en bra metod då den appliceras som en del av en helhet tillsammans 

med andra metoder. Det är ett effektivt redskap att komma åt 

kapacitetsutnyttjandet på företaget. WebbGPSS är dock inte universalverktyg då 

det är mycket mer komplext att avgöra vilka faktorer som kan anses riskfyllda. 
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Kapitel 9. Diskussion 
 

__________________________________________________________________ 

 

 

9.1 Balance Scorecard47 

Ett alternativt sätt för kommande uppsatser att illustrera den 

prissättningsproblematik som denna uppsats har behandlat är att tänka i termer av 

Balance Scorecard. Ett Balance Scorecard är ett styrkort som består av fyra 

perspektiv d.v.s. finansiellt perspektiv, process perspektiv, kundperspektiv samt 

innovation och lärande perspektiv. Ibland läggs även ett medarbetarperspektiv 

också med i modellen. Med hjälp av dessa fyra perspektiv går det att studera hur 

de mjuka värdena i företaget hänger ihop med de hårda. Balance Scorecard’s delar 

ser ut enligt följande: 

 
Modell 6 Balance Scorecard 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

47 Anthony R N, Govindarajan V, Management control systems, sid 465 

Finansiellt perspektiv 
Avkastningskrav 
Marknadsandelar 
ROI, ROA, EVA 
 

Kundperspektiv 
Reklamationer 
% Nöjda kunder 
Återköpsfrekvens 

 
 
 
 
 

Internt perspektiv 
Tjänstekvalitet 
Tidseffektivitet 
Köbildningar 
Samtalsvolymer 
Kapacitetsutnyttjande 
Flexibilityet 
 
 
 

Innovations/lärande perspektiv 
Standardisering av processen 

strategi 

Vision 
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Det finansiella perspektivet behandlar siffror från dåtiden, kundperspektivet 

informerar företagsledningen om nutiden, medan innovations- och 

lärandeperspektivet syftar på framtiden. Vid implementeringen av ett balanserat 

styrkort är det fyra steg företaget ska genomgå: 

 

1. Skapa en strategi. Callcenterbolaget ska vara explicit och utveckla tydliga mål 

för bolaget. I detta fall gäller det att skapa en strategi om hur callcenterbolagen 

ska bearbeta den stokastiska faktorerna och därigenom få kundtjänsten att bli 

lönsam. Först steget blir att identifiera riskerna och sedan konstatera om de är ett 

hot för företaget eller ej. 

2. Definiera mått på strategin. Efter att ha konstaterat vilka risker som är att anse 

som ett hot för callcenterbolaget är steg två att fokusera på ett fåtal väl utvalda 

mått. I fallet med kundtjänsten gäller det att ha hög effektivitet samtidigt som 

tjänstekvaliteten inte drabbas utan en balans mellan de två uppnås. 

 

3. Integrera dessa mått i styrsystemen. Steg tre blir att integrera med 

organisationens formella och informella struktur, företagskultur och 

humanresurser. På kundtjänsten gäller det att ha förmågan att fördela personalens 

kunskap så att den blir både bred och djup. Som nämnts tidigare är det viktigt att 

personalen kan hjälpa varandra då fluktuationerna i inkommande samtal stiger på 

vissa områden. Med hjälp av Webb GPSS kan företaget studera olika utfall och 

därigenom vara bättre förberedda på olika scenarion som kan tänkas uppstå och 

hur man ska agera vid dessa tillfällen. På detta sätt kan företaget produktifiera 

tjänsterna och därigenom standardisera dem samtidigt som hög kvalitet bibehålls. 

 

4. Utvärdera måtten och resultaten frekvent. Steg fyra utvärderas systemets 

funktionalitet samt om styrkortet har det lett till några förbättringar? Bör företaget 

använda sig av andra mått? Kapitel sju behandlar resultaten från WebbGPSS och 

där beskrivs vilka mått som kan vara intressanta att studera samt vilka slutsatser 

de går att dra utifrån den information som finns. Det kan t.ex. vara intressant att 

studera fluktuationerna i inkommande samtal eller samtalslängd o.s.v. 
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För att införandet av det balanserade styrkortet ska löna sig krävs medvetenhet 

och medverkande av alla i callcenterbolaget, både arbetare och chefer. Det måste 

implementeras  i det dagliga arbetet. 
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Bilaga 1: WebbGPSS 
 
 
 
 
Bilaga 1: 

Analysverktyg - WebbGPSS 
På Handelshögskolan i Stockholm har ett simuleringsverktyg som heter Micro-

GPSS använts flitigt under ett flertal år. Micro-GPSS är en förenklad version av 

GPSS (General Purpose Simulation System) som är ett större och mer komplicerat 

simuleringsverktyg. Micro-GPSS är utvecklat på handelshögskolan av professor 

Ingvar Ståhl och används bl.a. Chalmers, vid ett antal regionala högskolor i 

Sverige, samt vid olika universitet och högskolor i många andra länder, bl.a.  

undervisning i produktionsplanering. Det har även använts i enskilda arbeten i 

gymnasieskolan, bl.a. vid simulering av köbildning i skolmatsalar.  

 

För att kunna veta vilket pris man ska sätta på en outsourcad kundtjänst måste de 

risker som varje specifik kundtjänst medför studeras. Desto högre dessa risker är 

desto högre pris kommer callcenterbolaget att kräva för att de ska ta över 

företagets kundtjänst. Med hjälp av WebbGPSS har en kösimulator byggts för att 

studera hur olika risker påverkar en kundtjänsts kapacitet. 

 

På nästa sida illustreras min modell i grafisk form som är skapad i Kösimulator 

programmet WebbGPSS. 
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Figur 1: Bild över min kösimuleringsmodell 
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Här kommer en grafisk översikt av min alternativa kösimuleringsmodell. 

Modellen är indelad i två delar, d.v.s. första och andra passet på en kundtjänst.  

 
 
Figur 2: Min alternativa kösimulatormodell 
 
 
Hur är WebbGPSS uppbyggt?48 49 
Programmet bygger på att man skapar olika kösystem med hjälp av olika grafiska 

block som har olika innebörd. Likaså måste en del regler följas när man skapar en 

körsimulator, d.v.s. vissa grundförutsättningar måste vara uppfyllda. Här följer en 

beskrivning över vilka symboler/block man kan använda sig av när man bygger en 

48 Http//Webbgpss.hk-r.se, Lektioner 1-18 
49McMillan and Gonzalez, System Analysis, A Computer Approach to Decision Models, Third 
Edition, 1973 
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kösimulator i WebbGPSS. De finns totalt 16 symboler, men bara de 12 vanligaste 

beskrivs här. 

 

 
Varje kösimulator måste ha ”Generate-block” som talar om att systemet startar 

och hur ofta simuleringsutfallen utfaller. Likaså måste systemet ha ett 

”Terminate-block” som talar om att simuleringen är över. Detta par är 

förutsättningen för att man ska kunna bygga en kösimulator. ”Generate-blocket” 

har två inställningar, d.v.s. (A) genomsnittlig tid för hur ofta kunderna ringer och 

(B) intervall som talar om hur det fluktuerar från genomsnittet t.ex. 5 + 4 minuter. 

Detta innebär att kunderna kommer in i butiken i ett intervall av 1-9 minuter under 

hela simuleringstiden. Vid mer avancerade kösimuleringar avslutas simuleringen 

med ett stoppsegment, d.v.s. ytterligare ett ”Generate/Terminate-block”. I detta 

”Generate-block” skriver man i hur länge som simuleringen ska pågå, t.ex. 480 

minuter (åtta timmar). Man skriver också in siffran ett i ”Terminate-blocket” som 

innebär att efter 480 minuter sparkas sista bollen ut och systemet stannar. 

 

 
”Advance-blocket” talar om hur länge som kunderna är inne hos frisören, d.v.s. 

hur länge det genomsnittligt tar att klippa kunden. I detta block finns också en 

spridningsfunktion som t.ex. säger att det tar mellan 10 + 5 minuter att klippa en 

kund.  

 

 
”Seize-blocket” är som en enkelstation som talar om att kunden endast kan få 

service från en betjäningsstation. Detta block kan bara serva en kund åt gången, 

d.v.s. den ensamme frisören. Detta innebär att om en person blir klippt kan ingen 

annan komma till förrän frisören är klar och kunden lämnar ”Advance-blocket” 
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och går in i ”Release-blocket” som innebär att kunden frigörs från frisören. De 

två blocken måste kopplas ihop med samma adress genom att blockparet har 

samma namn. När adressen är inskriven i blocken kommer de att synas i den 

triangelformade delen av blocken. 

 

 
Blockparet ”Enter-Leave” har samma funktion som parblocket ”Seize-Release” 

förutom att detta är en flerstation, d.v.s. de kan ha kapacitet att betjäna flera 

kunder samtidigt. Detta innebär att om det finns tre frisörer som arbetar kommer 

blocken att ha kapaciteten tre. Dessa två block måste också ha samma adress så att 

de kopplas till varandra. Namnet på adressen kommer att synas i den lilla 

halvcirkeln i respektive block. 

 

 
Om vi vill samla statistik över hur många kunder som har gått in i frisörsalongen 

och väntat i kön på att bli servade använder vi oss av ett ”Arrive-block”. Detta 

block måste ha samma adress som ”Depart-blocket”. Vi kan även här se om det 

var någon som gick in i frisörsalongen, men som inte orkade vänta utan gick ut 

igen, d.v.s. de kom aldrig till ”Depart-blocket”. Man brukar dela in förfarandet i 

tre steg.  

 

1. Kunden kommer in i frisörsalongen och är det upptaget ställer kunden sig i 

kön (Arrive-blocket). 

2. Kunden väntar på att bli betjänade under ett intervall. 

3. Kunden lämnar kön (Depart-blocket) och blir klippta (Advance-blocket). 

 

Genom statistiken kan följande frågor besvaras: 

• Hur många ingångar fanns det i kön? 
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• Hur många av dessa ingångar upptagna och hur många kunder 

behövde inte vänta alls? 

• Hur många kunder väntade som mest i kön under simuleringen? 

• Hur många kunder fick vänta i genomsnitt? 

• Av de kunder som fick vänta i kön, hur länge väntade de i 

genomsnitt? 

 

 
IF-blocket har två olika former av block. Det ena använder sig av SNA-värden 

och det andra använder sig av stationsnamn. Hur man använder sig av SNA-

värden kan illustreras i följande exempel. Låt oss anta att det finns fyra stolar i 

frisörsalongen. Så länge som någon stol är ledig kommer kunder att köa men om 

kunden kommer in genom dörren och ser att alla stolar är upptagna kommer 

personen att vända och gå ut ur salongen. Genom att koppla IF-blocket med en 

adress till ”Terminate-blocket” får vi denna effekt. Vi kan även anta följande 

olika tecken: =, >, <, >=, <=, <>. 

 

IF-blocket kan också användas med stationsnamn som bestämmer om vi ska ”Gå-

till- adressen” eller till nästa block. Här använder vi oss av följande variabler. 

• Upptagen (U) 

• Ej Upptagen (NU) 

 

Vid en enkelstation kan frisören bara vara upptagen eller ledig. 

• Tom (E) 

• Ej tom (NE) 

 

Vid en flerstation, t.ex. om det finns fler frisörer, kan en station vara tom d.v.s. 

inga frisörer är sysselsatta. Om minst en frisör är sysselsatt är flerstationen ej tom. 

 

• Full (F) 
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• Ej Full (NF) 

 

Om alla frisörerna är upptagna är flerstationen full och om inte alla är sysselsatta 

är flerstationen ej full, d.v.s. fler kunder kan betjänas. 

 

 
Detta block använder man om man inte vill att fler kunder ska komma in i 

frisörsalongen eftersom dörren är låst. Detta innebär att de som är inne i 

frisörsalongen kommer efter en tid att bli betjänade trots att den bestämda tiden är 

ute. 

 

 

 
Om t.ex. arbetaren efter att ha gjort klar en kruka inte lämnar systemet utan går 

tillbaka till drejskivan för att påbörja nästa kruka använder man sig ett ”Goto-

block” som har samma adress som ”Advance-blocket” där arbetaren lämnade den 

förra krukan. Likaså kan man tänka sig att det finns ett ”Goto-block” som säger 

att om kön när kunden kommer in till frisören bestått av mer än två personer så 

vänder kunden i dörren. Vi kan också lägga in sannolikheter. Låt oss anta att det i 

ett snabbköp finns en fiskdisk och en köttdisk. Sannolikheten att kunderna väljer 

att gå till köttdisken är  t.ex. 60 procent och att de går till fiskdisken är 40 procent 

o.s.v. 

 

När vi byggt klart en kösimulator ska vi köra programmet genom att trycka på 

följande knappar 
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Knappen ”Kör” talar om hur många gånger som programmet ska simulera en 

modell. I detta fall simulerar programmet tio gånger.  Knappen ”starta med x antal 

bollar” innebär t.ex. hur många personer som ska komma in i frisörsalongen 

samtidigt under hela simuleringstiden.  

 

Statistik från WebbGPSS50 
När vi simulerar får vi fram en mängd olika sorters statistik om hur många som 

varit inne i frisörsalongen, hur länge stod de i kö, hur många blev betjänade o.s.v. 

Programmet har följande flikar med statistik: 

 

• Programlista 

• Blockstatistik 

• Stationer 

• Kö/AD 

• Kötabell 

• Histogram 

 

För att se mer ingående vad som finns under dessa flikar se bilagan: manual. 

 

Hur är slumpgeneratorn konstruerad?51 
WebbGPSS använder sig av pseudoslumptal som är konstgjorda och som bestäms 

av ett datorprogram. Vidare används Lehmers multiplikativa metod som innebär 

att utifrån ett frö u (0) räknar ut talet J i sekvensen av slumptal på följande sätt: 

u(j+1) = au(j) MOD m där a och m är konstanter. Olika sorters ordning ger olika 

slumptalsserier. Detta är inget specifikt för WebbGPSS utan används av de flesta 

simuleringsprogram. 

 

 

 

 

50 Http//Webbgpss.hk-r.se, Lektioner 1-18 
51 Http//Webbgpss.hk-r.se, Lektioner 1-18 
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Bilaga 2: Manual från WebbGPSS statistik 
 

 
 
 
Stationer  
1. Utnyttjande % i genomsnitt är den procent av den totala 

simuleringstiden som stationen är upptagen: SAL var upptagen 97.41 procent 

av tiden. 

 

2. Antal ingångar, som avser det totala antalet gånger som kunder har 

börjat att få service av stationen. Talet 19 här är samma som vi såg under 

Total för block 2 (SEIZE) i blockstatistiken. 

Lektion 5, Sida 7 av 9 

 

3. Tid per transaktion i genomsnitt, 24.61 d.v.s. den genomsnittliga tiden 

som varje kund betjänas, är den totala tiden som SAL varit upptagen, delat 

med antalet ingångar, 19. Eftersom den 19e kunden kanske börjat bli klippt 

alldeles innan frisersalongen stängdes, kan denna siffra, då vi har en abrupt 

avstängning, vara en viss underskattning av tiden, d.v.s.. ligga något under den 

förväntade medeltiden om 25.  

 

1. Kapaciteten, 2, är värdet i CAPACITY-satsen. 

 

2. Medelinnehåll, 1.39, vilket beräknas som den totala tiden som alla kunder 

tillbringat i stationen delat med simuleringstiden. Eftersom 1.39 är större än 1, så 

har båda frisörerna uppenbarligen arbetat samtidigt någon gång under dagen. 

 

3. Medelutnyttjande, 69.55, beräknas som det genomsnittliga innehållet 1.39, 

delat med kapaciteten 2. 

 

4. Antal ingångar, 27, som är det totala antalet kunder som börjat att få 
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betjäning. 

 

5. Tid per transaktion i genomsnitt, 24.73, vilket är den totala tiden som alla 

kunder erhållit service, delat med antalet ingångar i ENTER-blocket. Eftersom vi 

delar tiden med det totala antalet ingångar, d.v.s. de som börjat få service, och inte 

med det antal kunder som fått full service, så ligger det en viss underskattning i 

denna siffra, på samma sätt som för enkelstationen i PRO07. 

 

6. Nuvarande innehåll, 1, vilket är antalet kunder som får betjäning just vid 

stopptiden. Detta är samma antal som vi sett i blockstatistiken under Inne nu i 

ADVANCE-blocket. 

Lektion 11, Sida 8 av 12 

 

7. Maximiinnehåll, 2, som är det största antalet kunder som betjänats samtidigt 

vid något tillfälle under dagen. Detta är samma som det största antalet frisörer 

som 

samtidigt varit upptagna. Då vi redan av punkt 2 dragit slutsatsen att båda 
frisörerna varit upptagna någon gång under dagen innebär denna uppgift inte någon ny information 

i detta program. Maximiinnehållet kan emellertid visa sig intressant, om vi gör följande ändring: 

Vi stänger resultatfönstret och går upp till menyn till kontroll kapaciteter och öppnar 

kapacitetsfönstret. Här "målar" vi i siffran 2. 

  

Köstatistik 
1. Maximiinnehåll, 8, vilket är det högsta antalet kunder som väntat någon 

gång under simuleringen. 

Lektion 6, Sida 2 av 8 

 

2. Medelinnehåll, 3.78, som beräknats som den totala tiden som kunder 

köat, dividerat med antalet som ställt sig i kön (enligt 3 nedan). 

 

3. Antal ingångar, 27, d.v.s. antalet kunder som ställt sig i kön. Detta antal är i 

detta 
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fall lika med alla som gått in i frisörsalongen. Det är samma siffra som vi sett i 

blockstatistiken under Total för block 1 (d.v.s. i GENERATE-blocket). 

 

4. Antal med 0-tid, 1, är lika med antalet kunder som stått 0.0 tidsenheter i 

kön, d.v.s. inte behövt vänta alls, därför att frisören varit ledig, när de anlänt. I 

detta program är det endast den första kunden på dagen som slipper vänta. 

Lektion 6, Sida 3 av 8 

 

5. Procent nolltidare, 3.70, är uppgift 4, här 1, i procent av uppgift 3, här 

27. 

 

6. Tid per transaktion i genomsnitt, 67.25, som beräknats som den totala 

tiden som kunder stått i kö, delat med antalet ingångar, här 27. 

 

7. $Tid per transaktion i genomsnitt, 69.83, där vi räknar ut den 

genomsnittliga tiden för de kunder som verkligen fått vänta. Vi har här delat 

den totala väntetiden med de 26 kunder (=27-1) som väntat, därför att 

frisören varit upptagen vid deras ankomst. Den ende noll-tidaren, d.v.s. den 

första kunden, räknas således bort. 

Lektion 6, Sida 4 av 8 

 

8. Nuvarande innehåll, 8, som är antalet transaktioner, i detta fall kunder, 

som finns i kön när simuleringen avslutas. Detta är samma siffra som finns 

under Inne nu för block 1 i blockstatistiken.  

 
Kötabell 
1. Antal ingångar i tabellen, 19. eftersom en tabell producerad av en 

QTABLE-sats avser bara de kunder som väntat färdigt, är detta antal ett 

annat än antalet kunder i den vanliga köstatistiken, 27, som är alla kunder 

som överhuvud taget gått in i kön.  
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2. Medeltid i kö, 68.85, är den genomsnittliga väntetiden för de kunder som 

väntat färdigt. 

 

3. Standardavvikelse, 39.97, är ett mått för att beskriva spridningen i 

tabellen vad gäller dessa kötider.  

Lektion 7, Sida 5 av 11 

 

4. Summa tider avser den sammanlagda tiden som alla 19 kunderna i 

tabellen har väntat.  

 

Under denna rad följer tabellen med fem kolumner. Den första 

 

 Intervall, visar att den första klassen avser en väntetid om 0 minuter, den andra 

om 

0,01 - 10 (eller mer exakt 0,000001 - 10), den tredje om 10,01 - 20, osv. 

 

 Frekvens, visar antalet kunder i varje klass. 

 

Procent av total, visar talet i kolumn 2 som procent 

av 19, det totala antalet kunder. 

Lektion 7, Sida 6 av 11 
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Bilaga 3: Frågeformulär 
 
 
 
 
 
Jag heter Nicklas Lilja och skriver en magisteruppsats i finansiering för högskolan 
i Ronneby- Uppsatsen beskriver hur man får en outsourcad (utkontrakterad) 
kundtjänst lönsam. Jag försöker reda ut själva prissättningsproblematiken vid 
förhandlingar mellan Er och kund. Jag är alltså intresserad av generella principer 
avseende prissättningen och problem kring dessa och inte några affärshemligheter. 
Om Ni skulle vilja besvara följande frågor skulle jag vara väldigt tacksam 
 
 
1. Driver ert företag andra företags kundtjänster eller delar av dem? 
 
2. Vilket underlag vill Ni att kunden ska ge Er under förhandlingen av 
kundtjänsten? 
 
3. Hur löser Ni problematiken kring personalstyrkans storlek? 
 
4. Hur regleras servicegraden på tjänsten Ni utför? 
 
5. På vilket sätt påverkar kunskapsnivån prissättningen? Ingår utbildning av       
personalen i priset? 
 
6. Hur hanterar Ni mängden inkommande samtal till kundtjänsten? 
 
7. Hur prissätter Ni längden på samtalen? Får Ni betalt per minut, timme o.s.v.? 
 
8. Får Ni betalt även om kunderna inte ringer trots att Ni är i beredskap? 
 
9. Använder ni några verktyg för att kontrollera eller studera hur ofta samtalen 
inträffar? 
 
10. Hur hanterar Ni oregelbundenheten avseende samtalen och har Ni några 
verktyg för detta? 
 
11. Hur hanterar Ni köbildning ( regleras det i kontrakten?) 
 
12. Använder Ni några andra verktyg för att förutse kundernas beteende? 
 
13. Tillämpar Ni fast pris eller löpande räkning eller en kombination av dessa? 
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14. Vilka verktyg använder Ni vid produktionsplaneringen för att schemalägga 
och para ihop olika kundtjänster med personalen i syfte att få full beläggning? 
 
15. Hur ofta uppdateras produktionsplaneringen? 
Varje timme 
Varje dag 
Varje vecka 
Varje månad 
 
16. Finns det andra risker och problem att ta hänsyn vid förhandling av priset av 
den utkontrakterade kundtjänsten än de som nämnts? 
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