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Abstract 
This case study aims to investigate what dimensions of an employer brand that could 
be used within IT consultancy businesses to reduce employee turnover. Moreover, 
the impact of geographically dispersed teams will be investigated. An employer brand 
can be used both externally, to attract new talents, and internally, to retain current 
talents and make sure that previously employees are acting as favorable ambassadors 
for the employing company. An employer brand is used to communicate an 
employers’ characteristics and what makes the company unique.  
 
The internal employer brand of a company can be used to reduce employee turnover, 
which is profitable for a company. An employer brand consists of different dimensions, 
e.g. organizational culture, working environment and compensation, that describes 
the company’s role as an employer. The link between these different dimensions and 
employee turnover have previously been studied within different business sectors, 
e.g. the banking industry. However, there are no studies conducted within the IT 
consultancy businesses. Moreover, no previous studies have researched the impact 
that geographically dispersed teams may have on the link between an internal 
employer brand and employee turnover. This study has been conducted as a case 
study in the IT consultancy business and a company that is working in geographically 
dispersed teams.  
 
The case study has been conducted via qualitative interviews with the IT company’s 
former employees. The link between nine different dimensions of the internal 
employer brand and their possible effect on employee turnover. The dimensions that 
have been researched are flexible working conditions, work environment, 
compensation, education and career, brand and reputation, freedom in the 
performance of duties, job security, organizational culture, and corporate social 
responsibility. According to the results the dimension that have a positive impact on 
employee turnover are flexible working conditions, work environment, compensation, 
education and career, freedom in the performance of duties, and organizational 
culture. Moreover, the geographically dispersed teams have an impact working 
environment, organizational culture, and the fellowship within the work places.  
 
  



 

Sammanfattning  
Denna fallstudie syftar till att undersöka vilka dimensioner av ett arbetsgivarvarumärke 
ett IT-konsultföretag som arbetar i geografiskt utspridda arbetsgrupper kan använda 
för att minska sin personalomsättning. Ett arbetsgivarvarumärke kan användas både 
externt, i syfte att attrahera nya talanger, och internt, i syfte att behålla befintliga 
talanger och se till att tidigare anställda agerar goda ambassadörer för ett företag. Ett 
arbetsgivarvarumärke används för att förmedla vad det är som kännetecknar ett 
företag som arbetsgivare och vad det är som gör företaget unikt.  
 
Det interna arbetsgivarvarumärket kan användas för att minska personalomsättningen 
på ett företag, vilket är ekonomiskt fördelaktigt för företaget. Ett 
arbetsgivarvarumärke består av olika dimensioner, till exempel organisationskultur, 
arbetsmiljö och kompensation som beskriver företaget, dess roll och agerande som 
arbetsgivare. Kopplingen mellan arbetsgivarvarumärkets olika dimensioner och ett 
företags personalomsättning har undersökts inom olika branscher, bland annat 
banksektorn, men inte inom IT-konsultbranschen. Vidare har tidigare undersökningar 
som genomförts inte heller tagit hänsyn till arbete som genomförs i geografiskt 
utspridda arbetsgrupper. Denna studie genomfördes via en fallstudie inom IT-
konsultbranschen på ett företag som arbetar i geografiskt utspridda arbetsgrupper.  
 
Denna fallstudie har genom kvalitativa intervjuer med tidigare anställda hos företaget 
undersökt kopplingen mellan nio olika dimensioner av ett arbetsgivarvarumärke och 
dess eventuella inverkan på företagets personalomsättning. De dimensioner som 
undersöktes var flexibla arbetstider, arbetsmiljö, kompensationsnivå, utbildning och 
avancemang, varumärkets anseende, självbestämmande vid utförandet av 
arbetsuppgifter, trygghet i anställningen, organisationskultur samt socialt 
ansvarstagande. Resultatet visar att de dimensioner som främst påverkar 
personalomsättningen positivt är flexibla arbetstider, arbetsmiljö, kompensationsnivå, 
Utbildning och avancemang, självbestämmande vid utförandet av arbetsuppgifter 
samt organisationskultur. Samtidigt påverkas både organisationskulturen, 
arbetsmiljön och gemenskapen på arbetsplatsen av arbetet i geografiskt utspridda 
arbetsgrupper.  
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1. Introduktion 
Företags arbetsgivarvarumärken och hur företag använder sig av detta har under de 
senaste 20 åren uppmärksammats både av forskare och yrkesverksamma i olika 
branscher (Gilani & Cunningham, 2017). 1996 definierades ett företags 
arbetsgivarvarumärke som “The package of functional, economic and psychological 
benefits provided by employment, and identified with the employing company” 
(Ambler & Barrow, 1996, s.3). Enligt Khoshnevis och Gholipour (2017) är användandet 
av ett arbetsgivarvarumärke en långsiktig strategi för ett företag.  
 
Arbetsgivarvarumärket används både externt, i syfte att attrahera ny kompetens, och 
internt, i syfte ett bibehålla den kompetens i form av anställda som redan finns i ett 
företag samt att se till att tidigare anställda har en god uppfattning om företaget och 
agerar som goda ambassadörer för företagets varumärke (Backhaus & Tikoo, 2004). 
Enligt Branham (2001) syftar arbetet med ett företags arbetsgivarvarumärke till att 
framställa ett företag som en bra arbetsplats med målet att arbetsgivaren ska ses som 
den ideala arbetsgivaren på marknaden.   
 
Forskning kring arbetsgivarvarumärket har fått stor spridning för att det knyter 
samman företagets rekrytering av medarbetare och ett företags 
marknadsföringssatsningar (Backhaus & Tikoo, 2004). Utöver ämnets förmåga att 
knyta samman två viktiga företagsfunktioner kan det interna arbetsgivarvarumärket 
användas för att minska personalomsättningen1 och därmed även kostnader för 
personal vilket i sin tur påverkar en organisations resultat (Backhaus & Tikoo, 2004; 
Mandhanya, 2015).  
 
Nyrekrytering och utbildning för nyanställda kostar 90–200 % av en redan anställds 
årslön påverkar en hög personalomsättning ett företags ekonomiska resultat negativt 
(Allen, Bryant, & Vardaman, 2010). Utöver att nyrekrytering är dyrt för ett företag (Allen 
et al., 2010) leder en hög personalomsättning också till störningar och avbrott i 
verksamheten (Ton & Huckman, 2008). Störning och avbrott i verksamheten tar sig 
olika uttryck i olika branscher, det kan leda till sämre kundservice i servicebranschen 
(Hancock, Allen, Bosco, McDaniel, & Pearce, 2011) och även till fler arbetsplatsolyckor 
när det talas om exempelvis byggbranschen (Shaw, Gupta, & Delery, 2005). Det finns 
alltså fördelar med att minska personalomsättningen och därmed bibehålla den 
kompetens ett företag har, men samtidigt tycks problemet bli allt mer svårlöst. Det 
blir allt lättare för medarbetare att byta jobb och till och med bransch (Mandhanya, 

                                            
1 Antalet anställda som på eget initiativ väljer att avsluta sin anställning på ett företag 
(Hom, Mitchel, Lee & Grifith, 2012).  
 



 2 

2015). Författaren menar vidare på att detta i sin tur har lett till att personal idag visar 
allt lägre lojalitet mot det företag de arbetar på. 
 
Enligt Mandhanya (2015) bör företag satsa på att skapa en god arbetsmiljö för sina 
anställda om de vill minska sin personalomsättning. Vidare menar även författaren att 
en god arbetsmiljö som medarbetare trivs i påverkar personalnöjdheten och därmed 
även de anställdas vilja att stanna på ett företag en längre tid. Att minska 
personalomsättningen är enligt Mandhanya (2015), Backhaus och Tikoo (2004) samt 
Hom, Mitchell, Lee & Griffeth (2012) viktigt för alla typer av företag. Författarna menar 
att minskad personalomsättning skapar förutsättningar för framgång på marknaden 
genom minskade kostnader och bättre kundservice.  

1.1. Problemdiskussion 
Tidigare forskning har visat att personalomsättningen på ett företag är beroende av 
flera olika variabler (Mandhanya, 2015; Backhous & Tikoo, 2004; Hom, Mitchell, Lee 
& Griffeth, 2012). Det har också visats att det är ekonomiskt fördelaktigt för företag 
att minska sin personalomsättning (Allen, Bryant, & Vardaman, 2010; Backhaus & 
Tikoo, 2004; Hom, Mitchell, Lee & Griffeth, 2012). Genom att internt arbeta med sitt 
arbetsgivarvarumärke kan företag exempelvis skapa bättre kommunikation med sina 
anställda (Sokro, 2012). Sokro (2012) menar vidare att detta leder till en känsla av 
tillhörighet och att de anställdas engagemang på arbetsplatsen ökar samtidigt som 
deras vilja att avsluta sin anställning minskar. Genom att använda ett internt 
arbetsgivarvarumärke och skapa en god sammanhållning mellan medarbetare på en 
arbetsplats kan alltså personalomsättning minska och därmed även kostnader för 
personal på ett företag (Khoshnevis & Gholipour, 2017). 
 
Minskad personalomsättning är positivt för ett företag och samtidigt som 
arbetsgivarvarumärket fått ökad uppmärksamhet av både forskare och 
företagsrepresentanter har den digitala utvecklingen möjliggjort för företag att arbeta 
i geografiskt utspridda arbetsgrupper (Cramton & Webber, 2003). Digitala 
kommunikationsmedel används och ersätter, mer eller mindre, fysiska möten mellan 
anställda (Cramton & Webber, 2003). Tidigare forskning visar inte på hur arbete i 
geografiskt utspridda arbetsgrupper påverkar ett företags arbete med minskad 
personalomsättning genom användandet av arbetsgivarvarumärket. Studier som 
gjorts på hur arbetsgivarvarumärket kan användas för att minska 
personalomsättningen fokuserar på arbetsplatser med geografiskt samlade 
arbetsgrupper.   
 
Ett företag som arbetar i geografiskt utspridda arbetsgrupper och samtidigt ser en 
utmaning i att minska sin personalomsättning är BnearIT. BnearIT är ett IT-
konsultföretag i Luleå som bland annat arbetar med mjukvaruarkitektur och 
tjänstebaserade system där de modernaste koncepten inom systemutveckling ingår. 
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Vidare arbetar företaget även med projektledning och rådgivning, content 
management samt förvaltning av genomförda projekt och uppdrag. Studier som 
hittills tittat på kopplingen mellan arbetsgivarvarumärket och personalomsättning på 
ett företag har undersökt den kopplingen inom bankindustrin (Khoshnevis & 
Gholipour, 2017 samt Sokro, 2012), på nystartade företag (Tumasjan et al., 2011), 
inom servicebranschen (Kimpakorn & Tocquer, 2009) eller genom icke 
branschspecifika studier (Singh & Rokade, 2014 samt Backhaus & Tikoo, 2004). Studier 
som visar på hur arbetsgivarvarumärket kan användas för att minska 
personalomsättningen i IT-konsultbranschen är således något som saknas.  
 
BnearITs konsulter har i vissa fall majoriteten av sin arbetstid förlagd hos kund. 
Konsulterna kommer då i direktkontakt med en annan organisation, arbetar i kunds 
arbetsmiljö och kommer således även i kontakt med kunds interna 
arbetsgivarvarumärke. Forskning om arbetsgivarvarumärket i anknytning till 
personalomsättning har, som tidigare nämnts, inte undersökt hur geografiskt 
utspridda arbetsgrupper påverkar företagets arbete med sitt interna 
arbetsgivarvarumärke och minskad personalomsättning.  
 
BnearIT upplever att en del konsulter avslutar sin anställning för att istället ta 
anställning direkt hos kund. BnearIT upplever alltså att personalomsättningen är hög 
och att en av orsakerna är arbetsgruppernas geografiska avstånd och direktkontakt 
med annat företags arbetsgivarvarumärke. Det tycks alltså finnas ytterligare 
utmaningar med att minska personalomsättningen på företag som arbetar i 
geografiskt utspridda arbetsgrupper på samma sätt som BnearIT. Detta leder fram till 
följande problemformulering: 
 

• Hur kan IT-konsultföretag med geografiskt utspridda arbetsgrupper arbeta 
med sitt arbetsgivarvarumärke i syfte att minska sin personalomsättning? 

 

1.2. Avgränsningar 
Denna studie kommer att fokusera på det interna arbetsgivarvarumärket och hur det 
kan användas inom IT-konsultbranschen för att minska personalomsättningen. Det 
externa arbetsgivarvarumärket kommer endast behandlas ytligt i anknytning till det 
interna arbetsgivarvarumärket.  
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2. Litteraturöversikt 
Litteraturen som presenteras i detta kapitel behandlar personalomsättning, 
arbetsgivarvarumärke och geografiskt utspridda arbetsgrupper. Litteraturen som 
berör personalomsättning och arbetsgivarvarumärke utgår från att arbetsgrupperna 
på ett företag är samlade på samma arbetsplats. Arbetet i geografiskt utspridda 
arbetsgrupper kommer därför att diskuteras med utgångspunkt i litteratur om 
arbetsgivarvarumärke och personalomsättning där medarbetare arbetar på samma 
plats.  

2.1. Arbetsgivarvarumärket 
Arbetet med ett arbetsgivarvarumärke handlar främst om de 
marknadsföringssatsningar som görs i anknytning till ett företags 
rekryteringsprocesser och dess personalfrågor (Backhaus & Tikoo, 2004). 
Arbetsgivarvarumärket används både internt och externt och har sin utgångspunkt i 
att det är företagets humankapital som skapar värde för företaget (Backhaus & Tikoo, 
2004; Sivertzen, Nielsen & Olafsen, 2013). 
 
Arbetsgivarvarumärke som term används ofta som stöd i att finna vad som utmärker 
ett företag som arbetsgivare i förhållande till dess konkurrenter, det vill säga vad som 
gör ett företag unikt som arbetsgivare (Backhaus & Tikoo, 2004). Ett företags 
arbetsgivarvarumärke klargör ett företags identitet som arbetsgivare. Det visar bland 
annat på hur ett företag använder sig av förmåner, vilken företagskultur som finns på 
företaget, hur ett företag arbetar med mål, hur delaktiga de anställda är i beslut 
(Conference board, 2001).  
 
Att skapa och bygga upp ett arbetsgivarvarumärke kan beskrivas med en process i tre 
steg (Backhaus & Tikoo, 2004; Kunerth & Mosley, 2011). Enligt Sullivan (2004) är det 
första steget att kartlägga vad företaget har att erbjuda framtida personal och vad det 
är ett företag vill förmedla till potentiella medarbetare. I detta steg ger företag ett 
löfte om anställningen och företaget till potentiella medarbetare. Det som ett företag 
finner om sitt löfte under detta steg ska enligt Eisenberg, Kilduff, Burleigh och Wilson 
(2001) utgöra det centrala meddelandet som marknadsföringssatsningar ska leverera. 
Att sedan marknadsföra meddelandet externt utgör steg två i processen.  
 
Steg tre handlar om den interna marknadsföringen (Backhaus & Tikoo, 2004). Den 
interna marknadsföringen syftar till att engagera medarbetare i de värderingar och 
mål som företaget satt upp. Detta skapar då en förenad och mer effektiv arbetskraft 
på företaget (Backhaus & Tikoo, 2004). Utöver detta menar författarna även på att den 
kultur och det arbetssätt som byggs upp på företaget är något som konkurrenter 
kommer att ha svårt att kopiera och detta skapar därmed en konkurrensfördel. Vidare 
ska även den interna marknadsföringen syfta till att det externa arbetsgivarvarumärket 
stämmer överens med verkligheten och att den förmedlade bilden finns som en del 
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av organisationskulturen (Frook, 2001). Om det externa arbetsgivarvarumärket inte 
stämmer överens med det interna skapar det ett gap mellan anställdas förväntningar 
och deras upplevelser vilket kan leda till ökat missnöje på en arbetsplats (Backhaus & 
Tikoo, 2004).  
 
Genom att använda ett arbetsgivarvarumärke skapar ett företag alltså ett löfte till sina 
anställda. Detta arbetsgivarlöfte kan enligt Sengupta, Bamel och Singh (2015) 
likställas vid det löfte ett säljande företag ger till sina köpare gällande den sålda 
produktens värde. Enligt Holttinen (2014) är det företaget som skapar löftet men det 
är de potentiella och nuvarande medarbetarna som avgör dess godtagbarhet. Genom 
detta resonemang är arbetsgivares löften, och därmed även deras 
arbetsgivarvarumärke, till potentiella och nuvarande anställda en viktig del av arbetet 
med att attrahera ny kompetens men även för att behålla befintlig kompetens. Om 
företaget bryter sitt löfte mot sina anställda påverkar detta anställdas lojalitet mot 
företaget, arbetstillfredsställelse samt arbetsprestation negativt (Robinson & 
Morrison, 1995). 
 
Enligt Valentine (2000) kan företag designa sina löften och sitt arbetsgivarvarumärke 
för att attrahera rätt personer till ett företag. Författaren menar vidare på att skillnader 
mellan personliga värderingar och ett företags värderingar kan leda till lägre 
attraktivitet mellan person och företag. Världens olika kulturer påverkar vilka 
värderingar personer generellt sett sätter störst vikt vid och således varierar även 
företagslöften och dess ansedda godtagbarhet beroende på rådande samhällskultur 
(Jaw et al. 2007; Holden, 2002). Detta i sin tur påverkar hur effektiva 
arbetsgivarvarumärken och dess olika dimensioner ska designas för att attrahera rätt 
arbetskraft till olika företag.  
 
Sociala förändringar i den aktuella marknaden kommer att påverka personers syn på 
företags arbetsgivarvarumärke (Sengupta, Bamel & Singh, 2015). Enligt författarna är 
det därför viktigt att företag omarbetar och utvecklar sitt arbetsgivarvarumärke och 
dess olika dimensioner i takt med samhället och nya värderingar som växer fram eller 
gamla värderingar som får mindre betydelse över tid. Enligt Gursoy et al. (2013) spelar 
ålder och andra demografiska faktorer stor roll när det kommer till företagslöftes, och 
därigenom arbetsgivarvarumärkets, godtagbarhet.  
 
Ett arbetsgivarvarumärke som kommuniceras externt och internt består av olika 
dimensioner, exempelvis arbetsmiljö och organisationskultur, (Khoshnevis & 
Gholipour 2017) som varierar mellan olika företag och beror på vad företaget i fråga 
vill förmedla och företagets värderingar (Kimpakorn & Tocquer, 2009; Lee, 2001; 
Urde, 2003). Enligt Sengupta, Bamel och Singh (2015) är nuvarande anställda med 
hög tillfredsställelse gällande sin anställning en bra måttstock att använda sig av när 
ett företag vill ta reda på vilka dimensioner de ska satsa på. Lievens (2007) tillägger 
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att företagsvärderingar är det som bygger upp ett arbetsgivarvarumärke och således 
måste de vara etablerade i verksamheten innan arbetsgivarvarumärket kan användas.  

2.2. Minskad personalomsättning 
Att minska personalomsättningen syftar till att behålla sina anställda så länge som 
möjligt och att minska missnöje bland personalen och vidare även om att minimera 
de uppoffringar som personalen gör när de väljer att arbeta och stanna hos ett företag 
(Nazia & Bergum, 2013). Författarna menar på att dessa satsningar ofta leder till lägre 
personalkostnader. En låg personalomsättning kan resultera i ett starkt humankapital 
(Backhaus & Tikoo, 2004) och därmed även en känsla av trygghet och kvalitet på 
arbetsplatsen och i anställningen (Backhaus & Tikoo, 2004; Kinnear & Sutherland, 
2001; Maertz & Griffeth, 2004).  
 
För att minska de anställdas missnöje på arbetsplatsen är det viktigt att ledningen 
fattar beslut som rör personalstyrkan baserat på meriter och även anpassar ersättning 
och belöningar efter prestationer och engagemang (Boxall, Macky & Rasmussen, 
2003). Vidare fann även Boxall, Macky och Rasmussen, 2003) att anställda anser att 
det är ledningens ansvar att fostra goda relationer mellan medarbetare och mellan 
medarbetare och ledning. Goda relationer på en arbetsplats leder till att anställda kan 
tänka sig att stanna kvar längre på företaget (Boxall, Macky & Rasmussen, 2003; 
Kinnear & Sutherland, 2001; Maertz & Griffeth, 2004).  
 
Vidare har studier visat att det även är viktigt med trygghet på arbetsplatsen och i 
anställningen samt god arbetsmiljö som de anställda trivs att arbeta i för att minska 
personalomsättningen (Kinnear & Sutherland, 2001; Maertz & Griffeth, 2004). 
Arbetsmiljö handlar enligt Khoshnevis och Gholipour (2017) om allt från ergonomiska 
arbetssätt till tillräckligt upplysta arbetsytor för de anställda. Vidare menar författarna 
på att god arbetsmiljö även omfattar goda relationer på arbetsplatsen, genom att 
främja samarbete och uppmana anställda att be om hjälp vid behov skapas en god 
arbetsmiljö och fostrar samtidigt goda relationer på arbetsplatsen. 

2.3. Arbetsgivarvarumärke och personalomsättning 
Arbetet med det interna arbetsgivarvarumärket syftar till att skapa ett engagemang 
och en känsla av tillhörighet mellan medarbetare och företagets mål och värderingar 
(Backhaus & Tikoo, 2004). Enligt Khoshnevis och Gholipour (2017) finns det en relation 
mellan ett företags personalomsättning och företagets arbetsgivarvarumärke. På 
samma sätt menar Fernon (2008) att ett arbetsgivarvarumärke som används på rätt 
sätt kan användas för att minska personalomsättningen på ett företag. Författaren 
menar även att ett väl utarbetat och välanvänt internt arbetsgivarvarumärke tillåter 
anställda att forma arbetslivet under varumärket genom utbildning, vidareutveckling 
och avancemang i företaget. Litteraturen föreslår en rad olika faktorer som påverkar 
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anställdas lojalitet och vilja att stanna kvar på ett företag vilka därmed kan användas 
för att minska personalomsättningen.  
 
Khoshnevis och Gholipour (2017) genomförde en studie där de tittade på 
arbetsgivarvarumärkets olika dimensioner och hur dessa påverkar personals lojalitet 
mot sin arbetsgivare inom banksektorn. Studien undersökte närmare bestämt nio olika 
dimensioner; kompensation, flexibla arbetstider, trygghet på arbetsplatsen, 
karriärsutveckling, varumärke och företagsrykte, organisationskultur, 
självbestämmande vid utförandet av arbetsuppgifter, arbetsmiljö samt företags 
sociala ansvar. Samtliga av dessa faktorer identifierades genom granskning av tidigare 
forskning. Khoshnevis och Gholipour (2017) använde sig av ett konceptuellt ramverk, 
se Figur 1, detta ramverk sammanfattar de dimensioner som ofta diskuteras i andra 
studier vilket visas i senare delar av detta kapitel.  
 

 
Figur 1: Dimensioner av arbetsgivarvarumärket (anpassad från Khoshnevis och Gholipour, 2017, s. 143) 

Litteraturen inom området är inte helt enig. Khoshnevis och Gholipour (2017) fann att 
de dimensioner som i huvudsak påverkar anställdas lojalitet mot ett företag är: 
kompensation, i form av bland annat lön och semesterdagar, självbestämmande 
gällande utförandet av arbetsuppgifter, arbetsmiljö, varumärkesstatus samt ett 
företags sociala ansvar. Andra studier som genomförts bestrider emellertid det som 
Khoshnevis och Gholipour (2017) fann. Samtidigt som Khoshnevis och Gholipour 
(2017) fann att flexibla arbetstider inte påverkar anställdas lojalitet fann Tumasjan et 
al. (2011) samt Singh och Rokade (2014) att flexibla arbetstider är viktigt för 
ensamstående föräldrar eller för personer vars partner har en karriär som påverkar 
personens möjlighet att arbeta fasta tider. Vidare finner dock Khoshnevis och 
Gholipours (2017) studie stöd i andra avseenden. Författarna fann som sagt att 
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kompensation till anställda i form av bland annat lönenivåer och andra typer av 
belöning kan ha en positiv inverkan på medarbetares lojalitet, vilket styrks av enligt 
Singh och Rokade (2014). Detta kan bero på att medarbetare med rätt kompensation 
känner sig uppskattade och nödvändiga för att en organisations arbete ska fungera 
(Khoshnevis och Gholipour, 2017; Singh & Rokade, 2014). Kimpakorn och Tocquer 
(2009) menar vidare att lönenivåer och andra typer av belöning till anställda med 
fördel kan användas för att öka medarbetares tillfredsställelse på arbetsplatsen och 
därmed även medarbetares vilja att stanna kvar på ett företag längre. 
 
Tumasjan et al. (2011) har baserat sin studie på nystartade företag och dess 
arbetsgivarvarumärke och fann att den dimension med högst positiv inverkan på 
medarbetares lojalitet handlar om självbestämmande gällande utförandet av 
arbetsuppgifter. Trots att den studie som gjordes av Khoshnevis och Gholipour (2017) 
genomfördes i banksektorn har båda studierna visat på att självbestämmande 
gällande utförandet av arbetsuppgifter är viktigt i syfte att minska 
personalomsättningen på ett företag. Samtidigt är detta en faktor som inte undersöks 
närmre i studier gjord av till exempel Kimpakorn och Tocquer (2009), Singh och 
Rokade (2014) eller av Sokro (2012) 
 
Arbetsmiljö har enligt Khoshnevis och Gholipour (2017) en positiv inverkan på 
anställdas vilja att stanna på ett företag eftersom en hälsosam arbetsmiljö påverkar 
medarbetares moral under arbetsdagen och främjar effektivitet. Även Singh och 
Rokade (2014) fann att en hälsosam arbetsmiljö där anställda känner sig bekväma och 
sammankopplade med organisationen som helhet är en viktig faktor för medarbetares 
lojalitet. Enligt Hom, Mitchell, Lee och Griffeth (2012) är också arbetsmiljö en viktig 
faktor för att personal ska vilja stanna kvar på arbetsplatsen och således även en 
dimension som kan användas i arbetsgivarvarumärket i syfte att minska 
personalomsättningen.  
 
Khoshnevis och Gholipour (2017) menar att ett företags sociala ansvarstagande har 
en positiv effekt på medarbetares lojalitet eftersom ett företags anställda är inte bara 
en del av ett företag utan även med samhället i stort utanför företaget. Detta i likhet 
med den studie som gjordes av App et al. (2012) vilken visade på att socialt 
ansvarstagande som en dimension av ett arbetsgivarvarumärke kan hjälpa ett företag 
att attrahera och behålla högkvalitativ personal. Författarna menar vidare på att detta 
är en dimension som kommer att växa och spela en allt större roll i framtiden.  
 
Kimpakorn och Tocquer (2009) menar att ett arbetsgivarvarumärke som aktivt ska 
används för att minska personalomsättningen behöver vara närvarande i alla steg av 
medarbetares anställning. Enligt författarna är det därför viktigt att ett företag 
använder sig av utbildning eller liknande under anställningen för att främja 
medarbetares vidareutveckling och även använder detta som en dimension i sitt 
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arbetsgivarvarumärke. På detta sätt kan företag se till att personal växer tillsammans 
med företaget vilket ökar anställdas engagemang och därmed minskar risken för att 
anställda väljer att byta arbetsgivare (Marchington & Wilkinson, 2012; Taylor, 2002). 
Detta styrks även av Singh och Rokade (2014) som fann att möjlighet att växa 
tillsammans med ett företag och därmed även möjlighet till avancemang inom 
företaget hade en positiv inverkan på medarbetares lojalitet och därmed även 
personalomsättningen på ett företag.  
 
Enligt Hom, Mitchell, Lee och Griffeth (2012) och Lee (2001) är organisationskultur en 
av de faktorer som påverkar anställda i deras beslut att stanna kvar eller avsluta sin 
anställning. I dessa studier visar det sig att personer som inte kan identifiera sig med 
företagets kultur alternativt de som inte känner sig bekväma i den rådande kulturen 
väljer att avsluta sin anställning. Organisationskultur som en del av 
arbetsgivarvarumärket kan i sin tur hjälpa ett företag att attrahera personer som passar 
företagets sätt att arbeta på och därmed minska risken för hög personalomsättning. 
Khoshnevis och Gholipour (2017) motsätter sig däremot att använda 
organisationskultur som en dimension av arbetsgivarvarumärket, detta efter att deras 
studie visat på att organisationskultur inte har någon betydelse för anställdas vilja att 
stanna kvar på ett företag.  
 
Khoshnevis och Gholipour (2017) undersökte även kopplingen mellan anställdas 
upplevda trygghet i anställningen och dess inverkan på personalomsättning. 
Författarna fann dock ingen koppling mellan denna dimension av 
arbetsgivavarumärket och personalomsättningen. Denna slutsats styrks av Backhaus 
och Tikoo (2004) som menar på att anställda idag väntar sig vidareutveckling och 
personlig utveckling framför trygghet i anställningen. Samtidigt menar både Kinnear 
och Sutherland (2001) och Maertz och Griffeth (2004) på att trygghet i anställningen 
är viktigt för att minska personalomsättningen på ett företag men diskuterar det inte 
som en dimension av arbetsgivarvarumärket.  
 
Sokro (2012) fann att personer ofta väljer att arbeta för väletablerade varumärken 
framför mindre framträdande företag. Detta är något som även Khoshnevis och 
Gholipor (2017) fann i sin studie. Armstrong (2006) menar på att detta påverkar 
arbetsgivarvarumärket och dess syfte att göra företaget i fråga till en ideal 
arbetsgivare på marknaden. Detta eftersom ett företag med gott anseende kommer 
att vara hjälpta av den allmänna bilden företagets varumärke genererar genom andra 
marknadsföringsinsatser. Sokro (2012) menar dock på att ett företags rykte har störst 
påverkan på det externa arbetsgivarvarumärket eftersom potentiella medarbetare 
hellre väljer att ta anställning hos ett företag som har ett bra anseende på marknaden 
medan ryktet har mindre inverkan på personers vilja att stanna kvar på ett företag.  
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Enligt Sokro (2012) kan företag använda sitt arbetsgivarvarumärke för att skapa en 
enhetlig strategi för personalavdelningen. Genom att använda det externa 
arbetsgivarvarumärket vid nyrekrytering kommer företaget kunna skapa en identitet 
som följer med den nya medarbetaren in i företaget. Om det externa 
arbetsgivarvarumärket är baserat på företagets mål och värderingar kommer 
personalstyrkan stödja företagets arbete och därmed skapa ett djupare engagemang 
för företaget på arbetsplatsen (Backhaus & Tikoo, 2004). Sokro, 2012 menar på att 
detta i sin tur skapar en sammanhållning bland företags anställda som bidrar till att 
minska personalomsättningen.  

2.4. Geografiskt utspridda arbetsgrupper och arbetsgivarvarumärket  
Geografiskt utspridda arbetsgrupper använder sig främst av digitala 
kommunikationsmedel vilka i stort sett helt ersätter kommunikation vid fysiska möten. 
(Maznevski & Chudoba, 2000). Dessa arbetsgrupper arbetar mot gemensamma mål 
och aktiviteterna inom arbetsgruppen är beroende av varandra medan deras 
geografiska position varierar. Den geografiska spridningens omfattning varierar 
mellan olika arbetsgrupper (Cramton & Weber, 2003). På en del arbetsplatser pratar 
man om globalt utspridda arbetsgrupper i olika länder och kanske även kontinenter 
medan det på andra arbetsplatser handlar om geografiskt utspridda arbetsgrupper 
inom samma land och kanske även samma stad (Cramton & Webber, 2003).  
 
Enligt Cramton och Webber (2003) möter geografiskt utspridda arbetsgrupper 
svårigheter i att skapa en social sammanhållning och med att sammankoppla de olika 
individerna och deras individuella eller gruppens arbetsuppgifter till organisationens 
helhet. Vidare har tidigare forskning även visat att geografiskt utspridda 
arbetsgrupper kommunicerar mindre och utbyter således mindre information med 
varandra (Keller & Holland, 1983; Monge & Kriste, 1980). Enligt Sokro (2012) kan 
engagemang och gemenskap på arbetsplatsen minska ett företags 
personalomsättning. Utmaningen med att skapa engagemang och gemenskap tycks 
alltså bli större i geografiskt utspridda arbetsgrupper vars sammanhållning redan 
påverkas negativt av den geografiska spridningen mellan medarbetare.  
 
Forskare menar att antalet konflikter ökar vid ökat geografiskt avstånd mellan 
arbetsgrupper (Cramton & Webber, 2003). Författarna menare vidare på att detta i 
sin tur leder till problem i geografiskt utspridda arbetsgrupper och att det påverkar 
arbetets effektivitet negativt. Konflikter inom geografiskt utspridda arbetsgrupper kan 
även skapa ytterligare distans mellan arbetsgruppens medlemmar och detta kan 
påverka arbetsmiljön och relationerna på arbetsplatsen negativt (Cramton & Webber, 
2003). För en minskad personalomsättning är det, som tidigare nämnts, viktigt med 
goda relationer på arbetsplatsen samt en god arbetsmiljö. De ökade riskerna för 
konflikter tycks alltså kunna påverka personalomsättningen negativt i geografiskt 
utspridda arbetsgrupper.  



 11 

 
En av arbetsgivarvarumärkets dimensioner som diskuteras ovan är arbetsmiljö och 
dess inverkan på personalomsättningen (Khoshnevis & Gholipour, 2017; Rokade, 
2014; Hom, Mitchell, Lee & Griffeth, 2012). I geografiskt utspridda arbetsgrupper kan 
arbetsmiljön naturligt variera mellan de anställda. Att upprätthålla en god arbetsmiljö 
för samtliga anställda kan därför ses som en utmaning i geografiskt utspridda 
arbetsgrupper. 

2.5. Teoretiskt ramverk 
De studier som presenterats i litteraturöversikten har olika fokus och tillvägagångssätt 
för att undersöka vilka dimensioner av ett arbetsgivarvarumärke som kan användas för 
att minska personalomsättningen. Ingen av dessa studier lyfter de problem som kantar 
ett arbete som utförs i geografiskt utspridda arbetsgrupper eller IT-konsultbranschen. 
Som tidigare nämnts kantas geografiskt utspridda arbetsgrupper av problem med att 
skapa sammanhållning, ökad risk för konflikter, sämre kommunikation och 
arbetsmiljöer som varierar med den geografiska placeringen av medarbetarna 
(Cramton & Webber, 2003; Keller & Holland, 1983; Monge & Kriste, 1980).  
 
Arbetsmiljö som dimension när det handlar om geografiskt utspridda arbetsgrupper 
tycks därför mer komplex. Detta eftersom det inte handlar om en typ av arbetsmiljö 
utan fler olika och varierande arbetsmiljöer. Den ökade risken för konflikter som kantar 
arbetet i geografiskt utspridda arbetsgrupper kan även det påverka arbetsmiljön på 
de olika geografiska positionerna. Utöver arbetsmiljön och dess variationer som 
geografiskt utspridda arbetsgrupper möts av påverkar det även organisationskulturen 
på företagen. Medarbetare på ett företag arbetar inte i samma arbetsmiljö och heller 
inte på samma ställe. Detta i sin tur påverkar alltså även organisationskulturen och 
medarbetares känsla av sammanhållning (Cramton & Webber, 2003). Utöver detta 
kommer anställda som har sin arbetstid förlagd hos kund i när kontakt med kunds 
arbetsgivarvarumärke, inte bara det externa men även det interna.  
 
Det teoretiska ramverk som tidigare presenterats av Khoshnevis och Gholipour (2017) 
används även i denna studie. Khoshnevis och Gholipour (2017) behandlar i sin studie 
de dimensioner av ett internt arbetsgivarvarumärke som i litteraturen oftast diskuteras 
i samband med minskad personalomsättning (exempelvis av Kinnear och Sutherland, 
2001; Maertz och Griffeth, 2004; Khoshnevis och Gholipour, 2017 samt Backhaus och 
Tikoo, 2004). Av den anledning är det också detta teoretiska ramverk som denna 
studie kommer att bygga vidare på. Det teoretiska ramverk som presenteras har 
anpassats genom översättning och istället för auktoritet används termen 
självbestämmande vid utförandet av arbetsuppgifter. Detta för att på ett bättre sätt 
representera annan litteratur på området.  Det teoretiska ramverket visas i Figur 2 
nedan.  
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Figur 2: Teoretiskt ramverk: Arbetsgivarvarumärkets dimensioner och personalomsättning (översatt och anpassad 
från Khoshnevis och Gholipour, 2017, s. 143) 

De nio dimensionerna av ett internt arbetsgivarvarumärke som ingår i det teoretiska 
ramverket och som tros kunna påverka personallojaliteten på ett företag och därmed 
även personalomsättningen sammanfattas i Tabell 1 nedan.  
 
Tabell 1: Sammanfattning av delarna i det teoretiska ramverket 

Dimension Beskrivning Källor 
Flexibla arbetstider Flexibla arbetstider, där de 

anställda har ett eget ansvar över 
sin arbetstid och inte är bundna av 
fasta kontorstider, tycks vara 
viktigast för ensamstående 
föräldrar eller familjer där båda 
vuxna har separata karriärer.  

Khoshnevis och 
Gholipour (2017); 
Singh och Rokade 
(2014); . Tumasjan et 
al. (2011).  samt Singh 
och Rokade (2014).  

Arbetsmiljö Arbetsmiljö handlar om allt från 
den ergonomiska situationen på 
arbetsplatsen till relationer mellan 
medarbetare. En hälsosam 
arbetsmiljö påverkar medarbetares 
moral under arbetsdagen och 
främjar effektivitet. Arbetsmiljön 
vid arbete i geografiskt utspridda 
arbetsgrupper varierar mellan de 
olika platserna.  

Hom, Mitchell, Lee och 
Griffeth (2012); 
Khoshnevis och 
Gholipour (2017);. 
Singh och Rokade 
(2014). Hom, Mitchell, 
Lee och Griffeth (2012).  
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Kompensation Medarbetare med rätt 
kompensation, i form av bland 
annat lön och semesterdagar, 
känner sig uppskattade och 
nödvändiga för att en 
organisations arbete ska fungera. 
Löner och andra belöningar kan 
användas för att öka 
tillfredsställelsen på arbetsplatsen.  

Khoshnevis och 
Gholipour (2017); . 
Kimpakorn och 
Tocquer (2009); Singh 
och Rokade (2014). 
Kimpakorn och 
Tocquer (2009) 
 

Utbildning och 
avancemang 

Utbildning, genom till exempel 
externa eller interna kurser, och 
möjlighet till engagemang, i form 
av bland annat delaktighet i beslut, 
kan företag se till att personer får 
växa tillsammans med företaget 
och öka medarbetares 
engagemang.   

Khoshnevis och 
Gholipour (2017). 
Fernon (2008). 
Kimpakorn och 
Tocquer (2009). 
Marchington och 
Wilkinson, (2012); . 
Taylor, 2002. Singh och 
Rokade (2014); . Taylor 
(2002) 
 

Varumärkets 
anseende 

Företag med ett gott anseende på 
marknaden kan ha lättare att 
attrahera arbetskraft än 
varumärken med ett svagare rykte.  

Armstrong, 2006; 
Khoshnevis och 
Gholipor, 2017; 
Sokro,  (2012). 
Khoshnevis och 
Gholipor (2017). 
Armstrong (2006). 

Självbestämmande Självbestämmande vid utförandet 
av arbetsuppgifter tycks ha positiva 
effekter på personalomsättningen i 
nystartade företag samt företag i 
banksektorn.  

Khoshnevis och 
Gholipour, 2017; 
Tumasjan et al.,  
(2011). Khoshnevis och 
Gholipour (2017).  
 

Trygghet i 
anställningen 

Litteraturen menar att detta är en 
dimension som inte längre är lika 
viktigt för medarbetare. Människor 
söker idag personlig utveckling i 
större utsträckning och stannar inte 
lika länge med en och samma 
arbetsgivare.  

Backhaus och Tikoo, 
2004; Khoshnevis och 
Gholipour, 2017; 
Kinnear och 
Sutherland,  (2001;) 
och Maertz och 
Griffeth,  (2004). 
Khoshnevis och 
Gholipour (2017).  
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Backhaus och Tikoo 
(2004).  

Organisationskultur Genom att använda 
organisationskultur, som innefattar 
bland annat företagsvärderingar 
och arbetssätt, som en del av 
arbetsgivarvarumärket kan ett 
företag se till att attrahera rätt 
personer till företaget och därmed 
minska sin framtida 
personalomsättning.  

Hom, Mitchell, Lee och 
Griffeth,  (2012;) och  
Khoshnevis och 
Gholipour (2017). Lee,  
(2001. ). Khoshnevis 
och Gholipour (2017).  
 

Socialt 
ansvarstagande 

Genom socialt ansvarstagande kan 
ett företag bli en del av de 
anställdas liv utanför företaget och 
bidra till samhället och kollektivet 
utanför arbetsplatsen och utan 
primära vinstintressen.  

App et al., 2012; 
Khoshnevis och 
Gholipour,  (2017). 
App et al. (2012).  
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras de metodval som gjorts i samband med studien 
tillsammans med urval och genomförande. I Tabell 2 nedan ses en sammanfattning 
av de viktigaste metodvalen. 
 
Tabell 2: Sammanfattning metodval 

Område Metodval 
Forskningens syfte Utforskande 
Tillvägagångssätt Deduktiv forskning  
Forskningsstrategi Fallstudie  
Datainsamling Telefonintervjuer 

3.1. Forskningens syfte  
Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) finns det tre olika typer av 
forskningssyften; utforskande, beskrivande eller förklarande. Forskningen kan också 
vara en mix av de tre och kan även förändras över tid (Saunders et al., 2009). Som 
namnen antyder används de tre olika forskningssyftenas för att utforska fenomen och 
öka förståelsen kring det, utförligt beskriva ett fenomen eller för att förklara ett 
samband mellan olika variabler (Saunders et al., 2009). Denna studie syftar till att öka 
förståelsen för kopplingen mellan ett företags arbetsgivarvarumärke och företagets 
personalomsättning inom IT-konsultbranschen. Som diskuterats i litteraturstudien 
finns det studier som visar hur arbetsgivarvarumärket kan användas för att påverka 
personalomsättningen, men inte inom IT-konsultbranschen. Denna studie 
genomfördes därför med ett utforskande forskningssyfte.  
 

3.2. Tillvägagångssätt  
Forskningen kan enligt Saunders et al. (2009) vara deduktiv, induktiv eller en 
kombination av de båda. David och Sutton (2016) menar att deduktiv forskning ofta 
är hypotesprövande och baseras på tidigare presenterade modeller och data. 
Deduktiv forskning är motsatsen till induktiv forskning där teorier skapas utifrån 
belägg och inte utifrån logiska slutsatser, istället för att utgå från redan befintliga 
teorier skapas teorier genom insamling av data (David & Sutton, 2016). Denna studie 
genomfördes genom att använda tidigare forskning på området och genom att se till 
samband mellan olika dimensioner av ett arbetsgivarvarumärke och 
personalomsättning. De slutsatser som drogs i denna studie baserades på tidigare 
studier och redan befintlig teori och tillvägagångssättet är därmed deduktivt.  
 
Den deduktiva eller induktiva forskningen kan genomföras genom kvalitativa eller 
kvantitativa metoder (David & Sutton, 2016). Författarna menar att skillnaden mellan 
de två tillvägagångssätten ses i att den kvantitativa forskningen fokuserar på siffror 
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och statistik. Den kvalitativa forskningen är sällan numerisk och handlar främst om att 
tolka människors berättelser och beskrivning av attityder, känslor och värderingar.  
 
I denna studie genomfördes den deduktiva forskningen genom kvalitativ insamling av 
data via intervjuer. Den kvalitativa metoden valdes eftersom ämnet för studien till stor 
del beror på attityder, känslor och värderingar. I denna studie har det således varit 
viktigt att ta hänsyn till intervjupersonernas subjektivistiska och personliga åsikter. 
Vidare öppnar den kvalitativa metoden för längre och djupare svar, något som 
eftersträvades i detta fall.  

3.3. Litteraturstudie 
Enligt David och Sutton (2016) består en litteraturundersökning av två delar; 
Litteratursökning och analys av dess innehåll. För att säkerställa litteraturstudiens 
kvalitet är de artiklar som använts i kapitel två referentgranskade. Den litteratur som 
hittades under litteratursökningen och den kunskap den litteraturen gav utgjorde 
sedan grunden för den information som presenteras och diskuteras i kapitel två.  
 
Under genomförandet av litteratursökningen användes tre olika databaser för att finna 
tidigare forskning som var relevant för denna studie. De tre databaserna som 
användes för att finna tidigare forskning som var relevant för denna studie var Scopus, 
och Web Of Science. Även Google Scholar användes vid litteratursökning. Under 
litteratursökning användes olika nyckelord, dessa var: “Employer brandning”, 
“Employer branding AND IT-businesses”, “Employee turnover”, “Emloyee turnover 
AND IT-bussinesses”, “Employer branding AND employee turnover”, “Employee 
loyalty”, “Geograpfically disperesed teams”.  
 

3.4. Forskningsstrategi och urvalsgrupp  
De sju vanligaste forskningsstrategierna är enligt Saunders et al. (2009) experiment, 
enkätundersökning, fallstudie, aktionsforskning, grundad teori, etnografi samt analys 
av arkivmaterial. Enligt Saunders et al. (2009) kan alla dessa strategier användas 
oberoende av huruvida forskningen syfte är utforskande, beskrivande eller 
förklarande. Författarna menar istället på att den mest lämpliga forskningsstrategin är 
den strategi som möjliggör arbetet med att svara på aktuell forskningsfråga. 
 
Enligt Yin (2003) lämpar sig en fallstudie när forskningen syftar till att undersöka ett 
fenomen som är beroende av en kontext. Enligt Saunders et al. (2009) är fallstudier 
bra när man efterlyser svar på frågor om hur, varför och vad. I detta fall var kontexten 
viktig för forskningen. Detta eftersom arbetet i geografiskt utspridda arbetsgrupper 
och den specifika arbetsplatsen utgör en del av forskningen i syfte att svara på den 
forskningsfråga som tidigare presenterats.  
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Enligt Yin (2003) finns det olika typer av fallstudier och författaren delar in fallstudier i 
två olika dimensioner enkelt fall vs. multipelt fall samt holistiskt fall vs. inbäddat fall. 
Precis som namnen antyder handlar ett enkelt fall om studier som görs vid till exempel 
ett företag och används ofta för att öka förståelsen för ett forskningsämne där tidigare 
forskning är begränsad (Saunders et al., 2009). Ett multipelt fall används istället ofta 
vid de tillfällen där man undersöker huruvida ett fenomen kan generaliseras till flera 
olika fall (Saunders et al., 2009). Denna studie genomfördes som en enkel fallstudie 
där det undersöktes vilka dimensioner av ett arbetsgivarvarumärke som i geografiskt 
utspridda arbetsgrupper kan minska personalomsättningen.  
 
Ett holistiskt fall vs. ett inbäddat fall (översättning av engelskans embedded case 
study) skiljer sig åt genom analysenheten för studien (Saunders et al., 2009). Ett 
holistiskt fall handlar om att till exempel undersöka en organisation som helhet och 
inte ta hänsyn till olika undergrupper eller avdelningar på ett företag (Saunders et al., 
2009). Ett inbäddat fall är studier som tar hänsyn till olika avdelningar eller olika 
undergrupper i till exempel en organisation (Sauders et al., 2009). Denna studie 
genomfördes som en holistisk fallstudie. I detta fall undersöktes endast tidigare 
anställda konsulter som avslutat sin anställning under det senaste året.  
 
Genom enkel och holistisk fallstudie som genomfördes i detta fall gavs urvalsramen. 
Urvalsramen bestod av tidigare anställda IT-konsulter på BnearIT. För att bilden av 
BnearIT under datainsamlingen skulle spegla den nuvarande situationen på företaget 
och för att de tidigare anställda konsulterna skulle komma ihåg sin tid på BnearIT så 
bra som möjligt har endast tidigare konsulter som frivilligt valt att avsluta sin 
anställning under det senaste året används för datainsamlingen. Urvalsramen var i 
detta fall begränsad och bestod av nio tidigare anställda konsulter. Samtliga nio 
kontaktades via telefon och totalt sex telefonintervjuer genomfördes vid senare 
avtalad tid. En av de kontaktade valde att inte delta och två svarade inte på tre ringda 
telefonsamtal och kontaktades därefter inte mer.  
 
Analysenheten i denna studie var intervjupersonerna. Intervjupersonernas känslor, 
värderingar och attityder var i fokus och det var intervjupersonernas uppfattning om 
företagets nuvarande arbetsgivarvarumärke och företagets roll som arbetsgivare som 
undersöktes och som utgjorde grunden för de slutsatser som drogs.  
 

3.5. Datainsamling 
Datainsamling gjordes i detta fall genom telefonintervjuer med tidigare anställda 
konsulter på BnearIT. Telefonintervjuerna gav varje enskild person möjlighet att 
uttrycka sina egna tankar och känslor. På grund av avsaknaden av visuell kontakt faller 
till exempel viktigt kroppsspråk bort (David & Sutton, 2016). Via telefonintervjuer finns 
dock både tonfall och möjlighet för intervjupersonerna att använda sitt egna språk 
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kvar (David & Sutton, 2016). Intervjuerna genomfördes i detta fall via telefon på grund 
av geografiskt utspridda intervjupersoner. Intervjuerna var semistrukturerade, vilket 
enligt David och Sutton (2016) ger varje intervjuperson möjlighet att uttrycka sina 
egna känslor och tankar på ett personligt och öppet sätt. Enligt David och Sutton 
(2016) finns det tre olika typer av intervjufrågor, standardiserade frågor, 
halvstandardiserade frågor och ostandardiserade frågor. Författarna förklarar att de 
standardiserade frågor är sådana att alla möjliga svarsalternativ kan förutses i förväg, 
halvstandardiserade frågor har fortfarande begränsningar vad gäller svaren medan 
ostandardiserade frågor kan framkalla svar som är oförutsedda sedan innan.  
 
Datainsamlingen planerades för att även genomföras med nuvarande anställda 
konsulter för ökad förståelse inom ämnet. Därför skapades två intervjuramar, en för 
nuvarande anställda och en för tidigare anställda som på eget initiativ frivilligt valt att 
avsluta sin anställning hos BnearIT. På grund av tidsbrist intervjuades dock endast 
tidigare anställda konsulter. Den intervjuram som användes presenteras i sin helhet i 
Bilaga A. Intervjuramarna baserades på tidigare presenterat teoretiskt ramverk och 
innehåller en blandning av standardiserade, halvstandardiserade och 
ostandardiserade frågor.  
 
Telefonintervjuerna spelades in efter godkännande från intervjupersonerna och 
materialet transkriberades. Varje intervjuperson informerades innan inspelningens 
början om att de var anonyma, att de hade rätt av att avbryta sin medverkan samt att 
de kunde avstå från att svara på vissa frågor om de så önskade, detta i enighet med 
god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). Trots att inspelningarna kan vara av 
betydelse för framtida forskning har dessa raderats i syfte att säkerställa 
intervjupersonernas anonymitet. Radering av inspelat material är också något som 
efterfrågades av två av de intervjuade som tidigare varit anställda vid företaget.  

3.6. Dataanalys 
För analys av kvalitativ data föreslår David och Sutton (2016) att det finns två olika 
metoder, innehållsanalys och diskursanalys. Enligt författarna kan dessa två metoder 
även kombineras och att detta arbetssätt ofta är att föredra. Innehållsanalys handlar 
om att koda innehåll och definiera olika teman som förekommer i datainsamlingen 
(David & Sutton, 2016). Genom att koda innehåll och identifiera teman kan insamlad 
data räknas, jämföras eller analyseras ytterligare (David & Sutton, 2016). Enligt 
Saunders et al. (2009) handlar diskursanalys om att se till det språk och de ord som 
används i olika miljöer och hur de förändras. David och Sutton (2016) menar på att 
diskursanalys fokuserar på innebörden av textdata.  
 
Dataanalysen i denna studie genomfördes med hjälp av kodning via identifiering av 
teman och nyckelord och därmed enligt teorin om innehållsanalys. De teman som 
identifierats genom arbetet i geografiskt utspridda arbetsgrupper och det teoretiska 
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ramverket kompletterades med ytterligare ett tema, gemenskap. Gemenskap är 
något som kom på tal i samtliga av de sex genomförda intervjuarna och således något 
som intervjupersonerna anser vara viktigt. Kodningen genomfördes av de 
transkriberade intervjuerna och texten sorterades in i de teman som identifierats.  

3.7. Trovärdighet  
Enligt David och Sutton (2016) syftar reliabilitet till en studies datainsamlings 
tillförlitlighet. Författarna menar att en studies datainsamling kan ses som reliabla om 
samtliga frågor uppfattas på samma sätt av samtliga tillfrågade. För att höja studiens 
reliabilitet har intervjuramarna testats på personer som inte deltagit i studien men som 
heller inte ingår i använd urvalsram. Vidare kan en del av frågorna upplevas allt för 
personliga vilket kan medföra att intervjupersonerna inte väljer att dela med sig av 
sina idéer och tankar. Den risken har emellertid minskat genom att intervjupersonerna 
var och är helt anonyma.  
 
Validitet kan delas upp i intern och extern validitet där intern validitet handlar om 
huruvida insamlade data korrekt speglar verkligheten inom den eller de grupper om 
vilka data har samlats in (David & Sutton, 2016). Extern validitet handlar enligt David 
och Sutton (2016) om insamlade data och dess generaliserbarhet över målgruppen.  
 
Den interna validiteten i detta fall säkerställdes bland annat genom att 
intervjupersonerna är anonyma. Detta gav intervjupersonerna större trygghet och de 
kunde öppet berätta vad de kände inför sin dåvarande anställning hos BnearIT. Vidare 
har externa parter granskat intervjuguiderna för att säkerställa att rätt data samlas in 
under intervjuerna och att det fanns en koppling mellan intervjuramarna, det 
teoretiska ramverket och litteraturstudien.  
 
Den enkla fallstudien som genomfördes i detta fall påverkar således den externa 
validiteten negativt. För att höja den externa validiteten har inte alla på företaget 
intervjuats utan endast konsulter som varit anställa en längre tid eller de som nyligen 
avslutat sin anställning som konsult på BnearIT. Detta har gett en bra bild av nuläget 
på företaget och samtliga intervjupersoner har någon typ av erfarenhet av arbete i 
geografiskt utspridda arbetsgrupper och har kommit i kontakt med BneaITs 
arbetsgivarvarumärke under en längre tid.  

3.8. Etiska betänkligheter 
För att säkerställa att intervjupersonerna känner sig trygga och villiga att öppna upp 
om sin syn på BnearIT som arbetsgivare har samtliga intervjupersoner informerats om 
att de är anonyma. Vidare har, som tidigare nämnts, allt inspelat material raderats 
efter genomförd transkribering och dataanalys för att säkerställa anonymiteten hos 
intervjupersonerna.  
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BnearIT som företag har, för att säkerställa att inte allt för känslig information om 
företaget publiceras, fått läsa igenom rapporten och själva bedöma innehållet. I och 
med detta speglar innehållet i rapporten all den hämtade informationen utan att 
företaget lämnat ut känsliga uppgifter.  
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4. Insamlad data och dataanalys 
Nedan presenteras en sammanställning av de genomförda telefonintervjuerna med 
tidigare anställda konsulter. Insamlad data är sorterad efter de dimensioner som 
presenterades i det teoretiska ramverket samt geografiskt utspridda arbetsgrupper 
och gemenskap på arbetsplatsen.  

4.1. Flexibla arbetstider 
Fem av sex av de tidigare anställda konsulterna anser att flexibla arbetstider är en 
avgörande faktor när de söker jobb och även påverkar deras lojalitet till en 
arbetsgivare. Detta motsäger den studie som genomfördes av Khoshnevis och 
Gholipour (2017) som inte fann någon relation mellan medarbetares lojalitet och 
flexibla arbetstider. Fyra av de tillfrågade uppger att flexibla arbetstider är något de 
värdesätter högt för att det skapar ett utrymme i att kunna kombinera det privata livet 
med yrkeslivet. Flexibla arbetstider tycks i detta fall vara viktigast för personer med 
familj och även detta i enighet med Tumasjan et al. (2011) samt Singh och Rokade 
(2014). En tidigare anställd påpekar samtidigt att det aldrig varit något problem, att 
alla arbetsplatser hen varit på har erbjudit viss typ av flexibla arbetstider.  

4.2. Arbetsmiljö 
Enligt Khoshnevis och Gholipour (2017) innefattar arbetsmiljö både en fysisk, i form 
av rätt belysning och ergonomiska kontorsplatser, och psykisk, i form av bland annat 
relationer på arbetsplatsen, del. Fem av sex av de tillfrågade menar på att 
arbetsmiljön påverkar lojaliteten till en arbetsgivare. En av intervjupersonerna uppger 
att hen tidigare avslutat en anställning på grund av dålig arbetsmiljö. Att arbetsmiljön 
påverkar medarbetares lojalitet är något som bekräftas i tidigare studier (Hom, 
Mitchell, Lee & Griffeth, 2012; Khoshnevis & Gholipour (2017); Kinnear & Sutherland, 
2001; Singh & Rokade, 2014). Detta samtidigt som det för fyra av sex av de tillfrågade 
inte är en avgörande faktor när de söker ett jobb. Anledningen till att det inte ses som 
en avgörande faktor när intervjupersonerna söker jobb uttrycks bero på svårigheter 
att få en inblick i arbetsmiljön innan en anställning påbörjats. En av alumnerna 
beskriver det med att man under en rekryteringsprocess endast får se det som 
företaget vill att man ska se och att rekryteringsprocessen i mångt och mycket handlar 
om marknadsföring av företaget i sin helhet.  
 
De tillfrågade skiljer i alla sex fallen på den fysiska och psykiska arbetsmiljön och den 
kvalitativa datainsamlingen visar att den psykiska arbetsmiljön är viktigare än den 
fysiska. Enligt en av de tillfrågade beror detta på att det arbete som hen utför som 
systemutvecklare inte är direkt livshotande utan att den fysiska arbetsmiljön ofta 
handlar om mindre saker så som höj- och sänkbart skrivbord. Tidigare genomförda 
studier skiljer inte på den psykiska och fysiska arbetsmiljön (Khoshnevis & Gholipour, 
2017; Hom, Mitchell, Lee & Griffeth, 2012; Singh & Rokade, 2014) vid utvärdering av 
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vilka dimensioner av ett arbetsgivarvarumärke som kan användas för att minska 
personalomsättningen.  
 
Arbetsmiljön är vidare en faktor som påverkas av arbetet i geografiskt utspridda 
arbetsgrupper. Fem av sex tidigare anställda uppger att de hade 100 procent av sin 
arbetstid förlagd hos kund. Vidare arbetade inte alla intervjupersoner åt samma kund. 
Två av alumnerna understryker att arbetsmiljön varierade från konsult till konsult och 
även mellan konsulter och övriga anställda på företaget. Intervjupersonerna uppger 
alltså att arbetsmiljö, och framförallt den psykiska arbetsmiljön är viktig för lojaliteten 
på en arbetsplats. Samtidigt som arbetsmiljön är viktig för medarbetares lojalitet till 
sin arbetsgivare är arbetmiljön hos kund något som BnearIT inte direkt kan påverka.  

4.3. Kompensation 
Samtliga av de tillfrågade tidigare anställda uppger att kompensation är en avgörande 
faktor när de söker jobb och även en faktor som påverkar lojaliteten till en 
arbetsgivare. Detta i linje med studier utförda av (Khoshnevis & Gholipour, 2017; 
Singh & Rokade, 2014; Kimpakorn & Tocquer, 2009). Fyra av sex tidigare anställda 
nämner att kompensation är en faktor som gör det lätt att jämföra erbjudanden från 
olika arbetsgivare och menar på att givet allt annat lika är det absolut kompensationen 
som avgör. Samtidigt är samtliga tidigare anställda överens om att det inte enbart 
handlar om kompensation utan även att till exempel trivsel på arbetsplatsen och 
arbetsmiljö spelar in när det kommer till kompensationens inverkan på lojalitet till en 
arbetsgivare. 
 
Fem av sex tidigare anställda uppger att det främst var en fråga om 
kompensationsnivå när de valde att avsluta sin anställning hos BnearIT. Fyra av dessa 
fem tidigare anställda anser att BnearIT behöver se över sina kompensationsnivåer 
och se till att man håller samma nivå som övriga marknaden. Två av sex alumner 
uttrycker i samtal om kompensationsnivåer att de som konsulter på BnearIT inte 
visades tillräckligt mycket uppskattning för genomfört arbete. En av de tillfrågade 
nämner att det gått bra för företaget men att man som konsult inte får ta del av 
framgångarna. Som tidigare nämnts kan rätt kompensationsnivå leda till att 
medarbetare känner sig uppskattade och nödvändiga för att en organisations arbete 
ska fungera (Khoshnevis & Gholipour, 2017; Singh & Rokade, 2014). En av de 
tillfrågade anser att det skulle vara bra med någon form av bonussystem för att 
konsulterna ska känna att hårt arbete lönar sig. Hen tror att detta skulle leda till bättre 
motivation på arbetsplatsen och även öka lojaliteten mot BnearIT och fortsätter 
”genom användning av ett bonussystem skulle BnearIT kunna se till att de håller en 
kompensationsnivå som i vissa fall överträffar kunds, vilket skulle göra en anställning 
hos kund mindre attraktiv”  
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Vid samtal om kompensationsnivåer är det inte bara själva lönen och bonussystem 
som kommer på tal. En del av de tillfrågade uppger att de genom att ta anställning 
hos kund även fick fler semesterdagar samt friskvårdstimme. Friskvårdtimme är något 
som två av de sex tillfrågade uppger att de sätter högt värde på. En av dessa två 
intervjupersoner menar att friskvårdstimme, liksom flexibla arbetstider, gör det lättare 
att hitta en balans mellan privatliv och yrkesliv.  

4.4. Utbildning 
Bland intervjupersonerna råder det delade meningar kring huruvida utbildning i 
samband med tjänsten påverkar lojaliteten mot en arbetsgivare samt huruvida 
möjligheten till utbildning i samband med tjänsten är en avgörande faktor när de 
söker jobb. Fyra av de sex tillfrågade menar på att det påverkar lojaliteten till en 
arbetsgivare och säger att det handlar om att utvecklas och få chans att växa i sin 
tjänst vilket är viktigt för att man ska stanna på en plats under en längre tid. Möjlighet 
till utbildning tycks alltså påverka den långsiktiga lojaliteten, vilket är i linje med 
tidigare genomförda studier (Fernon, 2008; Marchington & Wilkinson, 2012; Taylor, 
2002; Singh & Rokade, 2014).  
 
De två tidigare anställda som inte värdesätter utbildning i sin tjänst berättar att de 
aldrig tagit chansen till utbildning även om sådana möjligheter erbjudits. Samtidigt 
menar de två att möjligheten bör finnas och förstår att det kan påverka lojaliteten till 
en arbetsgivare även om de aldrig själv märkt att de blivit påverkade av det. De två 
är dock tydliga och säger att även om möjlighet till utbildning i samband med tjänsten 
bör finnas ska det inte vara ett krav från en arbetsgivare, ett krav skulle påverka deras 
lojalitet till en arbetsgivare negativt.  
 
Två av de fyra tillfrågade som värdesätter utbildning i samband med tjänsten anser 
att det inte bara räcker med att möjligheten finns. De menar på att det måste vara 
enkelt att genomföra och att det måste finnas ett tydligt stöd från ledningens sida. De 
tillfrågade motiverar detta med att om det tar mycket tid och energi att få utbildning 
i samband med tjänsten kommer den möjligheten inte att ses som attraktiv längre. En 
av de tillfrågade menar på att utbildning som en del av tjänsten är ett måste inom IT-
konsultbranschen. Hen anser att en konsult måste vara uppdaterad och hela tiden 
söka ny kunskap för att vara attraktiv på marknaden och sedan kunna hyras ut till 
kunder. Samma tillfrågade menar att hen inte ser utbildning som en faktor som 
påverkar lojaliteten till en arbetsgivare lika mycket idag när hen inte arbetar som 
konsult.   

4.5. Avancemang 
Även när det kommer till möjlighet att avancera inom ett företag råder det delade 
meningar bland tidigare anställda. Hälften av de tillfrågade anser inte att det är en 
avgörande faktor när de söker jobb och att det inte heller påverkar lojaliteten till en 
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arbetsgivare. De tillfrågade som tidigare uppgett att de värdesätter möjlighet till 
utbildning och att det påverkar lojaliteten till en arbetsgivare menar även att möjlighet 
till avancemang påverkar lojaliteten till en arbetsgivare. De som inte värdesätter 
utbildning i samband med tjänsten uppger samtidigt att möjlighet till avancemang 
inom företaget inte är viktigt. Avancemang inom företaget är något som i tidigare 
studier diskuteras i samband med möjlighet till utbildning (Fernon, 2008; Singh & 
Rokade, 2014; Taylor, 2002; Khoshnevis & Gholipour, 2017). Det tycks inte finnas 
någon anledning att dela upp dessa två faktorer när de som anser att utbildning är 
viktigt även anser att möjlighet till avancemang är en faktor som påverkar lojaliteten 
till en arbetsgivare.  

4.6. Varumärke 
Samtliga tillfrågade tidigare anställda anser att ett varumärkets anseende har störst 
inverkan när de söker jobb, detta i linje med Sokro (2012). Tre av sex tidigare anställda 
har samtidigt lyft att det inte handlar om att vara bäst på marknaden utan att det 
handlar om att inte vara dålig. Under en anställning tycks intervjupersonerna vara mer 
toleranta mot dåligt rykte även om rykten och dåligt anseende på marknaden kan 
skapa tvivel och på så sätt kan påverka lojaliteten i det långa loppet. En av tidigare 
anställda lyfter här vikten av att vara transparent som arbetsgivare. Hen menar på att 
det alltid är uppskattat att få information från arbetsgivare eftersom detta skapar 
förtroende och bygger djupare relationer mellan medarbetare och företagets ledning.  
 
En av de tillfrågade uppger dock att varumärkets anseende påverkar lojaliteten till en 
arbetsgivare. Enligt den tillfrågade handlar det om att kunna känna sig stolt som 
medarbetare, att känna att andra kan uppskatta ens arbete för att de vet att företaget 
tillsammans med sina medarbetare gör ett bra jobb. Den tillfrågade understryker dock 
att detta inte är en avgörande faktor för lojaliteten men att det är ett plus.  

4.7. Självbestämmande 
I denna fråga är samtliga tillfrågade tidigare anställda eniga, det påverkar lojaliteten 
och är en avgörande faktor när de söker jobb. Detta går i linje med det som Tumasjan 
et al. (2011) fann i sin studie. Tidigare anställda menar på att det handlar om 
förtroende från arbetsgivaren som de anser vara en viktig del när det kommer till 
lojalitet mot en arbetsgivare. Vidare säger de tillfrågade att viss självständighet måste 
finnas som del av konsultyrket.  
 
Under samtal om denna dimension av arbetsgivarvarumärket tycks arbetet i 
geografiskt utspridda arbetsgrupper påverka de tidigare anställda. Två av de sex 
tillfrågade anser att självbestämmande vid utförandet av arbetsuppgifter inte bara är 
en faktor som påverkar lojaliteten utan också något som måste finnas på företag som 
BnearIT. Vidare menar dessa två att BnearIT inte kan hålla koll på en konsults arbete 
för att företagets ledning inte finns på samma plats. 
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4.8. Trygghet i anställningen 
Trygghet i anställningen har diskuterats som en faktor som krävs för att minska 
personalomsättningen på ett företag (Kinnear & Sutherland, 2001; Maertz & Griffeth, 
2004). När detta diskuteras i samband med arbetsgivarvarumärket tycks det dock inte 
finnas något samband mellan anställdas lojalitet och trygghet i anställningen 
Khoshnevis & Gholipor, 2017; Backhaus & Tikoo, 2004). I detta fall menar tre av de 
tillfrågade att trygghet i anställningen är svårt att uppnå inom IT-konsultbranschen. 
Detta uppges bero på att en konsult ofta har ett tidsbegränsat uppdrag hos en viss 
kund, även om det är stora projekt och en viss trygghet anställningen finns under 
projektets gång. En av de tillfrågade tidigare anställda berättar att hen valde att avslut 
sin karriär som konsult just på grund av avsaknaden av trygghet i anställningen, inte 
just på BnearIT utan i branschen som helhet.  
 
Samtidigt som tidigare anställda uppger att det är svårt att ge trygghet i anställningen 
inom konsultbranschen menar tre av sex tidigare anställda på att det är en faktor som 
påverkar lojaliteten till en arbetsgivare. En av de tillfrågade menar också på att vikten 
av trygghet i anställningen beror på marknaden. Hen menar att när marknaden ser ut 
som den gör idag för systemutvecklare finns det alltid andra jobb att gå till om en 
anställning skulle ta slut och trygghet i anställningen är inte en avgörande faktor för 
lojaliteten. När marknaden mattas av och jobbtillfällena blir färre menar denna tidigare 
anställda på att trygghet i anställningen kommer att vara en avgörande faktor för hen 
vid arbetssökande och även påverka lojaliteten till en arbetsgivare.  
 
Två av de tre som uppger att trygghet i anställningen är en faktor som påverkar 
lojaliteten till en arbetsgivare menar att det är en faktor som har blivit viktigt i och 
med att de skaffade familj. En av de tillfrågade uppger att hen innan hen skaffade 
familj inte alls brydde sig så mycket om trygghet i anställningen men att det nu har 
blivit viktigare eftersom det inte bara handlar om hens eget välbefinnande.  

4.9. Organisationskultur 
Organisationskultur är något som de tillfrågade inte värdesätter när de söker jobb. 
Fyra av sex tidigare anställda menar på att organisationskultur är något som kommer 
upp till ytan först när anställningen börjar. En av tidigare anställda beskriver det som 
att företag använder rekryteringsprocesserna som en del i sin marknadsföring och att 
det i det skedet inte ges en rättvis bild av företagets kultur. Fem av de sex tillfrågade 
menar att organisationskulturen påverkar lojaliteten till en arbetsgivare. Detta 
samtidigt som samtliga tillfrågade lyfter fram att man som konsult på BnearIT inte får 
ta del av företagets kultur. Enligt de tillfrågade handlar det om att man som konsult 
är ute hos kund, i många fall 100 procent av arbetstiden. På så sätt blir man en del av 
den organisationskultur som råder hos kund i större utsträckning än i arbetsgivarens 
kultur. En av de tillfrågade berättar att hen inte alls kände sig som en del av BnearIT 
och då heller inte hade någon speciellt hög lojalitet till arbetsgivaren. Hen berättar 
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vidare att ledningen på företaget inte tycks försöka inkludera sina konsulter i kulturen 
utan att ledningen på företaget sköter sitt på huvudkontoret.  
 
Tidigare anställda menar att konsultbolag mest troligt har en del att vinna på att 
försöka inkludera sina konsulter i verksamheten på ett tydligare sätt och därmed öka 
lojaliteten till arbetsgivaren och konkurrera med lojaliteten till kund som ofta är högre. 
En av de tillfrågade bedömer att bristen på samhörighet med arbetsgivaren påverkar 
lojaliteten till arbetsgivaren negativt speciellt mycket just nu när marknaden är bra och 
det finns många jobb att söka. Detta resonemang är något som också lyfts av Hom et 
al. (2012) samt Lee (2001), som visat på att personer som inte känner sig som en del 
av ett företags organisationskultur väljer att avsluta sin anställning tidigare än de som 
kan identifiera sig med och känna sig delaktiga i sin arbetsgivares kultur. Den studie 
som genomfördes av Khoshnevis och Gholipour (2017) menar dock på att 
organisationskultur som del av ett arbetsgivarvarumärke inte påverkar medarbetares 
lojalitet. De tillfrågade tycks dock inte hålla med om detta och menar på att den nära 
relationen som skapas med kund påverkar lojaliteten till IT-konsultbolaget negativt.  

4.10. Socialt ansvarstagande 
Detta är ett område som de tillfrågade uppger att BnearIT lyckats bra inom. Samtidigt 
uppger bara två av sex tillfrågade tidigare anställda att detta är en faktor som påverkar 
lojaliteten till en arbetsgivare. Vidare är det också bara två av sex tillfrågade tidigare 
anställda som ser detta som en avgörande faktor när de söker jobb. De anställda på 
IT-konsultföretaget ser alltså inte socialt ansvarstagande som en faktor som påverkar 
lojaliteten, detta i motsats till det som Khoshnevis och Gholipour (2017) fann i sin 
studie.  
 
En av de tillfrågade hävdar att det finns väldigt mycket annat som är viktigare och att 
socialt ansvarstagande i vissa avseenden kan verka avskräckande. Hen förklarar det 
som att det finns viktigare saker, som att tillexempel ta hand om sina anställda och se 
till att alla känner sig som en del av företaget innan företaget engagerar sig i andra 
delar av samhället. Samtidigt som de tidigare anställda inte värdesätter socialt 
ansvarstagande är detta något som enligt App et al. (2012) anser kommer spela en 
större roll i framtiden. Detta samtidigt som BnearITs tidigare anställda inte ser något 
negativt med socialt ansvarstagande så länge medarbetarna kommer i första hand.  

4.11. Geografiskt utspridda arbetsgrupper  
Att BnearIT arbetar i geografiskt utspridda arbetsgrupper är något som tidigare 
anställda påpekar. Fem av sex av de tillfrågade tidigare anställda berättar att de hade 
100 procent av sin arbetstid förlagd hos kund. Genom detta påpekar de tidigare 
konsulterna att lojaliteten till en arbetsgivare minskar genom att man som konsult 
bland annat inte får ta del av företagskulturen. En av tidigare anställda menar på att 
det inte känns som att BnearIT arbetar i geografiskt utspridda arbetsgrupper utan att 
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de anställda arbetar på olika företag. Hen bedömer att detta beror på att 
gruppkänslan och tillhörigheten aldrig infinner sig. Hen anser att BnearIT fungerar 
mest som ett bemanningsföretag och inte ser sina anställda som en arbetsgrupp.  
 
Som tidigare nämnts möter geografiskt utspridda arbetsgrupper svårigheter i att 
skapa en social sammanhållning mellan sina arbetsuppgifter (Cramton & Webber, 
2003). Detta tycks vara något som IT-konsultföretaget kämpar med och något som de 
anställda saknar. Cramton och Webber (2003) påpekar också att det kan vara svårt för 
företag som arbetar i geografiskt utspridda arbetsgrupper att visa på hur en individs 
arbetsinsatser bidrar till organisationens helhet. Även detta tycks vara en utmaning för 
BnearIT, som tidigare nämnts känner tidigare anställda att man som konsult inte får 
tillräckligt mycket uppskattning för genomfört arbete.  

4.12. Gemenskap 
Gemenskapen på företaget tycks ta skada av de geografiskt utspridda placeringarna 
mellan de anställda. En av de tillfrågade menar på att gemenskapen på företaget tar 
skada eftersom konsulterna med 100 procent av arbetstiden förlagd hos kund inte får 
ta del av de interna projekten som BnearIT driver och att man saknar kännedom om 
övriga konsulters arbete och vardag. Fem av de tillfrågade tidigare anställda uppger 
att de tog anställning direkt hos kund istället för att stanna på BnearIT. Fyra av dessa 
fem tidigare anställda uppger samtidigt att de har näst intill identiska arbetsuppgifter 
idag som de hade på BnearIT men att arbetsgivaren är en annan och i de flesta fall är 
också kompensationen högre. Att gemenskapen drabbas av arbetet i geografiskt 
utspridda arbetsgrupper är något som styrks av Cramton och Webber (2003) som 
också menar på att kommunikation mellan medarbetare sker mindre frekvent vid 
arbete i geografiskt utspridda arbetsgrupper. 
 
Två av de tillfrågade lyfter även att det är en tydlig skillnad mellan konsulter på 
BnearIT och företagets ledning och delägare. Tidigare anställda beskriver att det gått 
bra för företaget men att de som anställda inte fick ta del av den framgången och 
påpekar en avsaknad av uppskattning för genomfört arbete. En av de tidigare 
anställda menar på att de interna projekten skulle kunna användas för att skapa 
gemenskap mellan anställda som i vanliga fall arbetar med olika projekt och inte har 
något gemensamt förutom att arbetsgivaren är densamma. Den tillfrågade påpekar 
samtidigt att de interna projekten var något som hen till en början trodde att alla 
skulle ha möjlighet att delta i. När anställningen sedan börjat visade det sig att så inte 
var fallet, hen fick inte möjlighet att delta i de interna projekten och detta gav upphov 
till en viss besvikelse. I detta fall tycks alltså BnearIT ha brutit det löfte som de gav 
denna anställda genom det externa arbetsgivarvarumärket. Som tidigare diskuterats 
är det viktigt att företag håller de löften de ger sina nyanställda för att minimera risken 
för missnöje (Sengupta, Bamel & Singh, 2015; Holttinen, 2014; Robinson & Morrison, 
1995). 
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I Tabell 3 nedan visas en sammanställning av de olika dimensionerna som undersökts 
och hur många av de tillfrågade som anser att respektive dimension påverkar deras 
lojalitet till en arbetsgivare. 
 
Tabell 3: Dimensionernas betydelse för medarbetares lojalitet 

Dimension Påverkar medarbetares lojalitet  
Kompensation 6 av 6 
Självbestämmande 6 av 6 
Arbetsmiljö 5 av 6 
Flexibla arbetstider 5 av 6 
Organisationskultur 5av 6 
Utbildning och avancemang 4 av 6 
Trygghet i anställningen  3 av 6 
Socialt ansvarstagande 2 av 6 
Varumärkets anseende 1 av 6 
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5. Slutsatser och rekommendationer 
För att svara på forskningsfrågan, ”hur kan konsultföretag med geografiskt utspridda 
arbetsgrupper arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke i syfte att minska sin 
personalomsättning?” har en kvalitativ studie genomförts bland ett företags tidigare 
anställda.  
 
De dimensioner som i detta fall inte tycks öka medarbetares lojalitet är varumärkets 
anseende, trygghet i anställningen samt socialt ansvarstagande. Varumärkets 
anseende är något som endast påverkar personer som söker jobb och påverkar inte 
lojaliteten nämnvärt under anställningens gång. Varumärkets anseende tycks därmed 
vara något som ett företag kan använda som dimension i sitt externa 
arbetsgivarvarumärke för att attrahera ny kompetens.  
 
Trygghet i anställningen är något som de tillfrågade anser vara svårt att uppnå inom 
konsultbranschen. Detta samtidigt som det inte är en faktor som inte påverkar 
majoritetens lojalitet mot en arbetsgivare. Detta är en dimension som således inte bör 
användas som del av det interna arbetsgivarvarumärket i syfte att minska 
personalomsättningen på ett företag.  
 
Socialt ansvarstagande är något som en del av de tillfrågade nämner att BnearIT har 
lyckats bra med. Detta samtidigt som detta inte påverkar de tillfrågades lojalitet till 
företaget. De tillfrågade menar dock på att det arbetet inte är något direkt negativt 
så länge som dessa satsningar inte påverkar de anställda på företaget negativt. 
Eftersom få av respondenterna menar att denna dimension inte påverkar lojaliteten 
till en arbetsgivare är detta något som företag bör vara medvetna om när de skapar 
och använder sitt interna arbetsgivarvarumärke i syfte att behålla nuvarande anställda.  
 
Genomförd datainsamling har visat att de dimensioner som IT-konsultföretaget bör 
inkludera i sitt interna arbetsgivarvarumärke för att minska sin personalomsättning är  

• Flexibla arbetstider 
• Arbetsmiljö 
• Kompensation 
• Självbestämmande vid utförandet av arbetsuppgifter 
• Organisationskultur.  
• Utbildning och avancemang 

De dimensioner av ett internt arbetsgivarvarumärke som kan användas av ett IT-
konsultföretag i syfte att minska sin personalomsättning visas i Figur 3 nedan. 
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Figur 3: Dimensioner av det interna arbetsgivarvarumärket som anses kunna användas för att minska 
personalomsättningen i IT-konsultbranschen.  

Att BnearIT arbetar i geografiskt utspridda arbetsgrupper påverkar främst arbetsmiljö 
och organisationskultur. Detta beror främst på att de anställda inte delar arbetsmiljö 
eller organisationskultur med varandra eftersom de arbetar åt olika kunder. Detta 
samtidigt som majoriteten av de tillfrågade anser att dessa två dimensioner påverkar 
lojaliteten till en arbetsgivare. Som tidigare diskuterats är det dock inte bara 
organisationskulturen och arbetsmiljön som påverkas av arbetet i geografiskt 
utspridda arbetsgrupper utan även sammanhållningen och gemenskapen på 
arbetsplatsen. Sammanhållningen och gemenskapen är något som påverkas negativt 
av arbetet i geografiskt utspridda arbetsgrupper och de anställda känner sig inte som 
del av företaget utan som en del av kunds organisation. För att minska sin 
personalomsättning bör företaget därför försöka skapa en bättre sammanhållning och 
gemenskap mellan de anställda. Enligt Sokro (2012) kan ett arbetsgivarvarumärke 
användas i just det syftet genom förbättrad kommunikation mellan medarbetare på 
företaget.  
 
Flexibla arbetstider är något som fem av sex tillfrågade anser påverkar lojaliteten till 
en arbetsgivare. Detta samtidigt som flexibla arbetstider är allra viktigast för personer 
med familj. Flexibla arbetstider är även något som de tillfrågade ser som en 
självklarhet och detta ses därför som en dimension som kan användas i det interna 
arbetsgivarvarumärket i syfte att minska personalomsättningen.  
 
Kompensation är något som samtliga av de tillfrågade anser kunna påverka lojaliteten 
till en arbetsgivare. Detta beror främst på att kompensationsnivåer är lätt att jämföra 
mellan olika arbetsgivare. Givet allt annat lika är det också kompensationsnivån som 
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avgör. De tillfrågade påpekar dock att det inte enbart är kompensationsnivåer som 
påverkar lojaliteten till en arbetsgivare utan att även trivsel och arbetsmiljö på 
arbetsplatsen spelar en viktig roll.  
 
Att självständigt kunna arbeta med arbetsuppgifter ses som en förutsättning i 
branschen. De tillfrågade uppger att det skulle vara nästan omöjligt för ett företag 
som BnearIT att övervaka anställdas genomförande i alla steg. Möjlighet till 
självbestämmande vid utförandet av arbetsuppgifter är också något som enligt de 
tillfrågade visar på att arbetsgivaren har ett förtroende för sina medarbetare vilket ses 
som mycket positivt.  
 
Utbildning och avancemang är något som tycks vara väldigt viktigt för den långsiktiga 
lojaliteten, i alla fall hos vissa. Dock håller inte alla med, företaget bör därför satsa på 
att erbjuda detta som en möjlighet men se till att det inte heller är ett krav. Vidare är 
det också viktigt att företag ser till att möjlighet till utbildning och avancemang är 
något som de anställda lätt kan ta del av och inte behöver kämpa för.  

5.1. Bidrag till teori 
Denna studie har bidragit med nya insikter om vilka dimensioner ett 
arbetsgivarvarumärke bör bestå av för att minska personalomsättning på ett IT-
konsultföretag som arbetar i geografiskt utspridda arbetsgrupper. Tidigare studier har 
inte tagit hänsyn till hur geografiskt utspridda arbetsgrupper påverkar ett företags 
arbetsgivarvarumärke. Vidare har tidigare studier inte undersökt kopplingen mellan 
ett arbetsgivarvarumärke och minskad personalomsättning inom IT-konsultbranschen. 
Vidare tyder resultaten på att gemenskap på arbetsplatsen påverkar medarbetares 
vilja att stanna kvar på en arbetsplats under en längre tid. Gemenskap är samtidigt 
något som inte behandlats som en dimension av arbetsgivarvarumärket i tidigare 
studier.  
 
Utöver gemenskapens betydelse för medarbetares lojalitet till en arbetsgivare tycks 
det finnas ytterligare komplexitet än tidigare visats när det kommer till arbetsmiljö. 
Arbetsmiljö handlar både om den fysiska och den psykiska arbetsmiljön, något som 
tidigare studier inte tar hänsyn till. I detta fall innebär arbetet, som IT-konsult, inte 
några direkt livsfarliga arbetsuppgifter och den psykiska arbetsmiljön anses viktigare 
än den fysiska. I andra branscher kanske det är tvärtom, att den fysiska arbetsmiljön 
är viktigare än den psykiska.  
 

5.2. Begränsningar och framtida forskning 
Denna studie har fokuserat på tidigare anställda IT-konsulter. För en mer holistisk 
förståelse för vilka faktorer och vilka dimensioner av ett arbetsgivarvarumärke som kan 
användas för att minska personalomsättningen bör även åsikter från nuvarande 
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anställda samlas in. Denna studie genomfördes via en enkel fallstudie och framtida 
forskning kan genom fler fallstudier öka förståelsen för resultaten som sedan skulle 
kunna bli mer generaliserbara och appliceras på hela IT-konsultbranschen.  
 
Vidare bör vikten av gemenskap undersökas ytterligare. Gemenskap har i tidigare 
studier inte beaktats som en dimension av arbetsgivarvarumärket, detta trots att det 
tycks ha en stor inverkan på medarbetares lojalitet till en arbetsgivare. Även 
arbetsmiljö som dimension bör undersökas ytterligare för att klargöra hur den 
dimensionen påverkar medarbetares lojalitet med fokus på skillnaderna mellan den 
fysiska och psykiska.   
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Bilaga A – Intervjuguide tidigare anställda konsulter 
 

Bakgrundsfrågor 
Hur länge var du anställd hos BnearIT?  
 
Vad hade du för roll på BnearIT? 
 
Hade du stor del av din arbetstid förlagd hos kund under din tid hos BnearIT? Kan du 
uppskatta ungefär hur stor del av din arbetstid som var förlagd hos kund?  
 
Du behöver inte berätta exakt när du avslutade din anställning men har du avslutat 
den under det senaste året?   
 
Vad arbetar du med idag? 
 
Vem är din nuvarande arbetsgivare? 

- Är det så att XXXX även var den kund du var uthyrd till under din tid på 
BnearIT?  

 

Arbetsmiljö 
Vad innebär arbetsmiljö för dig?  
 
Är arbetsmiljön en avgörande faktor för dig när du söker jobb? Hur kommer det sig? 
På vilket sätt? 
 
Påverkar din arbetsmiljö din lojalitet till din nuvarande arbetsgivare? Hur kommer det 
sig? På vilket sätt? 
  

Flexibla arbetstider 
Vad innebär flexibla arbetstider för dig?  
 
Är flexibla arbetstider en avgörande faktor för dig när du söker jobb? Hur kommer det 
sig? På vilket sätt? 
 
Påverkar möjligheten till flexibla arbetstider din lojalitet till din nuvarande 
arbetsgivare? Hur kommer det sig? På vilket sätt? 

 
Organisationskultur 
Vad innebär organisationskultur för dig?  
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Hur ser din ideala organisationskultur ut? 
 
Skulle du kunna beskriva den företagskultur som rådde på BnearIT när du arbetade 
där?  
 
Känner du att du som anställd fick ta del av det?  
 
Är organisationskultur en avgörande faktor för dig när du söker jobb? Hur kommer 
det sig?  På vilket sätt? 
 
Påverkar organisationskultur din lojalitet till din arbetsgivare? Hur kommer det sig? På 
vilket sätt?  

 
Socialt ansvarstagande 
Vad innebär ett företags sociala ansvar för dig? 
 
Är ett företags sociala ansvar en avgörande faktor för dig när du söker jobb? Hur 
kommer det sig? På vilket sätt?  
 
Påverkar ett företags intresse och engagemang för socialt ansvarstagande din lojalitet 
till en arbetsgivare? Hur kommer det sig? På vilket sätt? 

 
Utbildning och avancemang 
Hur ser du på utbildning, i form av externa kurser eller liknande, i samband med din 
tjänst? 
 
Är möjlighet till utbildning i samband med din anställning en avgörande faktor för dig 
när du söker jobb? Hur kommer det sig? På vilket sätt?  
 
Påverkar din möjlighet till utbildning i samband med din anställning din lojalitet till en 
arbetsgivare? Hur kommer det sig? På vilket sätt? 
 
 
Hur ser du på karriär och avancemang inom företaget?  
 
Är möjlighet till avancemang och karriär en avgörande faktor för dig när du söker 
jobb? Hur kommer det sig? På vilket sätt?  
 
Påverkar din möjlighet till att avancera inom företaget din lojalitet till företaget? Hur 
kommer det sig? På vilket sätt? 
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Varumärkets anseende  
Påverkar ett varumärkes anseende dig när du söker jobb? Hur kommer det sig? På 
vilket sätt? 
 
Påverkar varumärkets anseende din lojalitet till en arbetsgivare? Hur kommer det sig? 
På vilket sätt? 

 
Självbestämmande gällande utförandet av arbetsuppgifter  
Hur ser du på självbestämmande vid utförandet av arbetsuppgifter?  
 
Är självbestämmande vid utförandet av arbetsuppgifter en avgörande faktor för dig 
när du söker jobb? Hur kommer det sig? På vilket sätt?  
 
Påverkar självbestämmande vid utförandet av arbetsuppgifter din lojalitet till en 
arbetsgivare? Hur kommer det sig? På vilket sätt? 

 
Trygghet i anställningen 
Vad innebär trygghet i anställningen för dig?  
 
Är trygghet i anställningen en avgörande faktor för dig när du söker jobb? Hur 
kommer det sig? På vilket sätt? 
 
Påverkar trygghet i anställningen din lojalitet till en arbetsgivare? Hur kommer det sig? 
På vilket sätt? 

 
Kompensation 
Är kompensationsnivån en avgörande faktor för dig när du söker jobb? Hur kommer 
det sig? På vilket sätt?  
 
Påverkar nivån på kompensation din lojalitet till din nuvarande arbetsgivare? Hur 
kommer det sig? På vilket sätt? 

 
Avslutande frågor 
Hur kommer det sig att du valde att avsluta din anställning hos BnearIT?  
 
Vad hade krävts av BnearIT för att du skulle stanna kvar där?  
 
Om du då jämför BnearIT med din nuvarande arbetsgivare, hur skiljer sig 
anställningen åt?  
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Har du något mer att tillägga? 
 
Har du några frågor till mig? 
 
Tack för din tid!  
 
 
 


