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Förord 

 
Detta examensarbete, om 30 högskolepoäng, är det sista momentet i vår civilekonomutbildning 

med inriktning marknadsföring. Till att börja med vill författarna av studien tacka deras 

handledare Maria Ek Styvén som under arbetets gång gett oss stöd och kontinuerligt bidragit 

med konstruktiv feedback. Författarna vill även tacka samtliga opponenter för de tips och råd 

som inkommit.  

 

Slutligen vill författarna rikta ett stort tack till samtliga respondenter som deltagit, utan er skulle 

studien inte varit möjlig att genomföra.  
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Abstract  

A brand is one of the most important assets that an organization has. It is a complex collection 

of experiences and images that belongs to the surrounding world and it can have a huge impact 

on the organization. Today, brands are used in various ways and in different areas. One of these 

areas is employer brand. In order to strengthen the employer brand, organizations can work 

with employer branding, which is a long-term strategy that can be applied both internally and 

externally. By working with employer branding from the internal perspective, organizations 

can reduce their employee turnover. This is especially important for organizations today, since 

the unemployment in Sweden is relatively low and the job market belongs to the employees. 

This provides a challenge for the future success of organizations, since it is the human capital 

in these organizations that possess knowledge. In Sweden, one of the characteristics of the 

telecom industry is that the frontline staff have a high degree of employee turnover. The 

purpose of this study is therefore to investigate how organizations within the telecom industry 

can reduce employee turnover with the help of internal employer branding.  

 

To gain a deeper understanding of the purpose, this study was conducted as a qualitative, single 

and imbedded case study where the empirical material was collected through semi structured 

interviews. The results of the study showed that the investigated organization did not have a 

sustainable and distinct strategy regarding internal employer branding. This was demonstrated 

by the fact that the leadership did not have a homogenous direction and the employees and 

previous employees did not share the organizations experience regarding their work to retain 

employees, therefore the efforts did not get the desired effect. This can affect the employer 

brand in a negative way and therefore it is crucial that organizations understand the importance 

of internal employer branding and the components that affect the employer brand. There are 

no shortcuts in building an employer brand and retain employees, the organization has to be 

attentive to what the employees truly desire.  
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Sammanfattning  

Ett varumärke är en av de viktigaste tillgångarna ett företag har. Det är en komplex samling av 

upplevelser och bilder som omvärlden besitter och kan påverkar ett företag i hög grad. 

Varumärken återfinns inom breda områden och ett område som blivit allt mer aktuellt är ett 

företags employer brand, även kallat arbetsgivarvarumärke. Arbetet för att stärka ett företags 

employer brand är en långsiktig strategi och kallas för employer branding. Denna strategi kan 

ha två infallsvinklar, internt och externt. För att reducera personalomsättning används intern 

employer branding vilket är viktigt i dagens samhälle då arbetslösheten i Sverige är relativt låg 

och arbetsmarknaden tillhör arbetstagarna. Det är även en utmaning för organisationers 

framgång att behålla kompetens inom organisationen. Telekombranschen i Sverige präglas av 

hög personalomsättning av kundtjänstmedarbetare och därför syftar denna studie till att 

undersöka hur dessa företag kan reducera personalomsättning med hjälp av intern employer 

branding.  

 

Då syftet med studien är att få en djupare förståelse för ämnet genomfördes en kvalitativ, enkel 

fallstudie med inbäddade analysenheter där semistrukturerade intervjuer användes för att samla 

in det empiriska materialet. Studiens resultat påvisade att den undersökta organisationen 

saknade en tydlig strategi gällande intern employer branding vilket visade sig i att ledarskapet 

inte hade en enhetlig inriktning. De anställdas och tidigare anställdas upplevelser skiljer sig 

även från ledningens upplevelse gällande arbetet med att bibehålla personal och de åtgärder 

som organisationen genomförde tappade då effekt. Detta kan innebära att organisationens 

employer brand påverkas negativt och det är därför viktigt att organisationer idag förstår vikten 

av intern employer branding och dess beståndsdelar då det påverkar organisationens employer 

brand. För att bygga ett starkt employer brand och behålla humankapitalet inom organisationen 

finns inga genvägar, lyhördhet till personalen är av yttersta vikt.  
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1. Introduktion 

Detta kapitel beskriver bakgrunden kring en organisations employer brand och arbete med 

intern employer branding. Vidare följs kapitlet upp av studiens syfte och problemformulering 

som avslutas med studiens forskningsfrågor och avgränsningar.   

1.1 Bakgrund 

Ett företags varumärke är en av de viktigaste tillgångarna ett företag har. Det bestäms i hög 

grad av hur omvärlden uppfattar det och kan ses som en komplex samling av upplevelser och 

bilder som finns i kundens minne enligt Green och Keegan (2015). Detta betyder att det är av 

största vikt att företag aktivt arbetar med sitt varumärke för att både företaget och varumärket 

ska kunna bli så starkt som möjligt (Backhaus & Tikoo, 2004). Idag arbetar företag med sina 

varumärken inom breda områden. Detta är något som har blivit allt vanligare under de senaste 

åren (Sokro, 2012).  Ett av områdena som har blivit allt mer populärt är ett företags employer 

brand, även kallat arbetsgivarvarumärke (Sokro, 2012). Ambler och Barrow (1996) beskriver 

ett företags employer brand, som en paketering av de funktionella, ekonomiska och 

psykologiska fördelarna som medföljer en anställning, detta är även något som det anställande 

företaget identifieras med.   

 

Arbetet med ett företags employer brand kallas för employer branding, vilket är en långsiktig 

strategi som förhoppningsvis resulterar i att omvärlden uppfattar företaget som ett attraktivt 

och bra ställe att arbeta på enligt Backhaus och Tikoo (2004). Employer branding handlar också 

om att skapa en unik identitet som arbetsgivare för att kunna skilja sig från konkurrenterna 

(Backhaus & Tikoo, 2004). Författarna menar även att företag använder employer branding för 

att attrahera rätt personal samt behålla befintlig personal (Backhaus & Tikoo, 2004). Ritson 

(2002) förklarar att situationerna ser olika ut mellan företag som arbetar med employer 

branding och inte. Vidare visar forskning att organisationer som arbetar med employer 

branding både bidrar till minskade rekryteringskostnader samt förbättrade arbetsförhållanden 

(Ritson, 2002). En organisation som arbetar med sitt employer brand, genom employer 

branding, utformar ett unikt medarbetarerbjudande som syftar till att beskriva värdet en 

eventuell, eller befintlig, anställd blir erbjuden av organisationen. Detta erbjudande kan sedan 

kommuniceras externt och internt (Backhaus & Tikoo, 2004).  
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Om erbjudandet kommuniceras externt, görs det i syfte att attrahera potentiella anställda som 

är bäst lämpade för jobbet (Backhaus & Tikoo, 2004). Förhoppningen är även att personen som 

blir anställd utformar egna åsikter om organisationen och sprider detta vidare inom 

organisationen. På så sätt stärks organisationens värde och den anställde blir mer hängiven 

organisationen (Backhaus & Tikoo, 2004). Gällande den interna kommunikationen så används 

det dels för att göra det svårare för konkurrenterna att imitera humankapitalet, men även för att 

bibehålla personal och minimera personalomsättningen enligt Backhaus och Tikoo (2004). 

Författarna menar att intern employer branding bidrar till ett starkare humankapital då 

kunskapen stannar inom organisationen om företaget lyckas behålla personalen (Backhaus & 

Tikoo, 2004). Vidare behöver företag förstå vikten av employer branding och därmed arbeta 

med employer branding på samma nivå som de arbetar med corporate branding med tanke på 

den brist på talanger som råder enligt Sengupta et al. (2015).  

1.2 Problemdiskussion  

Som nämnt i bakgrunden finns både interna och externa aspekter att ta hänsyn till när det 

kommer till hur organisationer kan arbeta med employer branding.  Genom att arbeta med 

intern employer branding kan organisationen få bättre relationer med sina anställda och därmed 

skapa en bättre sammanhållning och uppnå bättre kommunikation enligt Sokro (2012). Även 

Mandhanya (2015) menar att kommunikation är en nödvändig faktor för att behålla sin 

personal. Arbetet med intern employer branding kan även bidra till att personalomsättningen 

minskar då det ökar känslan av gemenskap och tillhörighet vilket i sin tur minskar 

sannolikheten att anställda vill avsluta sin anställning enligt Sokro (2012). Mandhanya (2015) 

menar även att anställda idag har lägre lojalitet till företaget och Winterton (2004) förklarar att 

situationen på arbetsmarknaden har en stor påverkan på de anställdas incitament till att säga 

upp sig eller ej. Om arbetslösheten är hög, är incitamenten till att säga upp sig lägre än om 

arbetslösheten är låg (Winterton, 2004).  Arbetslösheten i Sverige är idag relativt låg 

(Statistiska centralbyrån [SCB], 2018) vilket innebär att arbetet med employer branding antas 

bli ännu viktigare, för att behålla personalen (Winterton, 2004).   

 

Enligt Mandhanya (2015) kan det innebära en risk att inte lyckas behålla de anställda och det 

är även en utmaning för organisationers framgång. Mandhanya (2015) förklarar att det är 

viktigt för företag att minska personalomsättningen för att öka förutsättningen till att lyckas i 

framtiden och en hög personalomsättning kostar företaget mycket pengar enligt Winterton 
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(2004). Vidare menar Mandhanya (2015) att organisationskulturen är en viktig faktor för att få 

anställda att stanna inom organisationen. Författaren förklarar att det är fördelaktigt att arbeta 

med sitt employer brand och skapa en bra organisationskultur för att behålla personalen 

(Mandhanya, 2015).  Backhaus och Tikoo (2004) lyfter även fram det faktum att ett företags 

employer brand kan stärkas av ett högt organisatoriskt engagemang och att 

organisationskulturen och engagemanget är tätt sammankopplade till varandra. Vidare 

beskriver författarna även att det är ekonomiskt fördelaktigt för organisationer att försöka 

behålla sin personal (Backhaus & Tikoo, 2004).  

 

Vidare visar tidigare forskning att personalomsättningen i sig bidrar till låg arbetsmotivation 

och arbetsmoral (Gray, Niehoff & Miller 2000), vilket i sin tur påverkar företags varumärke 

och employer brand negativt enligt Backhaus och Tikoo (2004). Som tidigare nämnt är 

organisationens varumärke väldigt viktigt då kundernas och omvärldens uppfattningar om 

organisationen skapar företagets varumärke. Tidigare forskning visar även på att 

organisationers varumärke och employer brand är tätt sammankopplade (Foster, Punjaicsric & 

Cheng, 2010).  Foster et al. (2010) menar att företagets varumärke och dess employer brand 

interagerar med varandra och att det finns många likheter mellan dessa. Några av de likheter 

som författarna belyser är relationen mellan organisation och kund samt organisation och 

anställd. När det kommer till en organisations varumärke så kan det ses som ett löfte mellan 

organisationen och kunden, detsamma gäller employer brand, då det ses som ett löfte mellan 

arbetsgivaren och de anställda (Foster et al., 2010). Samtidigt kan det liknas med intern 

employer branding som handlar om det löfte och erbjudande företaget erbjuder sina anställda 

(Backhaus & Tikoo, 2004). Ett känt varumärke kan anses underlätta arbetet med att bygga upp 

ett starkt employer brand då det finns många likheter mellan organisationens varumärke och 

employer brand.  

 

En organisations varumärke kommuniceras ofta internt till de anställda för att dessa ska känna 

mer tillhörighet till organisationen. Målet med detta är att de anställda i sin tur ska upprätthålla 

löftet som organisationen har till sina kunder eller till omvärlden (Foster et al., 2010). Här 

menar författarna att sambandet mellan organisationens varumärke och employer brand 

kommer in. Om organisationen lyckas hålla sitt löfte till sina anställda så ökar chansen att de 

stannar inom organisationen och bidrar till att stärka organisationens varumärke och employer 

brand. Foster et al. (2010) förklarar även att detta är än mer viktigt och fördelaktigt när det 

kommer till personal som möter kunder. Dessa kundmöten kan exempelvis ske genom möte 
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med kundtjänst eller butikspersonal. Kundmötet kan påverka kundens uppfattning om 

organisationen, dels om organisationens varumärke men även som arbetsgivare (Foster et al., 

2010).  

 

I Sverige är telekombranschen en bransch som är känd för sin höga personalomsättning och 

det finns flertal kända organisationer vars kundtjänstmedarbetare står för en stor del av 

personalomsättningen (Strandberg, Sandberg & Norman, 2006). Med känd organisation menas 

att konsumenter, genom tidigare exponering och erfarenhet av företaget, fått hög kännedom 

om företagets varumärke. Detta definieras som varumärkeskännedom (Aaker, 1996). 

Telekombranschen präglas av flertalet kundtjänstmedarbetare och dessa har stora möjligheter 

att påverka företagets varumärke, och vad som associeras med varumärket, då de står för den 

direkta kontakten med kunderna (Schlager et al., 2011).  

 

Det är därav intressant att undersöka hur telekomföretag med kända varumärken och hög 

personalomsättning av kundtjänstmedarbetare arbetar med employer branding då tidigare 

forskning visar på att företagets varumärke och employer brand är sammankopplade. Vidare 

så visar studier att ett starkt employer brand är fördelaktigt, speciellt när det kommer till 

kundservice (Schlager et al., 2011).  Studier som har gjorts har ofta haft stort fokus på hur 

employer branding påverkar på individnivå, det vill säga hur de anställda upplever och känner 

för företagets employer brand, men endast ett fåtal har kopplat ihop effekterna på individnivå 

med effekterna på organisationsnivå (Theurer, Tumasjan, Welpe & Lievens, 2016). Med tanke 

på detta finns det ett gap i den nuvarande forskningen som vår studie hoppas kunna bidra till 

att fylla, då studien syftar till att undersöka hur företag inom telekombranschen kan minska 

personalomsättningen av kundtjänstmedarbetare med hjälp av intern employer branding.   

1.3 Syfte  

Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur företag med kända varumärken inom 

telekombranschen kan reducera personalomsättningen av kundtjänstmedarbetare med hjälp av 

intern employer branding.  
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1.4 Forskningsfrågor 

FF1: Hur arbetar ett företag med ett känt varumärke inom telekombranschen med intern 

employer branding riktat mot kundtjänstmedarbetare? 

FF2: Hur upplever nuvarande och tidigare kundtjänstmedarbetare inom telekombranschen 

företagets employer brand?  

FF3: Vad påverkar de anställdas avsikter att stanna, eller sluta, hos företaget?   

1.5 Avgränsningar 

Denna studie fokuserar på intern employer branding då syftet är att undersöka hur 

organisationer med kända varumärken inom telekombranschen arbetar för att bibehålla 

kundtjänstpersonal och därmed inte hur dessa företag attraherar personal, det vill säga extern 

employer branding.  
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2. Litteraturöversikt  

Detta kapitel innehåller teori och tidigare forskning inom det valda området för att öka 

förståelsen för hur arbetet med employer branding påverkar ett företags employer brand och 

personalomsättning samt organisationskulturens påverkan på dessa delar. Slutligen 

sammanfattas litteraturöversikten i ett teoretiskt ramverk som ligger till grund för insamlingen 

och analysen av den empiriska datan.   

2.1 Employer brand  

Ambler och Barrow (1996) definierar employer brand som ”the package of functional, 

economic and psychological benefits provided by employment, and identified with the 

employing company” (s.3) som tidigare nämnt, medan Backhaus och Tikoo (2004) lyfter fram 

att The Conference Board definierar employer brand som “the employer brand establishes the 

identity of the firm as an employer” (s.502). Dessa definitioner omfattar företagets policy och 

beteende för att attrahera och behålla personal samt vad företag gör annorlunda och vad som 

är önskvärt inom och utanför organisationen. Det handlar också om att skapa en unik identitet 

som arbetsgivare för att kunna skilja sig från konkurrenterna. Den unika identiteten kan bland 

annat uppstå från arbetet med employer branding då det stärker ett företags employer brand 

vilket gör ett företag mer unikt jämfört med konkurrenter (Backhaus & Tikoo, 2004). Oavsett 

om ett företag jobbar med sitt employer brand eller inte, så har alla organisationer ett employer 

brand. Detta på grund av att företagets varumärke som arbetsgivare, employer brand, grundas 

i hur andra upplever och uppfattar företaget som arbetsgivare och inte vad företaget själva tror 

att de är (Parment & Dyhre, 2009).  

Vidare menar Khanyapuss och Wilson (2011) att om de anställda kan identifiera sig med de 

mål och värderingar som råder inom organisationen ökar sannolikheten att de anställda blir mer 

emotionellt engagerade i organisationen och stannar kvar. Författarna hävdar också att en 

lojalitet byggs upp om organisationens employer brand stämmer med de värderingar som de 

anställda har, vilket bidrar till ett starkare employer brand. Schlager, Bodderas, Maas och 

Cachelin (2011) lyfter även fram att om ett företag har ett starkt employer brand så påverkar 

det kundernas upplevelse positivt. Författarna menar att om företaget har ett starkt employer 

brand så tenderar de anställda att vara nöjda och känner sig sammankopplade till 

organisationen. Detta leder i sin tur till att de anställda som kommer i direktkontakt med kunder 

genererar en positiv upplevelse till kunden (Schlager et al., 2011).  
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2.2 Employer branding   

Varumärket är en av de viktigaste faktorerna inom många organisationer och det finns olika 

typer av aktiviteter organisationer kan utföra för att stärka varumärket. Ofta ligger fokus på 

aktiviteter som utvecklar organisationens eget varumärke eller utveckling av produkter medan 

en annan aktivitet är att arbeta med olika processer för sitt employer brand för att attrahera och 

behålla personal, det vill säga både extern och intern employer branding (Backhaus & Tikoo, 

2004).  

Employer branding definieras enligt Sullivan (2004) som “a targeted, long-term strategy to 

manage the awareness and perceptions of employees, potential employees and related 

stakeholders with regards to a particular firm” (Stycke 1). Sullivan (2004) menar att det är 

arbetsprocesserna och aktiviteterna som bidrar till att organisationen blir en attraktivare 

arbetsplats vilket i sin tur stärker företagets employer brand. Vidare lyfter Backhaus och Tikoo 

(2004) fram The Conference Boards förklaring om att organisationer bibehåller personal, får 

konkurrensfördelar samt uppnår ett större värde, när de effektivt arbetar med employer 

branding. Författarna Ambler och Barrow (1996) är inne på samma spår och menar att det är 

de interna processerna från employer branding som bidrar till att organisationer bibehåller sin 

personal och får anställda att stanna kvar på arbetsplatsen genom att effektivt arbeta med 

employer branding för att stärka sitt employer brand.  

Employer branding kan beskrivas utifrån tre olika steg enligt Backhaus och Tikoo (2004). Det 

första steget handlar om att ta reda på vad organisationen har att erbjuda sin befintliga och 

framtida personal samt vad det finns för värde i vad organisationen erbjuder. Det andra steget 

handlar att externt marknadsföra vad organisationen erbjuder för att attrahera nya framtida 

medarbetare (Backhaus & Tikoo, 2004). Det är här viktigt att aktiviteterna är enhetliga och att 

organisationens erbjudande går i linje med vad företaget står för.  Det sista och tredje steget 

handlar om den interna marknadsföringen vars mål är att utveckla och engagera medarbetarna 

mer till företagets värderingar och mål då detta bidrar till en effektivare arbetsplats (Backhaus 

& Tikoo, 2004). Den interna marknadsföringen ska vidare bidra till att den externa 

marknadsföringen stämmer med verkligheten och företagets organisationskultur (Frook, 2001). 

Som ovan nämnt, är det viktigt att marknadsföringsaktiviteterna går i linje med vad 

organisationen står för enligt Backhaus och Tikoo (2004). Detta då det annars kan leda till att 

den interna och externa marknadsföringen inte stämmer överens, vilket kan skapa missnöje och 

därmed påverka om anställda stannar kvar inom organisationen eller inte.  
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Genom att arbeta med employer branding stärks organisationen och dess humankapital. 

Employer branding stärker och ökar även ett företags prestationer enligt Backhaus och Tikoo 

(2004). Vidare menar Parment och Dyhre (2009) att arbetet med employer branding blir allt 

viktigare för att kunna överleva på marknaden och få personal att stanna kvar inom 

organisationen, oberoende av vilken bransch företaget verkar inom.  

Enligt Parment och Dyhre (2009) är det HR-avdelningen som har denna viktiga arbetsuppgift. 

Det är även HR-avdelningen som har mest kunskap om de anställda vilket innebär att HR-

avdelningen antas ha en viktig roll i att skapa ett attraktivt employer brand, genom ett effektivt 

arbete med employer branding (Parment & Dyhre, 2009).  Detta är även något som 

presenterades redan 1996 av Ambler och Barrow, men de lyfter också fram att 

marknadsavdelningen har en roll i att kommunicera företagets employer brand. Organisationer 

som arbetar med employer branding får även fördelar genom ett ökat intresse av potentiellt 

anställda och uppnår även ett högre engagemang från befintlig personal. Detta kan i sin tur 

bidra till en högre nivå av lojalitet och ökade möjligheter till att personal stannar kvar inom 

verksamheten enligt Chhabra och Sharma (2014).  

En annan viktig faktor att ta hänsyn till när det kommer till employer branding är employer 

brand equity. Detta kan beskrivas som mervärdet av den anställdes gynnsamma uppfattning 

och vetskap om sin arbetsgivare (Theurer, Tumasjan, Welpe & Lievens, 2016). Employer 

brand equity används för att bli mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden, vilket stärker 

företags employer brand enligt Alshathry, Clarke och Goodman (2017). Författarna förklarar 

även att huvudmålet med employer brand equity är att skapa ett starkt employer brand och 

attrahera personal (Alshathry et al. 2017), vilket leder till lägre personalomsättning (Backhaus 

& Tikoo, 2004). Vidare förklarar Berthon, Ewing och Hah (2005) att ju attraktivare en 

arbetsgivare är, desto starkare blir företagets employer brand equity. Författarna lyfter även 

fram vikten av att veta vad de anställda eller potentiella anställda finner attraktivt hos sin 

arbetsgivare, för att kunna vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden (Berthon et al., 2005)  

 

Arbetet med employer branding har, enligt Parment och Dyhre (2009), skiftat mer mot den 

interna infallsvinkeln snarare än den externa, då författarna menar att skapandet av ett employer 

brand börjar inom organisationen för att sedan förmedlas externt. Vidare för att få anställda att 

identifiera sig med de mål samt värderingar som organisationen har, används intern employer 

branding som en strategi enligt Khanyapuss och Wilson (2011). Parment och Dyhre (2009) 
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menar även att intern employer branding är betydelsefull och viktig för hur organisationen 

uppfattas av intressenter då företaget är vad andra uppfattar det som och inte vad företaget 

själva tror att det är. Samtidigt identifierar Frook (2001) att intern employer branding skapar 

förtroende mellan de anställda och arbetsgivaren och Deery (2008) menar att förtroendet 

mellan anställda och arbetsgivaren är viktigt då de anställda är nyckeln till att kunna skapa ett 

starkt employer brand.   

2.3 Employer Value Proposition (EVP)  

Enligt Parment och Dyhre (2009) beskriver EVP varför en sökande ska välja en viss 

organisation utifrån dess fördelar gentemot konkurrenterna. Det ger även framtida och befintlig 

personal en anledning till att arbeta för företaget. Sengupta, Singh och Bamel (2015) lyfter 

fram att EVP är en viktig beståndsdel när det kommer till att stärka ett företags employer brand 

samt att centrala budskapet i ett employer brand är EVP.  

 

Ett starkt och trovärdigt EVP är en av de största konkurrensfördelarna en organisation kan ha 

för befintlig och framtida personal (Parment & Dyhre, 2009). Det är därmed viktigt att 

uppfattningen som de anställda har stämmer överens med vad företaget erbjuder och att 

företaget lever upp till det (Parment & Dyhre, 2009). Författarna menar på att EVP:et inom en 

organisation behöver vara sant i den mening att skapa en äkta bild av organisationen då 

informationsflöden är transparenta i dag. Det bör även vara attraktivt för den målgrupp 

organisationen vill nå ut till. Slutligen, bör det vara unikt för att kunna erbjuda ett mervärde i 

förhållande till konkurrenterna. Om organisationen lyckas med att arbeta fram ett EVP som 

innehåller alla ovanstående delar, kan organisationen erhålla konkurrensfördelar gentemot sina 

konkurrenter på arbetsmarknaden men även sin egen marknad (Parment & Dyhre, 2009).  

 

För att kunna identifiera ett företags EVP och öka möjligheten för att kommunicera ut 

arbetsgivaren som sann, attraktiv och unik är det viktigt att kriterierna för hur EVP mäts är tätt 

sammankopplade. Dessa kriterier kallas för IPI och står för identity, profile och image. Identity 

står för identitet och beskriver vad företaget är, profile står för profil som förklarar vad företaget 

strävar efter att vara som arbetsgivare och image som beskriver hur företaget uppfattas som 

arbetsgivare från sina målgrupper (Parment & Dyhre, 2009). Sammansättningen av dessa 

kriterier syns i figur 1 nedan.  
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Figur 1: Konstruktion av EVP 

Anpassad från: Parment & Dyhre (2009, s.70) 

Som figur 1 ovan visar är det området i mitten som är företagets EVP. Ju tätare dessa kriterier 

är med varandra desto större möjligheter får företaget som arbetsgivare att skapa ett EVP som 

uppfyller de tre kraven sant, attraktivt och unikt. Vidare är det svårare att uppnå det unika 

kravet jämfört med de övriga två kraven sant och attraktivt, vilket innebär att det blir och är 

ännu viktigare att verkligen förstå sig på den befintliga personalen då det är den befintliga 

personalen som skapar atmosfären inom företaget, med andra ord organisationskulturen 

(Parment & Dyhre, 2009).  Även Ambler och Barrow (1996) lyfter fram att kulturen inom 

organisationen, det vill säga dess värderingar och DNA, skapar organisationens employer 

brand och att det är viktigt att de anställdas värderingar stämmer överens med organisationens. 

Enligt Parment och Dyhre (2009) är det även viktigt att de tre IPI-kriterierna är hållbara och 

konsekventa för att kunna visa upp en trovärdig bild av företaget. Detta innebär att verkligheten 

måste stämma överens med företagets EVP, det vill säga bilden som företaget har av sig själv 

som arbetsgivare (Parment & Dyhre, 2009) och när företaget lyckats identifiera sitt EVP har 

HR-avdelningen ett väldigt användbart verktyg för att kunna betona vad som är attraktivt inom 

organisationen (Parment & Dyhre, 2009).   

 

EVP:et bör också gå i linje med företagets vision och mission, det vill säga företagets corporate 

brand (Parment & Dyhre, 2009). Lievens (2007) förklarar även att ett starkt EVP är viktigt när 

det kommer till ett företags employer brand. Författaren menar att det centrala budskapet, det 

vill säga fördelarna med att arbeta inom organisationen, presenteras genom EVP och detta är 

något som förmedlas genom företagets employer brand (Lievens, 2007). 
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En studie har genomförts av Sengupta, Singh och Bamel (2015) vars syfte var att ta fram olika 

modeller och värdeerbjudanden för både intern och extern employer branding på den indiska 

arbetsmarknaden. Studien genomfördes för att förstå de olika värdepreferenser befintliga och 

potentiella anställda har. Studien baserades på två tidigare studier där Jiang och Iles (2011) 

identifierat en värdeerbjudandemodell med faktorerna; economic value, social value, 

development value, interest value, och brand trust medan Berthon et al (2005) utgick från en 

annan modell enbart baserad på potentiella medarbetare. Genom att kombinera dessa två 

modeller, kunde Sengupta et al. (2015) utveckla modeller för värdeerbjudanden, både för 

nuvarande och potentiella anställda, då dessa skiljer sig i sina preferenser. I figur 2 nedan visas 

författarnas framtagna modell för nuvarande anställda bestående av sex faktorer; career 

potential values, justice values, employee engagement values, feel-good values, comfort values 

och esteem values.  

 

Figur 2: Internal Employer Branding Values 

Källa: Sengupta et al. (2015, s.315) 

 

Som figur 2 ovan visar består modellen av sex stycken faktorer. Career potential values 

(karriärmöjligheter), innebär hur organisationen värderar karriärmöjligheter och definieras av 

Sengupta et al (2015) som den norm inom ett företag som erbjuder möjligheter att växa 

snabbare och som förstår ens potential. Det kan här handla om att få kontinuerlig utbildning 

och utveckling samt att det är ett utmanande och intressant arbete (Sengupta et al. 2015).   
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Justice values (rättvisa), handlar om organisationens värdering av rättvisa bedömningar och är 

de värden som uppstår från en rättvis bedömning samt moraliska metoder för att skapa 

harmoniska relationer (Sengupta et al. 2015). Till exempel att företaget har en transparent 

företagspolicy och att den anställde förstår omfattningen av att bidra till de organisatoriska 

målen (Sengupta et al. 2015).   

 

Employee engagement values (engagemang), handlar om hur organisationen värderar de 

anställdas engagemang och kan beskrivas som de värderingar som främjar medarbetarna att 

känna sig bundna till arbetet och företaget som leder till engagemang hos de anställda 

(Sengupta et al. 2015). Detta innebär att den anställde får en emotionell känsla till 

organisationen samt jobbet och känner att arbetet är omväxlande.    

 

Feel-good values (känslor), handlar om det värde som uppstår av förtroende, säkerhet och 

balans för att den anställde ska känna lycka (Sengupta et al. 2015). Det kan beskrivas som den 

värdering organisationen lägger på de anställdas upplevda känslor. Detta innebär att företaget 

behöver hålla de löften som gjordes vid intervjun och att det finns en balans mellan arbete och 

de anställdas privatliv (Sengupta et al. 2015).  

Comfort values (arbetsmiljö), refererar till hur organisationen värderar en bra arbetsmiljö och 

är det värde som kommer av en bekväm arbetsmiljö. Exempelvis arbetstimmar eller hur 

kontoret ser ut. Det kan även handla om hur trygg de anställda känner sig med företagets 

varumärke (Sengupta et al. 2015).  

 

Esteem values (status och identitet), handlar om hur organisationen värderar status och identitet 

och refererar till de värden som uppstår från status och identitet i samhället (Sengupta et al. 

2015). Exempelvis att företaget har sitt varumärke, att det finns en konkurrenskraftig lön samt 

andra faciliteter som kan påverka den anställdes status och identitet.  

Slutligen anses värdeerbjudandemodeller vara ryggraden i employer branding och när 

modellen är klar kan företaget ta nästa steg i processen av employer branding. Detta innebär 

att det är väldigt viktigt att förstå ett företags värdeerbjudande (Sengupta et al. 2015).  
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2.4 Faktorer som påverkar personalomsättning  

Om ett företag har förmågan att behålla personal, genom bland annat ett bra EVP, minskar 

företagets personalomsättning. Personalomsättningen är ett mått på hur rotationen bland 

anställda ser ut och det finns flera olika anledningar till varför individer byter arbete (Abbasi 

& Hollman, 2000). Enligt författarna kan det bland annat bero på minskad tillfredsställelse på 

arbetsplatsen, minskat engagemang till företagets mål och värderingar, dåliga 

utvecklingsmöjligheter eller låga löner. Det kan också bero på omvärldsfaktorer såsom graden 

av arbetslöshet i samhället eller hur pass enkelt det är att lämna ett jobb (Winterton, 2004).   

 

Parment och Dyhre (2009) tar upp tidigare forskning som menar att det finns två faktorer som 

är mer vanliga, än lön och förmåner, när det kommer till att anställda avslutar sin anställning. 

Dessa två faktorer är viljan att prova något nytt samt utvecklingsmöjligheter. Författarna 

nämner även att annan tidigare forskning belyser fem huvudfaktorer till att de anställda säger 

upp sig vilka är; låg lön, låg grad av beslutsfattande, arbetstider, arbetsuppgifter och 

arbetsmiljön. Vidare benämns övriga faktorer såsom organisationskultur, chefer, låg grad av 

visad uppskattning eller karriärmöjligheter.   

 

Att behålla sin personal är många gånger en fördel för företaget trots att det är en stor utmaning 

och kan vara kostsamt enligt Sigler (1999). Tanwar och Prasad (2017) belyser det faktum att 

de anställda inom en organisation är den viktigaste tillgången hos organisationen. Därför måste 

företagen göra sitt yttersta för att förstå sig på denna tillgång; vad de anställda vill ha och vad 

de förväntar sig av sin arbetsgivare. Detta innebär att företaget måste leva upp till det löfte som 

de ger sina anställda om företaget ska kunna prestera så bra som möjligt samt få de anställda 

att stanna kvar (Tanwar & Prasad, 2017). Vidare förklarar Backhaus och Tikoo (2004) att en 

organisations employer brand stärks av att bibehålla personalen samtidigt som det resulterar i 

ett starkt humankapital genom att behålla kompetensen inom verksamheten. Författarna menar 

även att kvalitén och tryggheten inom organisationen stärks. Vidare förklarar Gray, Niehoff & 

Miller (2000) att om det finns en trygghet inom organisationen stärks arbetsmoralen bland de 

anställda och därav kan risken att de väljer att lämna organisationen minimeras. Samtidigt 

menar Coff (1996) att det kan vara skadligt för företaget att behålla viss personal om de 

anställda ställer för höga krav på arbetsgivaren.   
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Tanwar och Prasad (2017) genomförde en studie som syftade till att skapa en skala som kan 

användas för att mäta ett företags employer brand och på så sätt förstå varför anställda väljer 

att stanna på ett företag. Författarna lyfter fram att det saknades studier som undersökte 

employer brand från de anställdas perspektiv. Tanwar och Prasads (2017) studie undersökte 

employer brand från fem dimensioner och dessa rankades mellan det som påverkade employer 

brand i högst grad till lägst grad. Dimensionerna som undersöktes i studien var hälsosamma 

arbetsförhållanden som refererar till det faktum att anställda föredrar att arbeta inom 

organisationer som bryr sig om de anställdas välmående. En annan dimension var etik och 

socialt ansvar, som handlar om företag tar socialt ansvar, både till samhället men även de 

anställda. Detta då anställda vill känna att de bidrar till något bättre. Vidare var förmåner och 

kompensation en av dimensionerna, denna refererar till det en anställd får från företaget i form 

av just förmåner och lön. Dimensionen träning och utveckling berör de delar som innefattar de 

anställdas möjligheter till att kunna utvecklas och avancera inom organisationen. Den sista 

dimensionen är balansen mellan arbetsliv och fritid. Denna dimension handlar om att få en bra 

balans mellan sitt privata liv och sitt arbetsliv. Här var faktorer såsom flexibla arbetstider och 

möjlighet att arbeta hemifrån i fokus. Dimensionerna enligt studiens ranking blev; hälsosamma 

arbetsförhållanden, träning och utveckling, balans mellan arbetsliv och fritid, etik och 

företagets sociala ansvar (CSR) och slutligen förmåner och kompensation. Att förmåner och 

kompensation påverkade employer brand i lägst grad betydde inte att anställda inte förväntade 

sig en marknadsmässig lön eller ett bra förmånspaket, utan att de andra faktorerna i högre grad 

påverkade företagets employer brand (Tanwar & Prasad, 2017).  

Barrow och Mosley (2005) lyfter fram att ett företags employer brand bidrar till ökat 

engagemang och att anställda stannar kvar inom organisationen.  Samtidigt förklarar Davies 

(2008) vikten av företagets employer brand då författaren menar att employer brandet kan öka 

lojaliteten hos de anställda som i sin tur kan främja att de får mer skäl att stanna kvar inom 

organisationen. Vidare menar Moroko och Uncles (2008) att medarbetarnas erfarenhet inom 

organisationen visar huruvida organisationen uppfyller sina värderingar och normer. Om de 

anställda är övertygade att företaget är ett bra ställe att arbeta på är det troligare att de stannar 

och blir förespråkare för företaget samt rekommenderar arbetsplatsen till andra (Moroko & 

Uncles, 2008).  
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2.5 Organisationskultur   

Organisationskultur kan definieras som “a pattern of shared basic assumptions learned by a 

group as it solved its problems of external adaptation and internal integration, which has 

worked well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as the 

correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems” (Schein, 2010, p. 18).  

 

Tidigare forskning indikerar att organisationskultur och organisatoriskt engagemang är tätt 

sammankopplade till varandra (Backhaus & Tikoo, 2004). Detta då organisationskulturen 

representerar de grundläggande värderingarna bland de anställda som de anammat från 

organisationen, oavsett om de arbetat en längre tid eller är nykomna. Parment och Dyhre (2009) 

lyfter fram att det är den befintliga personalen som till stor del skapar och bidrar till 

organisationskulturen på företaget. Ambler och Barrow (1996) samt Wheeler, Richey, 

Tokkman, och Sablynski (2006) menar att employer branding boostar organisationskulturen 

och att organisationskulturen är viktig inom ett företag. Även Sengupta et al. (2015) samt 

Parment och Dyhre (2009) lyfter fram att organisationskulturen är en viktig beståndsdel i 

förhållande till ett företags employer brand. Detta innebär att chefer och ledare behöver 

analysera och ständigt förbättra och upprätthålla organisationskulturen för att behålla fler 

anställda (Charbonnier-Voirin, Poujol & Vignolles, 2017). Mosley (2007) lyfter också fram att 

organisationskulturen ständigt behöver förändras och att en av de mest kraftfulla faktorerna, 

när det kommer till att forma en organisationskultur, är hur väl ledarskapet intar samma 

inriktning gällande beteende och deras uppfattning om varumärket. Vidare menar författarna 

Wheeler et al. (2006) att en stark organisationskultur bidrar till att anställda stannar kvar inom 

företaget, med andra ord minimerar personalomsättningen.  

 

Organisationskulturen visar sig genom hur de anställda beter samt uppför sig. Den används 

även för att guida och lotsa de anställda mot samma beteende vilket betyder att 

organisationskulturen är något som ständigt förändras inom en verksamhet (Backhaus & Tikoo, 

2004). Graden av överensstämmelse mellan organisationens och den anställdes värderingar 

benämns som value congruence (Charbonnier-Voirin et al., 2017).  Dessa författare undersökte 

relationen mellan överensstämmande värderingar och hur anställda identifierar sig med 

organisationen samt hur anställda pratar om organisationen och hur detta påverkade 

organisationens employer brand. Studien fick fram resultat som påvisade att 

överensstämmande värderingar stod för en stor del av ett företags employer brand 
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(Charbonnier-Voirin, 2017). Författarna menar det är väldigt viktigt för organisationer att 

skapa ett employer brand som speglar organisationens värderingar och kultur.  Även Sengupta 

et al. (2015) förklarar att om den anställda kan associera sina egna värderingar till 

organisationens, desto mer kommer den anställda känna sig attraherad till organisationen. De 

tenderar även att vara nöjdare med sin arbetsgivare och det organisatoriska engagemanget ökar. 

Backhaus och Tikoo (2004) menar även att olika kulturer bidrar till olika nivåer av 

organisatoriskt engagemang. För att uppnå ett högt organisatoriskt engagemang har därmed 

chefer och ledare en viktig uppgift i att både utveckla men även bibehålla en stöttande och 

effektiv organisationskultur. Mosley (2007) menar även att det behövs interna insatser för att 

driva fram engagemang bland de anställda samt för att förändra organisationskulturen.   

 

För att klara av att skapa en stöttande och effektiv organisationskultur har intern 

marknadsföring en stor betydelse då den interna marknadsföringen bidrar till att bygga en 

kultur som stärker beteendet bland de anställda. Detta kan i sin tur påverka lojaliteten till 

arbetsgivaren vilket är tätt sammankopplat med engagemanget till en organisation enligt 

Backhaus och Tikoo (2004). Författarna förklarar även att om det finns ett förtroende mellan 

de anställda och organisationen tenderar lojaliteten till organisationen som arbetsgivare att öka.  

Backhaus och Tikoo (2004) presenterar Crewsons definition av organisatoriskt engagemang 

vilket är “identification and involvement with the firm, including acceptance of the 

organization’s goals and values, eagerness to work hard, and desire to remain with the firm” 

(s. 508). Det organisatoriska engagemanget, när det kommer till employer branding, handlar 

därmed om att den anställde känner sig sammankopplad med organisationen. Detta är även 

något som påverkar företagets employer brand och författarna menar därmed att det är väldigt 

viktigt att upprätthålla och samtidigt utveckla det organisatoriska engagemanget inom 

organisationen. (Backhaus & Tikoo, 2004)   

Parment och Dyhre (2009) förklarar att varje anställd har ett behov att bli sedd och att det arbete 

som utförs värdesätts av ledningen. De menar på att en ledningsgrupp som förstår och klarar 

av att tillfredsställa dessa behov även lyckas med att få de anställda att förstå sitt värde i 

organisationen vilket i sin tur bidrar till att företaget får en lojalare personal (Parment & Dyhre, 

2009). Vidare får organisationer som aktivt arbetar med employer branding fördelar i form av 

högre lojalitet och engagemang från befintlig personal enligt Chhabra och Sharma (2014) 

samtidigt som King och Grace (2012) menar att engagemanget anses högre i en organisation 

där de anställda kan identifiera sig och bli involverade. Slutligen, för att öka ett företags 
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organisatoriska engagemang, har engagemanget hos de anställda en stor betydelse. Bidrar den 

anställde till organisationskulturen och är den anställde mer engagerad stannar denne troligtvis 

längre inom organisationen (Richman, Civian, Shannon, Hill, & Brennan, 2008).  

2.6 Teoretisk referensram    

Studiens teoretiska referensram baseras på den litteratur och teori som presenterats i 

litteraturöversikten. Denna referensram kommer ligga till grund för att få svar på 

forskningsfrågorna, besvara studiens syfte och intervjuguiden. Hur beståndsdelarna påverkar 

varandra presenteras nedan.    

 

Employer brand: är vem företaget är som arbetsgivare och hur anställda samt omvärlden 

uppfattar företaget vilket innebär att företaget inte är vad de själva säger att de är utan hur 

företaget uppfattas av andra (Ambler & Barrow 1996; Parment & Dyhre, 2009). Företag har 

därmed ett employer brand vare sig de vill det eller inte. Employer brand används som ett 

övergripande område i studien för att få en förståelse för syftet och forskningsfrågorna då 

employer brand och employer branding är tätt sammankopplat (Parment & Dyhre, 2009). De 

olika beståndsdelarna som påverkar ett företags employer brand är presenterade nedan.   

 

Employer branding: Författarna Backhaus och Tikoo (2004) förklarar att employer branding 

är en process för att attrahera och behålla personal som i sin tur påverkar företagets employer 

brand. De lyfter även fram att ett företags arbete med employer branding skiljer företaget från 

konkurrenterna vilket i sin tur stärker företagets employer brand. Ambler och Barrow (1996) 

belyser även det faktum att om företag arbetar med employer branding ökar chansen att 

anställda vill stanna kvar på företaget. Detta innebär då att personalomsättningen kan minska.  

Då studiens syfte är att undersöka hur kända organisationer, inom telekombranschen, kan 

reducera sin personalomsättning med hjälp av employer branding blir även employer branding 

ett övergripande område för att skapa en förståelse för studiens syfte. Employer branding tar 

även en viktig roll i studien då det förklarar hur företag kan använda sig av employer branding 

för att bibehålla personal och minska personalkostnader, vilket även stärker företagets 

employer brand (Backhaus & Tikoo, 2004). Denna del av den teoretiska referensramen 

kommer hjälpa till att svara på samtliga forskningsfrågor. Det vill säga: Hur arbetar ett företag 

med ett känt varumärke inom telekombranschen med intern employer branding riktat mot 

kundtjänstmedarbetare?, Hur upplever nuvarande och tidigare kundtjänstmedarbetare inom 
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telekombranschen företagets employer brand? samt Vad påverkar de anställdas avsikter att 

stanna, eller sluta, hos företagen?  

 

Employer value proposition (EVP): är det värdeerbjudande som ett företag kan erbjuda 

anställda och potentiella anställda. EVP:et påverkar därmed företagets employer brand 

samtidigt som det kan ses som en del av employer brand. Det påverkar även arbetet med 

employer branding, framför allt intern employer branding, då EVP:et tar fram vad som är 

attraktivt med arbetsgivaren och intern employer branding är processen för hur och vad 

företaget erbjuder sina anställda (Parment & Dyhre, 2009). När EVP:et är identifierat finns ett 

användbart verktyg för att betona vad som är attraktivt med företagets som arbetsgivare både 

externt och internt (Parment & Dyhre, 2009). Det centrala budskapet i ett employer brand 

presenteras genom ett EVP (Lievens, 2007). Detta bör vara unikt, sant och attraktivt samtidigt 

som det också måste vara hållbart utifrån kriterierna image, profil och identitet då det är 

sammansättningen av dessa som skapar företagets EVP (Parment & Dyhre, 2009). Det är även 

viktigt för att kunna visa en trovärdig bild av företaget och att verkligheten stämmer överens 

med företagets framtagna EVP (Parment & Dyhre, 2009). Sammansättningen illustreras i figur 

3 nedan.  

 

Figur 3: Konstruktion av EVP 

Anpassad från: Parment och Dyhre (2009 s.70) 

För att få fram det interna EVP:et har författarna till denna studie integrerat resonemangen 

gällande konstruktionen av ett internt EVP från de faktorer som Sengupta et al (2015) lyfter 

fram som ett starkt internt EVP. Konstruktionen av ett starkt EVP visas i figur 4 nedan. 
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Figur 4: Konstruktion av ett internt EVP 

Anpassad från: Sengupta et al. (2015) 

 

Vid integration av det resonemang som Sengupta et al (2015) presenterar bör EVP:et innehålla 

sex faktorer för att erbjudandet ska vara uppskattat av de anställda, vilka illustreras i figur 4 

ovan. I denna studie kommer dessa sex faktorer benämnas som karriärmöjligheter, rättvisa, 

engagemang, känslor, arbetsmiljö samt status samt identitet Vidare utgör dessa mervärdet till 

de anställda.  Slutligen kommer denna del av den teoretiska referensramen hjälpa till att svara 

på samtliga forskningsfrågor, det vill säga; Hur arbetar företag med kända varumärken inom 

telekombranschen med intern employer branding riktat mot kundtjänstmedarbetare?, Hur 

upplever nuvarande och tidigare kundtjänstmedarbetare inom telekombranschen företagets 

employer brand? samt Vad påverkar de anställdas avsikter att stanna, eller sluta, hos 

företagen?  

 

Faktorer som påverkar personalomsättning: Personalomsättningen kan påverkas av 

flertalet faktorer. Det kan vara omvärldsfaktorer såsom hur situationen ser ut på 

arbetsmarknaden men även organisatoriska faktorer (Winterton, 2004). I denna studie 

undersöks hur personalomsättning kan reduceras med hjälp av ett företags employer brand och 

dess employer branding och därför består referensramen enbart av delar som organisationer 

själva kan påverka. I denna studie kommer dimensionerna som Tanwar och Prasad (2017) 

presenterade i sin studie användas. Dessa var dimensioner som bildar ett företags employer 

brand och hur dessa kan påverka företagets förmåga att behålla personal. Dimensionerna är 
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hälsosamma arbetsförhållanden, träning och utveckling, balans mellan arbetsliv och fritid, etik 

och företagets sociala ansvar (CSR) samt förmåner och kompensation. Dessa illustreras i figur 

5 nedan.  

 

Figur 5: De fem dimensioner som bildar ett företags employer brand som påverkar 

personalomsättningen 

Anpassad från: Tanwar och Prasad (2017) 

 

I figur 5 ovan presenteras de fem olika dimensionerna som bildar ett företags employer brand 

och som kan påverka företagets förmåga att behålla personal. Denna del av den teoretiska 

referensramen kommer hjälpa till att svara på forskningsfråga tre; Vad påverkar de anställdas 

avsikter att stanna, eller sluta, hos företaget?  

 

Organisationskultur: I denna studie kommer definitionen som Schein (2010) myntat gällande 

organisationskultur att användas. Schein (2010) definierar  organisationskultur som “a pattern 

of shared basic assumptions learned by a group as it solved its problems of external adaptation 

and internal integration, which has worked well enough to be considered valid and, therefore, 

to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and feel in relation to those 

problems” (Schein, 2010. p.18). Detta kan förklaras som grundläggande antaganden som 

gruppen lär sig. Dessa antaganden har sedan ansetts fungera bra i olika situationer eller problem 

och utbildas sedan vidare till nya anställda som det rätta sättet att hantera olika problem. 

Organisationskulturen finns hos ett företag oavsett om de vill det eller ej och kulturen påverkar 

ett företags employer brand (Backhaus & Tikoo, 2004). Organisationskultur och 
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organisatoriskt engagemang är tätt sammankopplade enligt tidigare forskning och när det 

kommer till employer branding så handlar det organisatoriska engagemanget om att den 

anställde ska känna sig sammankopplad till organisationen (Backhaus & Tikoo, 2004). 

Författarna menar även att om den anställde känner samhörighet till organisationen, tenderar 

även lojaliteten till organisationen att öka, samt att lojaliteten i hög grad påverkas av det 

förtroende som finns mellan den anställde och organisationen. Vidare presenterade 

Charbonnier-Voirin et al. (2017) en studie som visade att 65 procent av företagets employer 

brand bestod av överensstämmande värderingar mellan de anställda och organisationen. Både 

Charbonnier-Voirin et al. (2017) samt Sengupta et al. (2015) förklarar att de anställda kommer 

vara nöjdare och det organisatoriska engagemanget kommer öka om de anställda och 

organisationen har överensstämmande värderingar. En annan viktig aspekt att ta i hänsyn, när 

det kommer till organisationskultur och engagemang, är de anställdas behov att känna sig 

uppskattade. De anställda som känner sig sedda och värdesatta av ledningen förstår sitt värde i 

organisationen och organisationen får på så sätt en lojalare personal (Parment & Dyhre, 2009). 

Då organisationskulturen har en stor påverkan på företagets employer brand, och vice versa, så 

kommer denna aspekt hjälpa att besvara forskningsfråga två; Hur upplever nuvarande och 

tidigare kundtjänstmedarbetare inom telekombranschen företagets employer brand? 
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2.6.1 Sammanvävd referensram   

 

Figur 6: Studiens referensram 

 

I figur 6 ovan kan studiens sammanvävda referensram avläsas. Denna beskriver hur de olika 

delarna av litteraturen hör ihop samt hur detta används i denna studie. Referensramen visar 

olika delar som påverkar ett företags employer brand och som tillsammans påverkar 

personalomsättningen hos en organisation. IPI-kriterierna, det vill säga image, profil och 

identitet, (Parment & Dyhre, 2009), är ett verktyg för att arbeta fram EVP och det är viktigt att 

detta uppfyller kriterierna sant, unikt samt attraktivt för att det ska vara hållbart i längden. I 

denna studie kommer dessa kriterier användas för att undersöka vad företaget är och vad det 

strävar efter att vara som arbetsgivare. Vidare kommer kriteriet image användas för att 

undersöka hur organisationen uppfattas som arbetsgivare.  En annan del av referensramen är 

organisationskulturen. I denna studie har organisationskulturen definierats som grundläggande 

antaganden som en grupp lär sig. Dessa antaganden har sedan ansetts fungera bra i olika 

situationer eller problem och utbildas sedan vidare till nya anställda som det rätta sättet att 

hantera olika problem (Schein, 2010). Organisationskulturen kommer i denna studie 

undersökas utifrån fem olika parametrar. Dessa är överensstämmande värderingar, 

uppskattning, förtroende, lojalitet samt samhörighet. Delarna i referensramen som omfattar det 
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interna EVP:t (Sengupta et al., 2005) samt de dimensioner som påverkar personalomsättningen 

(Tanwar och Prasad, 2017) överlappar i stor grad med varandra och detta illustreras i 

referensramen. Dessa delar överlappar då de faktorer som kan påverka en anställds incitament 

till att lämna arbetsplatsen, även kan användas för att skapa ett starkt internt EVP. Med det 

menas att en organisation, till exempel, kan arbeta för att skapa karriärmöjligheter för de 

anställda för att skapa ett starkare internt EVP, samtidigt som en brist på 

utvecklingsmöjligheter kan leda till att en anställd lämnar sin tjänst. Dessa två delar kommer 

hjälpa studien att identifiera om det finns olika uppfattningar mellan dessa beståndsdelar.  
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3. Metod  

Detta kapitel presenterar studiens forskningssyfte och dess ansats. Vidare innehåller kapitlet 

metoden som använts vid datainsamlingen, urvalsval och analysmetod. Kapitlet avslutas med 

studiens metodproblem och dess trovärdighet.  

3.1 Forskningssyfte 

Det finns tre olika typer av forskningssyften vilka väljs utifrån studiens syfte och mål samt 

vilket resultat som vill förmedlas (David & Sutton, 2016). Dessa tre forskningssyften är 

explorativt syfte, deskriptivt syfte och förklarande syfte (David & Sutton, 2016). Författarna 

beskriver det explorativa syftet som en metod för att undersöka en specifik situation och skapa 

en förståelse för det valda ämnet medan det deskriptiva syftet är en metod som förklarar och 

beskriver studiens situation utifrån vem, var, när och vad. Slutligen är det förklarande 

forskningssyftet en metod som förklarar orsakssamband och relationer mellan fenomen (David 

& Sutton, 2016).  Även Saunders, Lewis och Thornhill (2009) belyser att en explorativ studie 

är fördelaktig när djupare förståelse för ett specifikt problem önskar uppnås. Saunders et al. 

(2009) förklarar även att explorativ forskning tenderar att vara flexibel och den går att anpassa 

när det uppstår förändringar. 

 

Eftersom denna studie syftade till att undersöka en specifik organisation inom 

telekombranschen samt öka förståelsen för hur employer branding och personalomsättning 

förhåller sig till varandra ansågs ett explorativt syfte bäst lämpat. Detta då det explorativa syftet 

är en metod som syftar till att analysera och undersöka en specifik situation samt skapa en 

förståelse för det valda ämnet, vilket görs i denna studie. Studien har därav inte ett förklarande 

eller beskrivande forskningssyfte utan genomfördes genom ett explorativt forskningssyfte då 

det möjliggör att djupare förståelse uppnås.   

3.2 Forskningsansats  

Det finns både deduktiv och induktiv forskning där deduktiv forskning är motsatsen till 

induktiv forskning (David & Sutton, 2016). Enligt David och Sutton (2016) präglas den 

deduktiva forskningen av prövning av hypoteser och det är tidigare modeller och data som 

ligger till grund för forskningen. Bryman och Bell (2013) menar även att den deduktiva 

forskningen utgår från att granska tidigare forskning för att därefter kunna omformulera teorin 

med det insamlade materialet. Detta för att teori och hypotes eller observation ska ligga i 
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enlighet med varandra. Bryman och Bell (2013) menar även på att den deduktiva forskningen 

är det vanligaste angreppssättet vid vetenskaplig forskning. Den induktiva forskningen skiljer 

sig mot den deduktiva forskningen. David och Sutton (2016) menar att den induktiva 

forskningen skapar teorier från insamlad data och utgår därför inte från teorier som redan 

existerar. Bryman och Bell (2013) menar också att induktiv forskning utgår från forskarens 

observationer för att sedan kunna skapa en teori.  

 

Denna studie har genomförts genom användning av tidigare forskning och teorier för att skapa 

en förståelse för kopplingen mellan employer branding och personalomsättning. Slutsatserna 

som tagits har därmed baserats på tidigare forskning vilket innebär att tillvägagångssättet varit 

deduktivt och inte induktivt. Vidare ansågs en deduktiv ansats som det lämpligaste 

tillvägagångssättet eftersom det finns en hel del teorier och tidigare forskning inom området 

som var ämnat att undersökas. 

3.2.1 Kvalitativ ansats  

Det deduktiva tillvägagångssättet kan användas i både en kvalitativ eller kvantitativ ansats. 

Skillnaden mellan dessa ansatser framgår av att den kvalitativa metoden utgår från personers 

berättelser medan den kvantitativa metoden utgår från numerisk data och statistik. Den 

kvalitativa forskningsansatsen syftar till att skapa förståelse genom att studera individers 

föreställningar av sig själva och sin verklighet (David & Sutton, 2016). Bryman och Bell (2013) 

beskriver kvalitativ studie som en forskningsstrategi där tonvikten vid insamling och analys av 

data oftare ligger på ord än kvantifiering och författarna menar att den kvalitativa forskningen 

är svår att definiera då metoden inte utgår från en bestämd mall eller är regelstyrd. Kvalitativ 

forskning syftar därmed inte till att kvantifiera data utan snarare till att skapa förståelse vid 

djupanalyser eller beskrivningar av händelser (David & Sutton, 2016). Den kvalitativa metoden 

möjliggör även en djupare förståelse då undersökningspersonerna ges större frihet att uttrycka 

egna tankar och åsikter enligt Bryman och Bell (2013).  

 

Då syftet med denna studie var att skapa en förståelse för hur employer branding kan reducera 

personalomsättningen hos företag med kända varumärken inom telekombranschen, var det 

viktigt att undersöka de anställdas uppfattningar och upplevelser inom olika avdelningar. Den 

kvalitativa forskningsdesignen ansågs som bäst lämpad för denna studie då författarna av 

studien ville skapa en förståelse för den upplevda verkligheten hos respondenterna. Därav var 

det viktigt att respondenterna fick möjlighet att uttrycka sina egna känslor och tankar genom 
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att besvara riktade men öppna frågor. Genom detta fick även respondenterna möjlighet att mer 

djupgående beskriva dess upplevda känslor och tankar vilket bidrog till mer förståelse för det 

specifika området och ämnet.   

3.3 Litteraturstudie  

I början av denna studie genomfördes en litteraturundersökning. Enligt David och Sutton 

(2016) kan denna bestå av två delar; litteratursökning och analys av litteraturen. Detta innebär 

att litteraturstudien började med att samla in material samt ta del av forskning som tidigare 

gjorts inom ämnet för att sedan analysera detta.  

För att samla in litteraturen användes dels Luleå Tekniska Universitets sökmotor men även 

Emerald Insight och Google Scholar. De olika nyckelord som användes i sökningarna var; 

brand, branding, employer brand, employer branding, telecom, employee turnover, employee 

retention, employer attractiveness, organizational culture, employer value proposition.   

3.4 Forskningsstrategi – fallstudie   

En fallstudie syftar till att förstå eller förklara en situation och innebär att ett fall eller en 

händelse analyseras mer djupgående och detaljerade (David & Sutton, 2016). Det kan 

exempelvis handla om att studera en viss organisation, händelse eller individ för att på ett mer 

ingående och djupare sätt förstå en viss specifik enhet. Vidare kan datainsamlingen för en 

fallstudie ske genom fokusgrupper, frågeformulär eller intervjuer och därmed utgå från olika 

metoder (David & Sutton, 2016). Även Saunders et al. (2009) lyfter fram att en fallstudie är 

fördelaktig när det kommer till att öka förståelsen och förstå det sammanhang som studien 

undersöker. De belyser också det faktum att data kan samlas in på flera olika sätt och metoder 

(Saunders et al., 2009). Metoden kan bland annat vara explorativ, förklarande och deskriptiv. 

Som nämnt i kapitel 3.2.1, utgår studien från en kvalitativ ansats och studien har ett explorativt 

syfte. Metoden för fallstudien baseras därmed på ett explorativt tillvägagångssätt för att få en 

djupare förståelse av forskningsområdet (David & Sutton, 2016).   

 

Som tidigare nämnt syftar en fallstudie till att få en djupare förståelse för en viss situation vilket 

innebär att fallstudien skiljer sig från övriga studier, exempelvis experiment eller 

enkätundersökning. Experiment är mer kontrollerande och en enkätundersökning blir mer 

generell jämfört med resultatet av en fallstudie. Vidare behöver en fallstudie inte vara 

jämförande då syftet inte är att jämföra händelser utan att förstå en situation mer ingående 
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(David & Sutton, 2016). Då studien ämnade att undersöka en specifik organisation inom 

telekombranschen ansågs en fallstudie som en relevant forskningsstrategi då studien 

undersökte ett specifikt fall. Vidare då studien baserades på en specifik bransch och ett specifikt 

område gick det i linje med en fallstudie enligt David och Sutton (2016). 

 

Vidare förklarar Yin (2010) att det finns olika typer av fallstudier och lyfter fram två 

dimensioner vilka är “single case vs. multiple case” och “holistic case vs. embedded case”. 

Den första dimensionen kan på svenska översättas till enkelt fall vs. multipla fall. När det 

kommer till ett enkelt fall så möjliggör detta att undersöka ett fenomen eller företeelse som det 

tidigare inte forskats så mycket om. Vidare så kan multipla fall användas om studien syftar till 

att jämföra om utfallet från det första fallet går att återfinna i andra fall. Här handlar det då om 

generalisering (Saunders et al., 2009). Då syftet med studien var att skapa en förståelse för hur 

employer branding kan reducera personalomsättningen hos företag med kända varumärken 

inom telekombranschen, har en organisation inom denna bransch undersökts. Detta innebär att 

studien genomfördes som en enkel fallstudie vilket innebar att analysenheten för studien var 

organisationen som undersöktes och därför gjordes inga jämförelser mellan olika fall.  

 

Den andra dimensionen kan översättas till holistiskt fall vs. inbäddat fall. Denna dimension 

beskriver analysen av studien och vilken inriktning den ska ta. Om studien ämnar till att 

undersöka hela organisationen rör det sig om ett holistiskt fall och om studien tar i hänsyn olika 

delar inom organisationen, exempelvis olika avdelningar, handlar det om ett inbäddat fall 

(Saunders et al., 2009). Då flera olika avdelningar och grupper undersöktes för att ge svar på 

syftet samt forskningsfrågorna genomfördes denna studie som en inbäddad fallstudie. För att 

undersöka fenomenet från flera olika perspektiv ansågs en inbäddad fallstudie vara bäst 

lämpad. Detta då studien omfattade intervjuer med både HR, regionchef och teamledare, 

kundtjänstmedarbetare samt kundtjänstmedarbetare som frivilligt valt att avsluta sin 

anställning. Detta illustreras i figur 7 nedan.  
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Figur 7: Studiens forskningsstrategi 

Anpassad från: Yin (2010) 

 

I figur 7 ovan framgår studiens forskningsstrategi. Det är en enkel och inbäddad fallstudie 

vilket innebär att organisationen som undersökts är analysenheten och HR, regionchef och 

teamledare, kundtjänstmedarbetare samt de kundtjänstmedarbetare som frivilligt avslutat sin 

anställning är inbäddade analysenheter i fallet.   

3.5 Datainsamling  

Denna studie har genomförts med en kvalitativ forskningsansats och därför valdes intervjuer 

som datainsamlingsmetod. Detta grundas i att intervjuer är ett bra tillvägagångssätt för att 

samla in mer djupgående och önskad data då forskarna för studien kan hämta mening ur 

undersökningspersonernas svar som annars lätt kan missförstås (David & Sutton, 2016). Vidare 
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förklarar David och Sutton (2016) att fallstudier oftast innehåller intervjuer, vilket ansågs vara 

passande då just denna studie genomförts som en fallstudie. 

Genom en kvalitativ forskningsansats blir datainsamlingen mer fördelaktig för respondenterna 

då de ges mer inflytande över vilken riktning forskningen tar. Det finns däremot en osäkerhet 

med denna insamling då det kan öka risken att undersökningspersonerna avslöjar något 

ofördelaktigt eller vållar sig själv skada genom att avslöja fakta eller åsikter som inte är 

fördelaktigt för respondenten (David & Sutton, 2016). Forskarna för studien har därmed varit 

väldigt medvetna om de risker som finns och det har varit av största vikt att skydda 

undersökningspersonernas konfidentialitet. Personerna som intervjuades har därmed varit 

anonyma vid intervjutillfällena för att undvika detta. Varje intervju skedde även i en säker 

miljö, vilket innebar att respondenterna själva fick bestämma var de ville att intervjun skulle 

hållas. Detta för att respondenterna skulle känna sig trygga. 

Genom att använda en kvalitativ insamlingsmetod gavs även undersökningspersonerna mer 

frihet att berätta egna tankar och åsikter vilket öppnade upp till en konversation med egna ord 

vilket är av stor betydelse för att få en djupare förståelse för forskningsämnet (David & Sutton, 

2016).  

Enligt Bryman och Bell (2013) samt David och Sutton (2016) kan en intervju vara strukturerad, 

semistrukturerad eller ostrukturerad. När det kommer till kvalitativt intervjuade menar David 

och Sutton (2016) att intervjuerna är mer semistrukturerade och ostrukturerade. Detta då svaren 

från dessa intervjuer oftast blir mer öppna och ger respondenten möjligheten att vara personlig 

och ge djupa svar. Strukturerade intervjuer tenderar att generera mer slutna svar, då 

intervjufrågorna oftast är standardiserade (David och Sutton, 2016). I denna studie användes 

semistrukturerade intervjuer för att samla in data då det gav forskarna möjligheten att styra 

respondenterna till rätt område och respondenterna fick möjligheten att vara personliga och ge 

djupare svar. Det gav även respondenterna möjligheten att beskriva och förklara sin egen 

upplevelse mer ingående då frågorna var riktade, men fortfarande öppna. Vidare gav det även 

författarna för studien en bredare och djupare bild över respondentens egen upplevelse vilket i 

sin tur ökade förståelsen hos författarna då en mer ingående förklaring, kopplat till ämnet, 

kunde fås vid varje fråga.   
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3.5.1 Utformning av intervjuguide  

Intervjuguiden har sin utgångspunkt i den teoretiska referensramen och är därmed baserad på 

tidigare forskning inom områdena employer brand, employer branding, employer value 

proposition, personalomsättning och organisationskultur.   

Intervjuguiderna utformades specifikt till varje analysenhet vilket innebar att en intervjuguide 

gjordes specifikt till HR, regionchef och teamledare, anställda samt tidigare anställda. 

Intervjuguiderna delades upp i olika delar vilka var inledning, employer brand, 

organisationskultur, employer branding, EVP och internt EVP, faktorer som påverkar 

personalomsättning samt en sista del bestående av övriga frågor. Intervjuguiderna till samtliga 

analysenheter var semistrukturerade och innehöll en blandning av standardiserade, 

halvstandardiserade och ostandardierade frågor. Till de kärnfrågor som intervjuguiden innehöll 

återfanns även följdfrågor som tillät forskarna att få mer information om kärnfrågan (David & 

Sutton (2016).  

 

Inledningen innehöll grundläggande frågor för att få en övergripande bild av respondenten och 

dennes situation samt för att kunna skilja på svaren från de olika analysenheterna då samtliga 

respondenter var anonyma. Delarna baserades på den teoretiska referensramen vilket 

säkerhetsställde att frågorna var kopplade till studiens syfte. Intervjuguiderna återfinns i bilaga 

1–4.  

3.5.2 Genomförande av intervju 

Totalt utfördes 12 intervjuer. En intervju gjordes med HR-avdelningen, en med regionchef, två 

med teamledare, fyra med anställda och fyra med tidigare anställda. Anledningen till varför 

enbart en intervju gjordes med HR-avdelningen berodde på att det endast fanns en person som 

ansågs vara tillräckligt insatt i ämnet. Detta då HR uppgav att arbetet med employer branding 

sker på internationell nivå och inte nationell nivå. Intervjuerna utfördes på den plats samt 

tidpunkt som respondenten själv önskade. Detta för att skapa en trygghet hos respondenten och 

undvika att respondenten inte vågade lämna ärliga svar. Platsen för intervjuerna har inte 

påverkat intervjuernas längd och samtliga intervjuer har genomförts på cirka 60 till 90 minuter. 

Varje respondent blev även informerad om att all information skulle hållas konfidentiell och 

att de förblev anonyma under hela intervjun och studien. Varje respondent fick även ge sitt 

godkännande till inspelning av intervjun för att forskarna till studien skulle kunna göra en 
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noggrann transkribering. Respondenterna fick även information om att de, när som helst, kunde 

avbryta intervjun om så önskades eller om de inte ville besvara en specifik fråga. Denna 

information återfinns i bilaga 5. Inspelningarna har efter transkriberingen raderats för att 

säkerställa respondenternas anonymitet. Detta var även något vissa av respondenterna önskade.  

Vidare har intervjuguiderna, som använts, utformats specifikt för varje analysenhet vilket 

innebär att intervjuguiderna skiljer sig åt. Detta till följd av att alla delar i studiens referensram 

inte var relevanta för samtliga analysenheter.  

Samtliga intervjuer genomfördes av studiens två forskare och transkriberingen har utförts av 

forskarna tillsammans. Detta för att säkerställa att all information tolkats på samma sätt och för 

att reducera risken av att snedvrida eller försköna verkligheten. Detta säkrade även upp 

reliabiliteten för studien.   

3.6 Urval  

Då denna studie utfördes som en enkel och inbäddad fallstudie så har flertalet personer 

intervjuats. Dessa hade olika befattningar och en del av respondenterna hade avslutat sin tjänst 

inom organisationen som undersöktes. Samtliga respondenter har därmed arbetat eller arbetade 

inom den undersökta organisationen vid undersökningstillfället.  

Urvalsramen har bestått av respondenter som arbetar inom HR, som regionchef och teamledare, 

kundtjänstmedarbetare samt individer som frivilligt avslutat sin anställning som 

kundtjänstmedarbetare. Dessa valdes ut genom ett icke-sannolikhetsurval (David & Sutton, 

2016). Då det var flera olika avdelningar och befattningar som ingick i urvalet ansågs ett 

målstyrt urval vara en lämplig strategi (Saunders et al., 2009). Denna strategi gav forskarna 

möjligheten att, med gott omdöme, välja ut de respondenter som kan bidra till att svara på 

studiens syfte och forskningsfrågor (Saunders et al., 2009). Personerna som valdes ut för 

intervjuer var i olika åldrar och kön för att få en rättvisare bild av verkligheten. Kriterierna för 

de respondenter som inte längre arbetade kvar inom organisationen var att de frivilligt valt att 

avsluta sin anställning samt att detta gjorts inom det senaste året. Anledningen till att dessa 

kriterier sattes för de respondenter som inte längre arbetade kvar grundas i att informationen 

från dessa respondenter behöver vara färsk och för att respondenterna behövde komma ihåg 

sin tid som anställd vid organisationen. Gällande de övriga respondenterna var kriterierna som 

följer, anställd inom HR-avdelning med god insyn i organisationens arbete, regionchef för 
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teamledare och kundtjänstmedarbetare, ledare för ett kundtjänstteam samt anställd som 

kundtjänstmedarbetare.  

Respondenterna kontaktades via mail och det var enbart en av de tillfrågade som inte ville ställa 

upp på en intervju. Vidare har respondenterna som tillfrågats varierat i ålder, kön samt 

anställningslängd och författarna försökte, i största möjliga mån, skapa så jämn fördelning som 

möjligt mellan dessa variabler. Vid urvalet var författarna av studien noggranna med att de 

utvalda respondenterna inte hade någon stark personlig koppling mellan varandra, men även 

att det inte fanns någon personlig koppling mellan författarna och intervjupersonerna.   

3.7 Analysmetod   

Då undersökningen antog en kvalitativ forskningsansats är datan som samlades in icke-

numerisk. Det innebär att den inte kan kvantifieras (Saunders et al., 2009). Saunders et al. 

(2009) lyfter fram vikten av att analysera och förstå meningarna för att det insamlade materialet 

ska vara användbart. Det empiriska material som samlades in transkriberades och delades sedan 

in i olika kategorier innan analysen påbörjades. Detta då den insamlade empirin vid en 

kvalitativ studie tenderar att vara komplex (Saunders et al., 2006). Kategorierna som empirin 

delades upp i bestod av de olika analysenheterna och svaren från de respondenter som tillhörde 

vardera analysenhet.  

Då denna studie hade en deduktiv forskningsansats användes även deduktiv kodning vilket 

innebar att datan kodades redan innan den samlades in (David & Sutton, 2016). Detta innebar 

i sin tur att en lista av kategorier hade skapats innan datainsamlingen påbörjades och datan 

samlades sedan in efter dessa kategorier. Vidare delades empirin upp baserat på referensramens 

olika delar. Då två delar av studiens referensram var överlappande med varandra rapporterades 

empirin från dessa två delar gemensamt.  För att analysera datan användes en typ av pattern-

matching. Yin (2009) benämner detta som explanation building. Detta innebär att empirin 

analyserades med hjälp av tidigare litteratur och förklaringar till varför respondenter kände 

eller upplevde olika situationer härleddes från den tidigare litteraturen. Denna typ av pattern-

matching förklarar olika typer av fenomen vilket möjliggör en djupare förståelse av 

respondenternas upplevelser (Yin, 2009).  Slutligen har analyser gjorts inom och mellan 

kategorierna för att identifiera samband eller olikheter mellan dessa (Saunders et al., 2009). 

Dessa analysmetoder har hjälpt att besvara studiens syfte om hur företag med kända 

varumärken kan arbeta med employer branding för att minska personalomsättningen. 
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Analysenheten för denna studie var organisationen och de olika intervjugrupperna utgjorde 

inbäddade analysenheter.   

3.8 Etiska överväganden  

För att kunna hantera och behandla respektive respondent på ett bra sätt har forskarna utgått 

från ett antal etiska regler. Dessa etiska regler berör ofta frivillighet, integritet, konfidentialitet 

och anonymitet för de inblandade personerna i studien när det kommer till forskning inom 

företagsekonomi enligt Bryman och Bell (2013). Av respekt för respondenterna har därmed 

forskarna även valt att tillämpa de etiska reglerna som Bryman och Bell (2013) redogör för.  

Informationskravet: Samtliga intervjuobjekt, det vill säga respondenter, informerades om 

syftet för studien.    

 

Samtyckeskravet: Samtliga respondenter blev informerade om att deltagandet var frivilligt. De 

fick även information om att deltagandet kunde avbrytas om så önskades.   

 

Konfidentialitets- och anonymitetskravet: Respondenterna informerades i förväg om att de var 

anonyma. De fick även information om att alla uppgifter hålls konfidentiella och att obehöriga 

ej kunde komma åt dessa.   

 

Nyttjandekravet: Respondenterna fick information om att de uppgifter som forskarna samlade 

in enbart skulle komma att användas för forskningsändamålet.  

 

Falska förespeglingar: Forskarna har i denna studie agerat etiskt och kontrollerat varandra för 

att inte uppge falsk information till respondenterna eller studien.  

 

Riskminimering: Samtliga respondenter fick på förhand information om att de uppgifter som 

delas inte används på ett sätt som kan utgöra någon ekonomisk eller fysisk skada, varken för 

dem själva eller deras företag.   
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3.9 Kvalitetshöjande åtgärder  

För att öka studiens trovärdighet kan två olika kriterier användas vilka är validitet och 

reliabilitet (David & Sutton, 2016). Validitet handlar om förmågan att mäta det som faktiskt 

ska mätas medan reliabilitet definierar om mätmetoden är tillförlitlig samt okänslig mot den 

inverkan som slumpen kan ha. Både validitet och reliabilitet kan delas in i interna och externa 

aspekter (David & Sutton, 2016).   

3.9.1 Intern validitet   

Den interna validiteten beskriver huruvida den insamlade datan speglar verkligheten enligt 

David och Sutton (2016). För att säkerställa att verkligheten stämmer med det insamlade 

materialet härstammade studiens referensram av litteratur från redan prövad forskning. Att 

litteraturen och referensramen bestod av tidigare forskning möjliggjorde en högre validitet 

eftersom det som tidigare mätts även är det som faktiskt blivit mätt i denna studie. 

Då respondenterna även var anonyma fick de utrymme att ge detaljerade svar vilket också ökar 

den interna validiteten eftersom respondenterna kunde ge sin egen uppfattning av hur de 

upplever verkligheten (David & Sutton, 2016).  

3.9.2 Extern validitet  

Extern validitet handlar om hur resultatet av studien kan generaliseras på forskningsområdet 

(David & Sutton, 2016). Då den externa validiteten visar hur ett utfall kan generaliseras på en 

specifik situation är det därmed viktigt att veta hur respondenterna valts ut (David & Sutton, 

2016). Enligt Yin (2010) tenderar enkla fallstudier att vara svåra att generalisera. Eftersom 

denna studie genomfördes som en inbäddad fallstudie var en generalisering svår att genomföra 

då det försvårar anpassningen till andra miljöer. Vidare, då denna studie syftar till att få en 

bättre förståelse för hur företag inom telekombranschen kan använda sig av employer branding 

för att minska personalomsättningen, kan det däremot tänkas möjligt för företagen att använda 

sig av det framkomna resultatet, trots det begränsade urvalet, eftersom employer branding är 

en viktig fråga för många företag idag samt att analysen kopplas mot en bred bakgrund av teori 

(Yin, 2010). Slutligen för att höja den externa validiteten ytterligare har inte bara befintliga 

anställda intervjuats utan även tidigare anställda. Detta för att få en bredare bild över hur 

situationen upplevs i verkligheten, både bland nuvarande personal, men även de som avslutat 

sin tjänst.  
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3.9.3 Hot mot validitet   

Enligt Saunders et al (2009) finns det hot mot validiteten som måste tas i hänsyn. Dessa är 

historia, studiepåverkan, förändring av forskningsinstrument, obeständighet, mognad och 

osäkerhet kring kausala samband.   

 

Historia: ifall en tidigare händelse påverkar respondentens ståndpunkt och uppfattning. Det 

kan till exempel bero på en förändring som skett under tiden som data är insamlad som i sin 

tur påverkar respondentens syn på ämnet (Saunders et al., 2009). I denna studie reduceras 

däremot detta då det är en specifik situation som forskarna ämnar att studera. Det reduceras 

även då studien utförts under en begränsad tidsperiod samt att respondenterna haft varierande 

anställningslängd och bestått av både anställda och tidigare anställda. Detta innebar också att 

om en förändring skulle skett har flera synvinklar på den förändringen tagits i beaktning.    

 

Studiepåverkan:  studiens påverkan på respondenten. Till exempel att respondenten ändrar 

åsikter om ämnet ifall respondenten tror att det kan medföra negativa konsekvenser (Saunders 

et al., 2009). För att undvika detta har respondenterna fått information om att de är anonyma 

och att information förvaras säkert.   

 

Förändring av forskningsinstrument:  ifall forskningsinstrumenten ändras under 

datainsamlingen, exempelvis om forskarna ändrar intervjuguide (Saunders et al., 2009). För att 

undvika detta har de utformade intervjuguiderna, som anpassats för varje specifik analysenhet, 

använts vid de olika intervjutillfällena vilket innebär att detta hot inte uppstod.   

 

Obeständighet: den effekt som uppstår om en respondent avslutar sitt deltagande under en 

intervju (Saunders et al., 2009). För att undvika detta informerades varje respondent om deras 

möjlighet att avsluta intervjun. De fick även information om intervjuns längd och hur lång tid 

det skulle ta för att minimera risken för avbrott. Eftersom samtliga respondenter genomförde 

intervjun utan avbrott uppstod inte detta hot.  

 

Mognad: de faktorer som kan påverka respondentens åsikter, beteende och attityd under 

studiens gång (Saunders et al., 2009). För att minimera denna risk har respondenten fått 

information om studien. Risken minimerades ytterligare då studien enbart pågått under en 

kortare period vilket reducerar risken av förändrade beteenden.   
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Osäkerhet kring kausala samband: uppstår om det råder oklarheter kring orsak och verkan 

vilket i sin tur kan påverka validiteten negativt (Saunders et al., 2009). Det kan till exempel 

uppstå när det är svårt att avgöra vilka omständigheter som orsakade en känsla eller upplevelse. 

Då syftet med studien inte var att undersöka kausala samband, har studien inte påverkats av 

detta.  

3.9.4 Intern reliabilitet  

Intern reliabilitet handlar om vilken omfattning resultaten inte blir påverkade av 

omständigheterna genom studien (David & Sutton, 2016). Detta innebär att den interna 

reliabiliteten berör eventuella skillnader i tolkningen av datan. Vidare när studier utförs finns 

det en risk för att reliabiliteten blir låg då data kan tolkas felaktigt (David & Sutton, 2016). Det 

är därav väldigt viktigt att vara noggrann med hur tolkningar av data genomförs. För att stärka 

den interna reliabiliteten har denna studie utförts av två forskare. Studien utgick även från 

litteraturstudien och den teoretiska referensramen som båda forskarna tolkat och enats om, 

vilket stärkte den interna reliabiliteten ytterligare.   

3.9.5 Extern reliabilitet  

Extern reliabilitet handlar om i vilken utsträckning studien kan upprepas och få samma resultat. 

I en kvalitativ studie kan detta vara problematiskt då miljöer och sociala situationer förändras 

vilket innebär att det kan bli svårt att uppnå en hög extern reliabilitet (David & Sutton, 2016). 

Av den anledningen har varje respondent som valts ut haft en relevant befattning för att kunna 

svara på frågorna. Vidare har intervjuguiden formats på ett förståeligt och öppet sätt. Detta för 

att få respondenterna att känna tillförlitlighet och möjlighet att svara på frågorna utifrån egna 

upplevelser och därav inte bli styrda till ett visst svar.   

3.9.6 Hot mot reliabilitet  

Enligt Saunders et al (2009) finns det hot mot reliabiliteten som måste tas i hänsyn. Dessa är 

fel av respondent, partisk respondent, fel av forskare och partisk forskare.   

 

Fel av respondenten: är faktorer som kan skapa negativa beteenden hos respondenten. Det kan 

till exempel orsakas vid val av fel tidpunkt för intervju då svaren troligtvis påverkas om 

författaren ber respondenten att svara på frågor en fredagseftermiddag eller precis innan en 

lunchrast. Den valda tidpunkten kan därmed bidra till att respondenten är stressad och inte 
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lämnar genomtänkta svar (Saunders et al (2009). För att minimera stresspåslag för 

respondenten genomfördes intervjuerna utifrån respondentens egna önskemål gällande tid och 

plats. Detta för att få respondenten att känna sig bekväm och därmed kunna ge författarna för 

studien genomtänkta svar. Detta skapade i sin tur en ökad reliabilitet.   

 

Partisk respondent: är faktorer som kan påverka att respondenten lämnar oärliga svar. Det kan 

exempelvis handla om situationer då intervjun sker offentligt vilket kan leda till att 

respondenten inte känner att denne kan lämna ärliga svar med risk för att utomstående personer 

hör vad respondenten säger (Saunders et al (2009). För att minimera risken att utomstående 

kunde höra respondenten utfördes intervjuerna på en lugn och säker plats samt bakom stängda 

dörrar. Detta innebar att ingen utomstående kunde ta del av informationen förutom 

respondenten själv och författarna för denna studie vilket säkrade upp för ärliga svar.  

 

Fel av forskare:  är faktorer som kan påverka forskarna för studien. Det kan exempelvis handla 

om att forskaren inte är förberedd för intervjun eller är för trött för att kunna uppmärksamma 

respondentens ageranden (Saunders et al (2009). För att minimera dessa risker framställdes en 

intervjuguide för varje specifik analysenhet och författarna var förberedda för varje intervju. 

Intervjuerna skedde även under dagtid för att minimera risk för trötthet. Vid intervjutillfällena 

spelades intervjun in för att minimera risken av att intervjuledaren tappade fokus från 

respondenten. Då intervjuerna spelades in behövde intervjuledaren inte anteckna under 

samtalet utan kunde istället fokusera helt på respondenten och dess reaktioner.  Vidare kunde 

sedan båda författarna av studien lyssna igenom och transkribera intervjun.  

 

Partisk forskare: handlar om huruvida forskaren tolkar respondentens svar utifrån forskarens 

egna personliga förhållande till det som undersöks. Det kan exempelvis handla om att forskaren 

inte ger en rättvis tolkning till svaret som respondenten ger och påverkar resultatet partiskt på 

grund av egna åsikter (Saunders et al (2009). För att förhindra detta fanns två stycken forskare 

med vid intervjutillfället och vid tecken på partiskhet från någon utav forskarna skulle den 

andra ingripa för att få en så neutral syn på respondentens svar som möjligt.  
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3.10 Metodsammanfattning 

För att få en bättre och övergripande bild av det som presenteras i metodkapitlet har en 

sammanställning gjorts vilket kan ses i tabell 1 nedan.  

Tabell 1: Sammanfattning av metodval 

Forskningssyfte Explorativ 

Forskningsansats Deduktiv  

Metodval Kvalitativ 

Forskningsstrategi Fallstudie 

Datainsamling Semistrukturerad intervju 

Urval Målstyrt urval 

 

Som tabell 1 visar är studiens forskningssyfte explorativt, forskningsansatsen deduktiv, 

metodvalet kvalitativt, forskningsstrategi fallstudie, datainsamling var semistrukturerade 

intervjuer och urval var målstyrt.    
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4. Empiri  

I detta kapitel redogörs empirin för studien vilket är den data som forskarna för denna studie 

samlat in. Några egna reflektioner eller slutsatser presenteras inte utan empirin grundas i 

respondenternas egen upplevelse av verkligheten som forskarna sammanställt.  

I empiridelen kommer respondenternas svar delas upp i olika delar. En av delarna är den 

intervjugrupp respondenterna tillhör, vilket illustreras i tabell 2 nedan.   

 

Tabell 2: Sammanställning av respondenter 

Intervjugrupp Beskrivning av intervjugrupp Antal respondenter 

A HR-chef 1 

B Regionchef & två teamledare 3 

C Anställda inom kundtjänst 4 

D Tidigare anställda som frivilligt 

avslutat sin anställning 

4 

 

Som tabell 2 visar, består intervjugrupp A av en respondent från HR, intervjugrupp B av en 

regionchef och två teamledare, intervjugrupp C av anställda inom kundtjänst och intervjugrupp 

D av tidigare anställda som frivilligt avslutat sin anställning som kundrådgivare. Empirin 

kommer även delas upp utifrån de olika delarna av referensramen. Delarna som berör EVP 

samt faktorerna som påverkar personalomsättning överlappar till stor del med varandra och 

kommer därför presenteras gemensamt. Detta illustreras i tabell 3 nedan.   

 

Tabell 3: Uppdelning av empiri 

Uppdelning empiri    A B C D 

Employer brand ● ● ● ● 

Employer branding ●   ●     

EVP & faktorer som påverkar personalomsättning ●  ●  ●  ●  

Organisationskultur ● ● ● ● 

Tillägg ● ● ● ● 
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Som tabell 3 visar kommer empirin presenteras samt delas upp utifrån samtliga intervjugrupper 

och delar från referensramen. Employer branding presenteras enbart utifrån intervjugrupp A 

och B, det vill säga HR samt regionchef och teamledare, perspektiv medan övriga delar 

presenteras utifrån samtliga intervjugruppers perspektiv. 

4.1 Inledning 

Denna del av intervjun bestod av grundläggande frågor för att till exempel få reda på 

respondenternas ålder, hur länge de arbetat inom organisationen, vilken befattning de har inom 

organisationen etc. Svaren från de respondenterna från de olika intervjugrupperna presenteras 

i underrubrikerna nedan.  

4.1.1 Intervjugrupp A – HR-chef 

Intervjugrupp A består av en respondent från ledningen. Denna respondent jobbar inom HR 

och är ansvarig för HR frågor relaterade till den kundbemötande personalen.  Respondenten 

har jobbat inom organisationen i ett och ett halvt år. Vid frågan om respondenten är inblandad 

i arbetet med employer branding så svarar respondenten att det inte är den titel som hen har, då 

employer branding inom organisationen sker på koncernnivå. Hens arbete omfattar stöttning 

av chefer och teamledare som kan liknas med employer branding, då det ofta innefattar 

engagemang och trivsel.  

4.1.2 Intervjugrupp B – Regionchef och teamledare 

Intervjugrupp B består av en regionchef samt två teamledare. Regionchefen är chef över 

ledarna och teamledarna leder team med kundtjänstmedarbetare. Regionchefen jobbar mycket 

med det vardagliga operativa men även generella beslut som i stor grad påverkar 

kundtjänstavdelningen. Hen ser även till att teamledarna planerar och genomför det arbete som 

de ska. De två teamledarnas arbetsuppgifter handlar mycket om att stötta medarbetarna i deras 

vardagliga arbete samt coacha och leda mot uppsatta mål. De har båda även personal och 

budgetansvar samt driver utvecklingsarbeten. Regionchefen har arbetat inom organisationen 

16 år och teamledarna har arbetat i 13 respektive 21 år.   

 

Vid frågan om hur pass inblandad regionchefen är i employer branding så förklarar hen att 

employer branding innefattar allt som görs och hen bidrar mycket med att arbeta med de 

värderingar och den kultur som finns inom organisationen. När det kommer till teamledarna 

skiljer sig svaren åt. En av teamledarna förklarar det som en involvering i rekryteringsprocessen 
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och att man är ansiktet utåt för organisationen men lyfter även fram de värderingar som hen 

själv har överensstämmer med organisationens. Den andra ledaren beskriver sin roll i employer 

branding genom att få medarbetarna att trivas och förstå sin roll inom organisationen.  

4.1.3 Intervjugrupp C – Anställda  

I intervjugrupp C återfinns fyra respondenter där samtliga arbetar som kundrådgivare inom 

teknisk support. Respondenterna förklarar att deras roll är att hjälpa och guida kunder. En av 

respondenterna har jobbat inom organisationen i fyra och ett halvt år, en annan respondenterna 

har jobbat i två år och två av respondenterna har jobbat i ett år. Det framgår att det endast är en 

av respondenterna som arbetat med liknande jobb tidigare och två av respondenterna uppger 

att de har arbetat med service tidigare men arbetsuppgifterna har inte varit desamma som på 

nuvarande organisation.   

4.1.4 Intervjugrupp D – Tidigare anställda 

Samtliga respondenter har frivilligt avslutat sin anställning inom det senaste året. 

Respondenterna har arbetat inom organisationen i sex, åtta, fyra respektive ett år. Rollen som 

de hade inom organisationen var kundrådgivare inom teknisk support, där arbetet gick ut på att 

besvara samtal och hjälpa kunder. Respondenternas sysselsättning idag består av projektledare 

inom marknadsföring, skadereglerare, handläggare på statligt bolag samt kundrådgivare.  

4.2 Employer brand 

I denna del av intervjun tillfrågades respondenterna om företagets employer brand och hur de 

upplever företaget som arbetsgivare.   

4.2.1 Intervjugrupp A – HR-chef  

Vad är ett employer brand? 

Vid frågan om vad respondenten anser att ett employer brand är, förklarar hen att det är ett sätt 

att marknadsföra sig mot talanger.  

 

Organisationens employer brand  

Sett till organisationens employer brand så anser respondenten att organisationen ses som ett 

ställe för möjligheter, både internt och externt, samt att det går att arbeta sig uppåt inom 

organisationen. 
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Arbetet med att stärka organisationens employer brand och employer branding 

Respondenten förklarar att själva arbetet med att stärka organisationens employer brand inte 

ligger på nationell nivå, utan att det ligger på koncernnivå. Respondenten tillägger att de arbetar 

aktivt med att hitta talanger, rekrytering, kulturen och de värderingar som finns inom 

organisationen.  

 

Employer brand och konkurrensfördelar  

Respondenten anser inte att organisationens employer brand skapar konkurrensfördelar 

gentemot direkta och indirekta konkurrenter. Anledningen till varför respondenten tror detta 

framgår inte och hen kan inte riktigt svara på det. 

4.2.2 Intervjugrupp B – Regionchef och teamledare 

Vad är ett employer brand? 

Gällande frågan om vad respondenterna anser att employer brand är så förklarar regionchefen 

att det handlar om hur organisationen uppfattas internt, vad man säger till medarbetarna och 

hur känns det att arbeta inom organisationen. Hen lyfter också fram att det är en tydlig kultur 

och att värderingarna som råder inom organisationen är tydliga samt att de överensstämmer 

med vad individerna själva står för.  När det kommer till teamledarna lyfter den ena ledaren 

fram att employer brandet är jätteviktigt då det är det som gör att man vill arbeta inom ett 

företag men även stanna kvar. Den andra ledaren lyfter fram att det är vad som sägs och skrivs 

om företaget samt om anställda rekommenderar andra att arbeta hos företaget.  

 

Organisationens employer brand 

Gällande organisationens employer brand förklarar regionchefen att det just nu är väldigt 

mycket om utveckling och digitalisering, vilket innebär att arbetsgivarvarumärket just nu 

förknippas med förändring. En av teamledarna håller med regionchefen, men tillägger även att 

det är en stabil aktör som månar om anställda.   Den andra ledaren lyfter fram att organisationen 

arbetar med employer brandet. Hen förklarar att det är mycket snabba förändringar på 

arbetsmarknaden idag och att organisationen måste vara ännu mer på tårna om man vill vara 

en attraktiv arbetsplats.  

 

Arbetet med att stärka organisationens employer brand 

Gällande frågan om de arbetar aktivt med att stärka företagets employer brand upplever 

regionchefen att man arbetar väldigt mycket med detta men att det görs på olika sätt. På hens 
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egen nivå handlar det mycket om det vardagliga, exempelvis självledarskap eller att 

upprätthålla en bra kultur på kontoret etc. En av teamledarna håller med om att det är mycket 

fokus på organisationen och dess kultur.  Den andra ledaren förklarar att det är mycket rent 

medialt utåt sett så som reklamfilmer men även att välmående och hälsa är något företaget 

arbetar med för att stärka employer brandet.  

 

Arbetet med employer branding 

Gällande frågan om man arbetar med employer branding förklarar regionchefen att hen själv 

upplever att det görs och att det ser olika ut beroende på vilken nivå inom organisationen det 

gäller. När det kommer till teamledarna upplever båda två att de arbetar med employer branding 

men menar också på att arbetet kan skilja sig åt. Den ena ser arbetet med employer brandet dels 

i det faktum att man syns mycket på jobbmässor. Detta är även något som den andra ledaren 

håller med om. Den andra ledaren tillägger även att det är mycket arbete med hälsa och 

välmående. 

 

Employer brand och konkurrensfördelar  

När det kommer till frågan om organisationens employer brand skapar konkurrensfördelar 

gentemot direkta och indirekta konkurrenter anser regionchefen att organisationen har det. Hen 

tror att det grundar sig i att organisationen är en trygg arbetsgivare samt att det finns mycket 

utvecklingsmöjligheter, både på personlig nivå och kompetens. Båda teamledarna tror att det 

finns konkurrensfördelar med organisationens employer brand och båda är överens om att 

organisationen inte kan konkurrera i alla delar. I dessa fall rör det sig ofta om lön och arbetstider 

samt balansen mellan arbete och privatliv. En av ledarna lyfter även fram att organisationen 

har ett starkt varumärke som många är medvetna om och den andra ledaren förklarar att det är 

väldigt många som trivs bra på arbetsplatsen vilket båda kan ses som konkurrensfördelar.  

4.2.3 Intervjugrupp C – Anställda  

Organisationen som arbetsgivare 

Samtliga respondenter förklarar att de upplever organisationen som en trygg, stabil och bra 

arbetsgivare. En av respondenterna förklarar dock att detta kan skilja sig väldigt mycket åt 

beroende på vilken ledare. Två respondenter beskriver att organisationen är en bra arbetsgivare 

tills dess utvecklingsmöjligheterna tar slut. Två av respondenterna förklarar att organisationen 

ofta kan ses som en “mellanlandning” mellan gymnasiet och högskolestudier eller att 

organisationen inte ses som en slutdestination i arbetslivet. Den fjärde respondenten förstår om 
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alla inte delar upplevelsen om att det är en bra arbetsplats. Respondenten berättar här att 

ingångslönen som hen fick var högre än lönen en anställd som jobbat inom organisationen i 

fem år hade, trots att respondenten inte hade erfarenheter från liknande jobb, vilket kan påverka 

uppfattningen om arbetsgivaren.  

 

Rekommendera organisationen till andra 

Samtliga respondenter berättar att de skulle rekommendera andra att jobba inom 

organisationen, förutsatt att den personen är ung, då det är ett bra ställe att samla på sig 

erfarenhet. De skulle däremot inte rekommendera någon med mer erfarenhet att arbeta med 

samma arbetsuppgifter som de själva gör.   

 

Organisationens arbete för en positiv uppfattning om organisationen som arbetsgivare 

Det råder delade meningar bland respondenterna när det kommer till frågan om organisationen 

arbetar aktivt för att de ska få en positiv uppfattning om organisationen som arbetsgivare. En 

av respondenterna beskriver att från kundrådgivarnas perspektiv, främst de som arbetar med 

support, så är inte upplevelsen att organisationen arbetar för att de ska få en positiv bild. En 

annan respondent förklarar att organisationen arbetar aktivt med detta, men att det däremot inte 

känns så genuint. Hen förklarar att upplevelsen är att organisationen försöker pränta in hur bra 

de är som arbetsgivare men även som företag och att det är en ära att få jobba hos dem. De två 

andra respondenterna är inte övertygade om att organisationen arbetar aktivt med detta, 

förutom julfester och dylikt.  

4.2.4 Intervjugrupp D – Tidigare anställda  

Organisationen som arbetsgivare 

Samtliga respondenter förklarar att organisationen som arbetsgivare är bra över lag. Tre av fyra 

respondenter förklarar dock att det händer väldigt mycket inom organisationen när det kommer 

till förändringar och dylikt som inte känns genomtänkta. Respondenterna förklarar att det 

upplevs som omständigt då det ibland kan svänga för mycket och att det är svårt att komma 

fram till beslut. Tre av de fyra respondenterna lyfter fram att organisationen erbjuder bra 

förmåner och förknippar därför arbetsgivaren med detta. En av respondenterna förklarar också 

att det är en stabil arbetsgivare. Samtliga respondenter upplever organisationen som ett bra 

ställe att arbeta på, men det råder delade meningar. En av respondenterna lyfter fram att det var 
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ett bra första jobb med en inkomst och att det fanns flexibilitet när det kommer till studier och 

dylikt. En annan respondent förklarar att det beror på att det var ett tryggt jobb. De två andra 

respondenterna förklarar att det var själva arbetsuppgifterna som gjorde att de trivdes. 

 

Rekommendera organisationen till andra? 

Gällande frågan om respondenterna skulle rekommendera andra att arbeta för organisationen 

så svarar tre av fyra respondenter att de skulle göra det. Dels för att det är ett bra första jobb 

men även en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.  

 

Organisationens arbete för en positiv uppfattning om organisationen som arbetsgivare 

Tre av fyra respondenter förklarar att de upplevde att organisationen arbetade aktivt för att de 

anställda skulle få en positiv uppfattning om organisationen som arbetsgivare. Två 

respondenter förklarar att det märktes att organisationen försökte göra arbetsplatsen mer 

attraktiv. En av annan förklarar dock att imagen de försökte bygga upp inte kändes äkta. Det 

var mycket fokus på kunderna, men verktygen för att hjälpa på bästa sätt togs bort eller fanns 

inte.  Den fjärde respondenten upplevde inte att organisationen arbetade aktivt med detta men 

att det kunde bero på vilken ledare man har.  

4.3 Employer branding 

4.3.1 Intervjugrupp A – HR-chef  

Arbetet för att behålla och motivera personal 

Respondenten upplever att organisationen aktivt arbetar med att behålla den befintliga 

personalen inom kundtjänst. Detta görs främst genom en framtagen utvecklingsmodell som är 

klar och tydlig samt fungerar som en karriärmodell.  

 

HR och marknadsavdelningens samarbete med employer branding 

Respondenten förklarar att employer branding sker på en koncernnivå och att HR avdelningen 

och marknadsavdelningen, på nationell nivå, inte har något samarbete.   

 

Arbetet för att skapa en positiv uppfattning om organisationen 

Respondenten förklarar att organisationen aktivt arbetar för att kundtjänstmedarbetare ska bilda 

en positiv uppfattning av organisationen som arbetsgivare. Detta görs genom att aktivt arbeta 
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med resultaten från medarbetarundersökningar och uppfattning är att ledarna är duktiga på att 

jobba med resultatet, sätta tydliga uppföljningar och ta initiativ att genomföra åtgärder.  

 

Arbetet för att undersöka vad anställda finner attraktivt hos arbetsgivaren 

Respondenten berättar att organisationen arbetar aktivt med att ta reda på vad 

kundtjänstmedarbetare finner attraktivt hos en arbetsgivare. Detta då hen arbetar ute bland de 

olika kundtjänst teamen och håller workshops.  

4.3.2 Intervjugrupp B – Regionchef och teamledare 

Arbetet för att behålla och motivera personal 

När det kommer till frågan om organisationen arbetar aktivt för att behålla och motivera den 

befintliga personalen är regionchefens upplevelse att de arbetar väldigt mycket med 

utvecklingsmodellen. Hen berättar att det är viktigt att variera arbetsuppgifterna och ta med 

medarbetarna i sidoprojekt, då de sitter på mycket kompetens. En av teamledaren är inne på 

samma spår som regionchefen. Den andra teamledaren svar skiljer sig relativt mycket. För att 

motivera och behåller personalen är det viktigt att se alla individer, vara närvarande och lyssna, 

bygga förtroende med medarbetarna samt satsa på hälsa och välmående. 

 

Arbetet för att skapa en positiv uppfattning om organisationen 

Gällande frågan om organisationen aktivt arbetar för att de anställda ska bilda en positiv 

uppfattning om organisationen som arbetsgivare förklarar regionchefen att de arbetar med detta 

men att det inte gjort det så mycket tidigare vilket skapat ett missnöje internt. Hen lyfter fram 

att det kan bero på att man lutade sig för mycket tillbaka på sitt starka varumärke och att 

organisationen är en stor arbetsgivare. Hen förklarar att arbetet med att vara motiverad och 

nöjd på arbetet är ett exempel på vad de gör för att få de anställda att känna sig mer nöjda och 

få en bättre eller mer positiv uppfattning. De två teamledarna håller med regionchefen. De 

lyfter specifikt fram vikten av hälsa och välmående och att det även är något organisationen 

satsar på.  

 

Arbetet för att undersöka vad anställda finner attraktivt hos arbetsgivaren 

Samtliga respondenter förklarar att det aktivt arbetar med att undersöka vad som är attraktivt 

hos arbetsgivaren främst genom en större medarbetarundersökning som görs årligen. De lyfter 

fram att detta även undersöks genom medarbetarsamtal samt informellt vid mer vanliga samtal. 
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Den vanligaste faktorn som samtliga respondenter lyfter fram är kollegorna men även att 

kontoret och arbetsmiljön är väldigt bra.  

4.4 EVP och de faktorer som påverkar personalomsättning 

4.4.1 Intervjugrupp A – HR-chef  

Största fördelarna med att jobba hos organisationen 

Respondenten tror att de största fördelarna med att arbeta inom organisationen är de förmåner, 

karriärmöjligheter samt den utvecklingsmodell som finns.  

 

Skillnaden mellan organisationens EVP och konkurrenternas 

Respondenten tror att förmånspaketet i många fall är bättre och att det finns en trygghet att vara 

anställd inom organisationen då det är en stabil organisation.  Hen förklarar också att 

organisationen är medveten om att lönen som en kundtjänstmedarbetare erhåller är lägre än 

konkurrenternas, men menar att de trots detta är marknadsmässiga.   

 

EVP och hur det går i linje med organisationens varumärke  

Respondenten förklarar att företagets medarbetarerbjudande går i linje med företaget 

varumärke och dess mission och vision. Detta då flertalet av de förmåner som 

kundtjänstmedarbetare erhåller är kopplade till friskvård och teknologi.  

 

Arbetet för att anställda ska förmedla en positiv bild om organisationen 

Respondenten berättar att organisationen aktivt jobbar med att kundtjänstmedarbetare ska få 

en positiv uppfattning om organisationen som arbetsgivare och att detta arbete till stor del sker 

genom sociala medier. För att bygga varumärket internt förklarar respondenten att det finns 

årliga event som syftar till att göra just detta.  

 

Möjligheter till vidareutveckling 

Respondenten menar på att organisationen erbjuder kundtjänstmedarbetare möjligheten till 

vidareutveckling och att potentialen hos de anställda tas tillvara på. Alla ska ha chansen till 

nästa steg. Dock skiljer det sig mellan generationer, vissa vill att det ska gå väldigt snabbt.   
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Rättvisa bedömningar, transparens och arbetet för att anställda ska känna att de bidrar till 

organisationens mål 

Gällande arbetet med att göra rättvisa bedömningar och transparensen gentemot de anställda 

så förklarar respondenten att transparensen återfinns i det faktum att “the bigger picture” är 

något som det pratas om i alla led; från ledningen ner till kundtjänstmedarbetare. Målen bryts 

ner till individnivå och ledarna har en viktig roll att aktivt arbeta för att de anställda ska förstå 

sitt värde. Gällande arbetet med rättvisa bedömningar så framkom inga svar från respondenten.  

 

Arbetet för att anställda ska känna samhörighet till organisationen  

När det handlar om organisationens arbete för att de anställda ska känna en samhörighet till 

organisationen så förklarar respondenten att de stora årliga evenmangen är en av delarna som 

bidrar till det. Respondenten lyfter även fram att det kan vara veckomöten och dylikt som också 

har en påverkan på just samhörigheten.  

 

Arbetet för att anställda ska känna sig glada och nöjda 

För att de anställda ska vara så nöjda och glada som möjligt på jobbet så arbetar organisationen 

aktivt med att ha individuella möten med alla medarbetare månadsvis. På detta sätt får ledarna 

veta hur individen trivs och mår, allmänt men även på jobbet.  

 

Arbetet för att uppnå en bekväm arbetsmiljö 

För att uppnå en så bekväm arbetsmiljö som möjligt så har organisationen fina och välplanerade 

kontor. När det kommer till arbetstiderna för förklarar respondenten att detta är en fråga som 

ständigt drivs. Detta på grund av att arbetet och schemat som kundtjänstmedarbetare är anpassat 

efter kundens behov och detta är något som chefer och ledare måste våga repetera till de 

anställda och informera potentiella anställda. Respondenten förklarar här att om inte arbetstider 

och schemat passar, så bör den anställde ställa sig frågan om det verkligen är rätt jobb.  

 

Stolthet över att arbeta för organisationen 

Respondenten tror att kundtjänstmedarbetare är stolta över att jobba inom organisationen. Hen 

förklarar att uppfattningen härstammar från de medarbetarenkäter som har gjorts där resultaten 

från dessa visar att de anställda trivs och är glada.  
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Personalomsättning av kundtjänstmedarbetare  

Respondenten förklarar att, gällande kundtjänst, så är personalomsättningen cirka 20–30 

procent. En del som slutar gör det för att de ska börja studera eller har studerat klart vilken hen 

menar är svårt att påverka. Däremot är personalomsättningen som orsakas av högre lön hos 

konkurrenter den tråkiga delen. Respondenten förklarar att just den delen av 

personalomsättningen är något som organisationen måste jobba med.  

 

Kundtjänstmedarbetarnas arbetsförhållanden 

Respondentens uppfattning gällande de arbetsförhållanden som kundtjänstmedarbetare har är 

att det är bra, men att organisationen absolut kan bli bättre när det kommer till schema och 

önskemål. Desto närmre de anställdas schemaläggningsönskemål organisationen kan komma, 

desto mer kommer nöjdheten att öka.   

 

Arbetet för god balans mellan arbetsliv och fritid 

Gällande arbetet för att kundtjänstmedarbetare ska få så bra balans som möjligt mellan fritid 

och arbetsliv så förklarar respondenten att kundtjänstmedarbetare är väldigt tidsstyrda, då de 

har ett lagt schema och ingen förtroendearbetstid. Däremot lyfter respondenten fram att till 

följd av att kundtjänstmedarbetare är schemalagda och inte kan genomföra sina arbetsuppgifter 

hemifrån, så innebär det även att de kan lämna arbetet när de går från jobbet.  

 

Organisationens arbete med socialt ansvar 

Gällande frågan om organisationen tar sitt sociala ansvar, dels till samhället men även de 

anställda, så framgår det att respondenten är väldigt stolt över det arbete som organisationen 

genomför. Hen lyfter fram flera olika exempel som både berör ställningstagande men även 

kampanjer som främjar samhället.  

 

Arbetet för att anställda ska känna att de bidrar till något bra eller meningsfullt 

För att kundtjänstmedarbetare ska uppleva och känna att de bidrar till något bra och 

meningsfullt så förklarar respondenten att ledarna har en väldigt viktig och stor roll. Hen 

uppfattar att om ledaren driver och genomför ett bra ledarskap och den anställde har en bra 

ambition så uppnås ofta detta. 
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Kundtjänstmedarbetarnas kompensation 

Gällande den kompensation och de förmåner som kundtjänstmedarbetare erhåller, hävdar 

respondenten att dessa är väldigt starka. Det finns gratis kaffe och frukt på kontoren, 

förmånspaketen är extremt bra och det finns en årlig medarbetarbonus som långt ifrån alla 

konkurrenter har. Respondenten förklarar att många säkert kan känna att lönen är låg, men sett 

till de förmåner som finns så väger det upp den lägre lönen.   

4.4.2 Intervjugrupp B – Regionchef och teamledare 

Största fördelarna med att jobba hos organisationen 

Vid frågan om vad regionchefen och teamledare anser är de största fördelarna med att arbeta 

inom organisationen förklarar respondenterna att det är ett stort företag, att det finns möjlighet 

till utveckling samt förmånspaketet. En av teamledarna nämner däremot att möjligheten för 

utveckling till stor del beror på medarbetarens eget ambition och driv. Vidare berättar 

teamledarna respondenter att även kulturen, det öppna klimatet och kollegorna kan ses som 

stora fördelar.  

 

Skillnaden mellan organisationens EVP och konkurrenternas 

När det kommer till hur organisationens erbjudande skiljer sig från konkurrenternas är samtliga 

respondenter eniga om att grundlönen är låg men att förmånspaketet är bra. Den ena 

teamledaren trycker på att det är ett bra arbetsklimat där arbetet med feedback, styrkor och 

utveckling är i centrum samt att medarbetarna får ta del av ett härligt team.  

 

EVP och hur det går i linje med organisationens varumärke 

Samtliga respondenter anser att det medarbetarerbjudande som organisationen har går i linje 

med organisationens varumärke. Detta då organisationen mission och vision till stor del består 

av just utveckling.   

 

Arbetet för att anställda ska förmedla en positiv bild om organisationen 

Regionchefen förklarar att om medarbetarna trivs och mår bra samt känner att de vill göra sitt 

jobb bättre för varje dag, så leder det till att de anställda förmedlar en positiv bild av 

organisationen som arbetsgivare. Därför är det mycket arbete med välmående vilket även en 

av ledarna håller med om. De båda ledarna lyfter även fram organisationskulturen och det 

öppna klimatet som viktiga delar i detta arbete.  
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Möjligheter till vidareutveckling och tillvaratagande på potential 

Regionchefen anser att organisationen arbetar aktivt för att erbjuda de anställda 

vidareutveckling. Hen förklarar dock att hen hade önskat att detta görs i större utsträckning. 

Respondenten förklarar att möjligheterna kan skilja sig åt beroende på vilket kontor och ort 

medarbetarna har anställning vid. Hen förklarar att vid huvudkontoret är vidareutvecklingen 

högre än på andra kontor, av logiska anledningar. Vidare förklarar hen även att utveckling inom 

den egna rollen är minst lika viktigt. Här kan det handla om olika projekt eller uppdrag. De två 

teamledarna är enade i sin upplevelse om utveckling och tillvaratagandet på potential. De 

förklarar att medarbetarens egna engagemang och vilja som är avgörande för vidareutveckling. 

De försöker ta tillvara på potentialen i så hög grad som möjligt, men tid och ekonomi kan sätta 

försvåra detta. 

 

Rättvisa bedömningar och transparens 

Gällande organisationens arbete transparensen förklarar regionchefen att organisationen är 

snabbare på att gå ut med information jämfört med tidigare, för att möjliggöra feedback och 

input från medarbetare.  Teamledarna förklarar att transparensen är relativt bra men av 

respondenterna menar att det kan påverkas vid tillfällen när det sker en omorganisation. Detta 

då arbetssätt och strategier lätt kan göras om och upplevelsen kan då bli att medarbetarna och 

vi ledare får starta om från noll. Gällande rättvisa bedömningar så förklarar respondenterna att 

förhoppningen är att alla försöker vara så rättvisa som möjligt. Däremot lyfter en av ledarna 

fram att något de måste bli bättre på är att fånga upp medarbetarnas olikheter och styrkor. Det 

är inte bara de som är extroverta som ska prioriteras utan att ledarna har en extremt viktig 

uppgift när det kommer till att se alla.   

 

Arbetet för att anställda ska känna att de bidrar till organisationens mål 

Samtliga respondenter är eniga om att organisationen aktivt arbetar för att de anställda ska 

känna att de bidrar till organisationens mål. Regionchefen och en av teamledarna förklarar att 

de övergripande målen bryts ner till medarbetarens personliga mål för att på så sätt kunna se 

hur deras arbete påverkar de övergripande målen. Den andra teamledaren förklarar att 

organisationen arbetar väldigt mycket med hälsoinsatser och att organisationens och de 

individuella målen förmedlas vid medarbetarsamtal.  
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Arbetet för att anställda ska känna samhörighet till organisationen  

För att de anställda ska känna samhörighet till både arbete men även företaget, så förklarar 

regionchefen och en av teamledarna att stor del ligger i arbetet med feedback, uppmuntran för 

att medarbetarna ska känna om de är på rätt väg eller inte. Det framkommer också att det 

handlar mycket om utveckling och att se möjligheter, förstå vad arbetet betyder samt 

organisationskulturen. 

 

Arbetet för att anställda ska känna sig glada och nöjda 

Samtliga respondenter är eniga när det kommer till frågan om organisationen arbetar för att de 

anställda ska känna sig glada och nöjda på arbetet. De upplever att det finns ett aktivt arbete 

inom organisationen för att uppnå detta.  Hen lyfter här fram vikten av det team som 

medarbetarna jobbar i, då arbetet i sig är väldigt individuellt. Teamledarna tillägger även att 

det är av yttersta vikt att medarbetarna blir sedda och bekräftade. Att ledarna verkligen kan 

förmedla hur viktigt jobbet som medarbetarna genomför är och att de är duktiga på det. 

 

Arbetet för att uppnå en bekväm arbetsmiljö 

Samtliga respondenter är enade när det kommer till frågan om hur organisationen arbetar för 

att uppnå en så bekväm arbetsmiljö som möjligt. De förklarar att kontoren är väldigt fräscha 

och att de utgör bra förutsättningar för det arbete som genomförs. Samtliga lyfter även fram 

arbetstiderna som en viktig faktor när det kommer till trivsel och nöjdhet. Arbetstiderna är 

styrda efter kunderna och organisationen arbetar aktivt med för att försöka förbättra 

arbetstiderna i största möjliga mån för att möta medarbetarnas behov.   

 

Stolthet över att arbeta för organisationen  

Gällande frågan om respondenterna tror att de anställda är stolta över att arbeta för 

organisationen så tror samtliga respondenter att medarbetarna är stolta. Däremot berättar 

regionchef och en av ledarna att medarbetarna kanske inte är lika stolta som regionchefen och 

teamledaren önskar att de var. Regionchefen tror att detta grundar sig i att medarbetarna inte 

är helt nöjda över lönen och förklarar att detta troligtvis påverkar känslan av hur uppskattad 

man är.  

 

Personalomsättning av kundtjänstmedarbetare  

Samtliga respondenter förklarar att personalomsättningen av kundtjänstmedarbetare är relativt 

hög. Vidare förklarar regionchefen att detta är något som varierar ganska mycket beroende på 
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hur omvärlden ser ut. Hen förklarar att arbetsmarknaden just nu är arbetstagarens marknad 

vilket innebär att arbetsgivarna slåss om arbetskraften. Samtliga respondenter förklarar även 

att de vanligaste orsakerna till att medarbetarna slutar, bortsett från den naturliga omsättningen, 

är lön, arbetstider eller nya karriärmöjligheter. 

 

Arbetet för god balans mellan arbetsliv och fritid 

För att medarbetarna ska få så bra balans som möjligt mellan arbete och fritid så berättar 

samtliga respondenter att stort fokus inom organisationen ligger på hälsa och friskvård. 

Teamledarna berätta även att de är medvetna om att arbetstiderna inte alltid är optimala och att 

de därmed måste stötta och hjälpa medarbetarna med att få ihop det.    

 

Organisationens arbete med socialt ansvar 

När det kommer till organisationens arbete med det sociala ansvaret så är samtliga respondenter 

enade i sina svar. De berättar att organisationen gör väldigt mycket och tar initiativ till att hjälpa 

samhället att digitaliseras men även påverkan på miljö. De beskriver insatserna som både små 

och stora där flera av projekten involverar medarbetare. En av ledarna kopplar även tillbaka till 

kulturen inom organisationen, när det kommer till det sociala ansvaret gentemot medarbetarna. 

4.4.3 Intervjugrupp C – Anställda  

Medarbetarerbjudandet kundtjänstmedarbetarna upplever att de får 

Gällande frågan om vad respondenterna upplever att de som anställda får från organisationen 

så är alla respondenter överens om att förmånerna är väldigt bra. Det rör sig då om 

friskvårdsbidrag, massage, kaffe och dylikt. En av respondenterna lyfter även fram att hen får 

ett bra ledarskap från sin nuvarande ledare. En annan respondent upplever att man får en 

trygghet som anställd då det är ett stabilt företag.  

 

Attraktivitet hos en arbetsgivare 

Vid frågan om vad som gör en arbetsgivare attraktiv enligt respondenterna så skiljer sig svaren 

åt. Respondenterna berättar om faktorer såsom trivsel på jobbet, utvecklingsmöjligheter, 

marknadsmässig lön samt trygghet.  

 

Fördelar med att arbeta vid organisationen  

Samtliga respondenter tycker att en stor fördel med att arbeta vid organisationen är just de 

förmåner som medföljer anställningen samt organisationens stabilitet. En av respondenterna 
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lyfter även fram arbetslivserfarenheten som en fördel då det troligtvis är många som förbiser 

att det finns ett stort värde i att ha med det på sitt CV.  

 

Möjligheter till vidareutveckling och tillvaratagande på potential 

Alla respondenterna upplever att det finns möjligheter till vidareutveckling inom 

organisationen, däremot berättar samtliga att de inte upplever att organisationen tar tillvara på 

potentialen hos de anställda. Den gemensamma uppfattningen till varför är att det upplevs som 

att det inte finns utrymme för alla samt att det är oftast de som är mest sociala som får 

möjligheter, inte de som besitter teknisk kompetens. Det framkommer att det är svårt att veta 

om det överhuvudtaget går att avancera inom organisationen, då det inte finns “bevis” på det.  

 

Rättvisa bedömningar och transparens  

När det kommer till frågan om organisationens arbete med att göra rättvisa bedömningar är det 

två av respondenterna som tycker det är svårt att svara på frågan då det inte kan avgöra om det 

råder inom organisationen eller inte. En av de övriga två respondenterna upplever att hen själv 

blivit rättvist bedömd men upplever samtidigt att det finns fall när det inte upplevs som rättvist. 

Hen ger exempel på bedömningar när det kommer till bonus där det framkommer tydligt att 

social kompetens värdesätts mer än teknisk kompetens. Slutligen, upplever den fjärde 

respondenten att organisationen gör rättvisa bedömningar.  

 

Gällande transparensen upplever en av respondenterna att det är transparent gentemot sin 

närmsta ledare men sett högre upp i organisationen är inte upplevelse att det är lika transparent 

sett från kundtjänstmedarbetarnas håll. Två av respondenterna upplever att organisationen 

blivit snabbare på att presentera nya projekt och förändringar, för att medarbetarna ska få veta 

vad som händer inom organisationen. Den fjärde respondenten upplever inte att hen vet vad 

ledningen gör och förklarar samtidigt att det inte är något som påverkar hen och det egna 

arbetet.  

 

Bidragande till organisationens mål 

Gällande frågan om organisationen aktivt arbetar för att respondenten ska känna att hen bidrar 

till organisationens mål upplever två av respondenterna att det är kunderna och kundkontakten 

som får en känna det, inte organisationen. De övriga två respondenterna upplever att 

organisationen aktivt arbetar med detta och förklarar att det främst är via ledare som stöttning 

fås gällande mål och hur det påverkar organisationens mål. 
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Samhörighet till organisationen 

Tre av fyra respondenter är eniga när det kommer till organisationens arbete för att anställda 

ska känna samhörighet. Dessa upplever inte att organisationen arbetar aktivt med detta och en 

av anledningarna är att man känner sig utbytbar. En av respondenterna har lagt märke till att 

organisationen försöker arbeta för att de anställda ska känna samhörighet men upplever inte att 

de lyckas då hen inte känner någon samhörighet till organisationen själv. 

 

Glad och nöjd på jobbet 

Samtliga respondenter känner sig glada och nöjda men lyfter samtidigt upp att det varierar från 

dag till dag samt beroende på vilken ledare man har. Två av respondenterna upplever inte att 

organisationen aktivt arbetar för att de anställda ska känna sig nöjda och glada på arbetet utan 

upplever att det handlar mycket om att man som anställd ska rätta sig i ledet.  En av dessa 

respondenter lyfter även fram att det är kollegorna som framför allt är den bidragande faktorn 

till att hen känner sig glad och nöjd på jobbet.   

 

Upplevda arbetsmiljön  

När det kommer till respondenternas upplevelse av arbetsmiljön är det tre av fyra respondenter 

som upplever att kontoret är fint och bra. Gällande arbetstiderna är det två av respondenterna 

som upplever att schemaläggningen är mindre bra. De övriga två respondenterna anser att 

arbetstiderna är helt okej.  Vidare lyfter en av respondenterna fram att arbetsuppgifterna är 

monotona och det verktyg som tillhandahålls för att lösa kundärende krånglar ofta vilket skapar 

en frustration och påverkar arbetsmiljön negativt.  

 

Stolthet över att arbeta hos organisationen  

När det kommer till frågan om respondenten känner sig stolt över att arbeta inom 

organisationen är det en av fyra som inte alls känner sig stolt. Anledningen är att man som 

anställd inte får utvecklas i den takt som önskas samt att det känns som en förlängning av 

gymnasiet. En annan respondent lyfter fram att hen är stolt över produkterna och tjänsterna 

som organisationen erbjuder men tycker det är svårt att relatera till om detta är samma som att 

vara stolt över att arbeta inom organisationen. Den tredje respondenten förklarar att hen är stolt 

på grund av att hen fått mycket kunskap och erfarenhet för att lösa digitala problem men menar 



 56  

samtidigt att vem som helst kan få jobb som kundrådgivare inom organisationen. Fjärde 

respondenten är relativt stolt men förklarar att detta minskar då organisationen inte värnar om 

sin personal och visar uppskattning. Hen menar att detta bidrar till att organisationen i sin tur 

får sämre rykte då de som slutat inte är nöjda. 

 

Balans mellan arbetsliv och fritid 

Gällande frågan om organisationen arbetar för att de anställda ska få så bra balans som möjligt 

mellan arbete och fritid är det en av respondenterna som upplever att det finns. De övriga tre 

lyfter fram att de inte upplever att organisationen arbetat för att de anställda ska få så bra balans 

som möjligt mellan arbete och fritid. De förklarar att schemaläggningen och de varierande 

längderna på arbetspassen samt start och sluttid är en bidragande orsak till att de inte upplever 

detta. Det upplevs som att organisationen inte ser till individerna, utan endast det som gynnar 

organisationen. 

 

Organisationens sociala ansvarstagande 

Gällande respondentens upplevelse om organisationen tar ett socialt ansvar sett till de anställda 

och samhället råder det delade meningar. Samtliga respondenter upplever att organisationen 

gör vissa insatser som gynnar samhället. En av dessa upplever inte heller att organisationen tar 

socialt ansvar för den befintliga personalen.  

 

Upplevelsen om att bidra till något bra eller meningsfullt 

Sett till om respondenten upplever att organisationen får en att känna att man bidrar till något 

bra eller meningsfullt råder det delade meningar mellan respondenterna. Tre av respondenterna 

förklarar att det är kunderna som får dem att känna att de bidrar till något meningsfullt, inte 

organisationen. Den fjärde respondenten upplever inte heller att organisationen får en att känna 

att man bidrar till något meningsfullt men lyfter samtidigt fram att hen inte vet vad 

organisationen skulle kunna gör annorlunda. 

 

Kompensation och förmåner som kundtjänstmedarbetare  

När respondenterna ombads att beskriva den kompensation och de förmåner som erhålls 

förklarar samtliga respondenter att förmånerna är bra. Alla respondenter lyfter även fram att 
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kompensationen, i form av lön, kan ifrågasättas. Vidare förklarar två andra respondenter att det 

är märkligt att en nyanställd kan komma i på en högre ingångslön än vad en anställd som arbetat 

i fyra år har. Här menar respondenterna att det känns absurt att mer kompetens och ju mer man 

bidrar till organisationen inte ger något utslag på lönen.  Respondenterna förklarar att detta 

bidrar till att man inte känner sig uppskattad som anställd då det upplevs som att organisationen 

inte arbetar för att behålla personalen.  

4.4.4 Intervjugrupp D – Tidigare anställda   

Medarbetarerbjudandet de tidigare kundtjänstmedarbetarna upplevde att de fick 

Respondenterna tillfrågades om de kunde beskriva det erbjudande de fick av organisationen 

under sin tid som anställd. Samtliga respondenter beskriver att förmånerna var bra. De 

förmåner som respondenterna berättade om var friskvårdsbidrag, ersättning för betalda 

läkemedel, arbetstidsförkortning och dylikt. Vidare beskriver alla respondenter att lönen inte 

var särskilt bra. En av dessa berättar att upplevelsen är att organisationen inte bryr sig om de 

som har arbetat under en lång tid, när en nyanställd ung individ får en högre grundlön än en 

individ som kanske har jobbat inom organisationen i sex år. Upplevelsen är att kompetens och 

utveckling inte lönar sig. Detta är även något de andra respondenterna håller med om och de 

förklarar att motivationen att arbeta kvar försvinner när kompetensutveckling och 

löneutveckling är helt olika. 

 

Attraktivitet hos en arbetsgivare 

När respondenterna besvarade frågan om vad som gör en arbetsgivare attraktiv, så skiljer sig 

svaren åt. Några av faktorerna som respondenterna nämner är utvecklingsmöjligheter, trivsel, 

arbetsuppgifter, organisationskultur samt organisationens strävan efter att behålla personal.  

 

Fördelar med att arbeta vid organisationen  

När det kommer till vilka fördelar respondenterna ser med att arbeta inom organisationen 

nämns faktorer som förmåner, erfarenhet inom service, vidareutbildning samt kollegorna 

 

Möjligheter till vidareutveckling och tillvaratagande på potential 

Tre av fyra respondenter upplever inte att organisationen tar tillvara på potentialen hos de 

anställda. Vidare råder det en delad mening bland samtliga respondenter gällande vad 

vidareutveckling inom organisationen innebär. Här berättar respondenterna att det handlar om 
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vidareutbildning och inte vidareutveckling. Respondenterna förklarar att det inte leder till en 

högre lön eller en annan position inom organisationen. Sett till vidareutveckling så uppger 

respondenterna att det är svårt att växa internt inom organisationen.  

 

Rättvisa bedömningar och transparens 

Ingen av respondenterna upplever organisationen som transparent. De beskriver att det troligen 

grundar sig i att organisationen är komplex, det är väldigt mycket information hela tiden som 

gör det svårt att sålla samt att man inte vet allt för mycket om organisationen och vad alla gör 

inom organisationen. Två av respondenterna upplever även att det inte finns möjlighet att ta 

reda på information, dels för att dessa respondenter inte visste till vem eller vart de skulle vända 

sig men även på grund av tidsbrist. Gällande rättvisa bedömningar upplevde samtliga 

respondenter att de har blivit rättvist behandlade. Däremot lyfter tre av respondenterna fram att 

det förekom favorisering. Två av dessa respondenter förklarar att om man är kompis eller på 

god fot med sin ledare så brukar det gå vägen. En annan respondent berättar att utfallet på den 

individuella bedömningen kan variera väldigt mycket. Hen lyfter också fram att om man inte 

är den som är positiv varje dag så kan man lätt bli förbisedd.  

 

Bidragande till organisationens mål 

Tre av de fyra respondenterna förklarar att de kände att organisationen arbetade för att de skulle 

förstå hur de bidrog till organisationens mål. Detta skedde genom uppföljning av siffror, såsom 

försäljning, ärendetider, effektivitet och dylikt. Den fjärde respondenten upplevde inte att 

organisationen arbetade för att hen skulle förstå sitt bidrag till organisationens mål. 

 

Samhörighet till organisationen 

Tre respondenter upplevde inte att organisationen arbetade för att de skulle känna samhörighet 

till både arbetet men även organisationen. De förklarar att det känns som att man är en i 

mängden och en annan respondent berättar att det beror på att hen inte kände sig sedd och att 

organisationen inte tog tillvara på potentialen. En respondent förklarar även att de anställda 

sälla fick svar på varför saker skedde eller varför det var på ett visst sätt och att detta gjorde det 

än svårare att känna koppling till organisationen.  

 

Glad och nöjd på jobbet 

Endast en av respondenterna berättar att hen var glad och nöjd på jobbet. Bland de tre andra 

respondenterna var det varierande från dag till dag. De lyfter fram att det främst var deras 
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närmaste ledare som försökte jobba för att de skulle trivas på jobbet men inte att organisationen 

i sig påverkade denna känsla.  

 

Upplevda arbetsmiljön 

Alla respondenter upplevde arbetsmiljön som bra, sett till kontoret och kollegorna. Däremot 

var samtliga respondenter överens om att arbetstiderna och dess flexibilitet var dåliga och att 

dessa påverkade deras upplevelse av arbetsmiljön i hög grad. En av respondenterna berättar 

också att hen kände sig väldigt övervakad, då ledaren kunde ha koll på allt; hur länge du satt i 

samtal, hur många minuter det tog mellan varje samtal och när du gick på toaletten. 

Respondenten beskriver att det känns som att man bli övervakad av storebror. Vidare lyfter 

samtliga respondenter fram att det öppna kontorslandskapet påverkade ljudnivån, vilket bidrog 

till en sämre arbetsmiljö.   

 

Stolthet över att ha arbetat hos organisationen 

Vid frågan om respondenterna kände sig stolta över att ha arbetat inom organisationen så svarar 

en av respondenterna att hen var stolt. Respondenten beskriver att det grundar sig i att om 

respondenten kan hjälpa en kund på så bra sätt som möjligt och att även kunden upplever detta, 

så bidrar det till stoltheten. En annan respondent förklarar att hen kände en stolthet över själva 

varumärket, då det är välkänt och på så sätt ger lite status. Vidare förklarar respondenten att 

själva arbetet inte bidrog till att hen kände sig stolt. Två av respondenterna hade en helt annan 

syn på stoltheten och båda två beskriver att de inte känner någon stolthet över att ha arbetat 

inom organisationen. De både förklarar att människor som de träffat redan har en uppfattning 

om organisationen som arbetsgivare och att denna oftast är negativ. En av respondenterna 

beskriver att hen känt sig lite skamsen över att berätta att hen jobbar eller har jobbat för 

organisationen och väljer därför att vara lite tyst om att hen har arbetat där. Denna respondents 

uppfattning är att organisationen inte känns som en uppskattad arbetsgivare samt att flera som 

har jobbat inom organisationen tidigare inte talar gott om den.  

 

Balans mellan arbetsliv och fritid 

Sett till arbetstiderna upplevde inte någon av respondenterna att organisationen hjälpte till för 

att få balans mellan arbetsliv och fritid. Detta orsakades till stor del av att schema inte var 

flexibilitet och vid frågan om hjälp var svaret oftast nej. Långa arbetspass som ofta sträcker sig 
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till kvällen gjorde det extra svårt att få ihop livet om man har familj, trots att man inte kunde ta 

med sig arbetet hem.  

 

Organisationens sociala ansvarstagande 

Samtliga respondenter upplever att organisationen tar ett socialt ansvar när det kommer till 

samhället. Däremot så varierar uppfattningarna om till vilken grad de tar ansvar. Några av 

respondenterna nämner kommersiella kampanjer och några respondenter lyfter fram mer lokala 

insatser. Gällande det sociala ansvaret gentemot de anställda så upplever ingen av 

respondenterna att organisationen arbetar med detta. 

 

Upplevelsen om att bidra till något bra eller meningsfullt 

Tre av fyra respondenter förklarar att de till viss del upplever att de bidrog till något 

meningsfullt när de jobbade inom organisationen, sett till det arbete de utförde. Däremot 

upplevde de inte att organisationen fick dem att känna att deras utförda arbete var meningsfullt 

och detta är även något som den fjärde respondenten håller med om.  

4.5 Organisationskultur 

4.5.1 Intervjugrupp A – HR-chef  

Allmänna uppfattningen om organisationskultur 

Respondentens generella uppfattning om organisationskultur är att det inte bör vara framtagna 

ord som “framhävs på väggen” utan att det ska kännas hos alla anställda. Vidare förklarar 

respondenten att hen tycker att organisationskultur är överskattat. 

 

Den rådande organisationskulturen 

När det kommer till den organisationskultur som råder inom företaget så förklarar respondenten 

att det finns en stark kultur som är väldigt kopplad till de uttalade värderingar vilka även 

används när beslut ska processas.  

 

Värderingar och organisationskultur som förmedlas till anställda 

Respondenten förklarar att värderingar är något som diskuteras månadsvis mellan de anställda 

kundtjänstmedarbetarna och deras ledare. Respondenten förklarar att den kultur och de 

värderingar som organisationen vill förmedla är de uttalade värderingarna som hade kunnat 



 61  

beskrivas som ledord. Respondenten upplever att de värderingar som finns inom 

organisationen till stor del speglas hos de anställda inom kundtjänst i deras dagliga arbete.  

4.5.2 Intervjugrupp B – Regionchef och teamledare  

Allmänna uppfattningen om organisationskultur 

Regionchefens generella uppfattning om organisationskultur är att företaget har en tydlig vision 

och mission samt strategi där värderingarna grundas och som alla medarbetare ska känna. Den 

ena teamledarens generella uppfattning om organisationskultur är att det mer handlar om 

känslor. Respondenten förklarar att det ska kännas bra att komma till jobbet, att det ska kännas 

roligt, att arbetet ska kännas meningsfullt och att arbetsgivare visar uppskattning för det.  Den 

andra teamledarens generella uppfattning är att det handla mycket om organisationens 

värderingar och att de anställda ska kunna anamma dessa. Hen förklarar att det handlar om att 

det ska vara högt i tak där de anställda ska våga säga vad de tycker och tänker, både när det 

kommer till vad som är bra men även dåligt.   

 

Den rådande organisationskulturen 

Angående den organisationskultur som råder på företaget förklarar regionchefen att det just nu 

handlar om mycket förändringar vilket innebär att kulturen kan beskrivas just så. Den ena 

teamledaren förklarar att det är en bra organisationskultur och att den på senare år blivit bättre. 

Hen upplever att organisationskulturen är väldigt öppen där de anställda arbetar med feedback 

samt att det är högt i takt. Den andra teamledaren håller med om detta och upplever att det är 

råder bra dialog mellan hen och medarbetarna.  

 

Värderingar och organisationskultur som förmedlas till anställda 

När det kommer till de anställda och de värderingar som vill förmedlas förklarar regionchefen 

att det finns möjligheter till utveckling och att de anställda verkligen ska känna och kunna stå 

för de värdeord och värderingar som organisationen tagit fram.  Teamledarna menar på att det 

är välmående som är det viktigaste att förmedla, då de anser att om de anställda mår bra, 

kommer de även prestera bra. Hen tar också upp resultat och utveckling som viktiga faktorer.  

 

Vad gäller frågan om den förmedlade organisationskulturen och om dess värderingar speglas i 

det vardagliga arbetet förklarar regionchefen att det gör det till viss del. Vissa vet vad syftet är 

men det finns även dem som kommer till jobbet och gör det dem ska men inte vet om 

värderingarna och vad de är. Detta är något båda teamledarna håller med om men en av dem 
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trycker på att man inom teamen skapar en egen kultur där det är viktigt med stöttning och att 

man uppmanar varandra.  

 

Arbetet med uppskattning till de anställda 

När det kommer till frågan om organisationen visar uppskattning till de anställda förklarar 

regionchefen att lönen påverkar känslan av uppskattning. Hen förklarar att det är kontinuerliga 

uppföljningar för att få feedback. Regionchefen upplevelse är att ledarna är väldigt duktiga på 

att visa uppskattning till medarbetarna.  Ena teamledaren upplever att organisationen är bra på 

att visa uppskattning i form av event och teamträffar medan den andra teamledaren förklarar 

att det är viktigt att se varje individ oavsett dess engagemang. 

4.5.3 Intervjugrupp C – Anställda   

Allmänna uppfattningen om organisationskultur 

Respondenternas generella uppfattning om organisationskultur är hur det är på arbetsplatsen. 

De lyfte fram att det kunde handla om hur organisationen tar hand om sina medarbetare, allas 

lika värde, värderingar och stämningen inom organisationen.  

 

Den rådande organisationskulturen 

Respondenterna har delade åsikter gällande den rådande organisationskulturen. Två av 

respondenterna upplever det inte är uppskattat om man säger ifrån eller yttrar egna åsikter. Det 

gäller att rätta sig efter ledet, det finns ingen demokrati. En annan respondent har uppfattningen 

att organisationen inte tar tillvara på medarbetarnas olikheter vilket leder till känslan att alla 

inte är lika mycket värda. Hen förklarar att det kan bli missunnsamt mellan anställda och 

nyanställda, till följd av hur det ser ut lönemässigt då de nyanställda tenderar att få en högre 

ingångslön än någon som jobbat en längre tid. Det kan även upplevas negativt sett till anställdas 

brist på vidareutveckling. Den fjärde respondenten lyfter fram att kollegorna har stor betydelse.  

 

Uppskattning från organisationen 

Tre av respondenterna upplever att de blir sedda och värdesatta av sina ledare, men de förklarar 

att sett till organisationen så har de inte samma upplevelse. En av respondenterna beskriver det 

som att organisationen inte är beroende av en. Man är utbytbar och en i mängden. Däremot så 

menar en respondent att det känns som att ledare ser att man gör ett bra jobb, om man får mer 

ansvar eller nya arbetsuppgifter.   
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Överensstämmande värderingar 

Alla respondenter tycker att organisationens värderingar är bra men har svårt att förklara på 

vilket sätt deras egna värderingar stämmer överens med organisationens. En respondent 

förklarar att det beror på att det inte pratas så mycket om värderingarna och att man då inte blir 

insatt. En annan respondent berättar att man under medarbetarsamtal får se hur man ligger till 

gentemot värderingarna och hur de kan kopplas till den egna prestationen. Av den anledningen 

är det svårt att beskriva på vilket sätt de egna värderingarna stämmer överens med 

organisationens.  

 

Samhörighet till organisationen 

Två av respondenterna upplever att de är en del av organisationen. De förklarar att stor del av 

detta grundas i arbetet som respondenterna utför och att de på så sätt känner att de bidrar till 

organisationen.   De två andra respondenterna upplever inte att de är en del av organisationen 

i samma grad. En av dessa respondenter förklarar att det är ett jobb och att hen inte lever och 

andas organisationen. Den fjärde respondenten ställer sig själv frågan hur liten del man kan 

vara för att fortfarande vara en del? Organisationen är så stor och som en individ i kundtjänst 

är man så liten.  

 

Förtroendet mellan individen och organisationen 

Samtliga respondenter upplever att organisationen ger dem förtroende i form av 

vidareutbildning och utökade arbetsuppgifter. En av dessa lyfter även fram att förtroendet 

mellan respondenten och organisationen kan vara fallerande då det endast är personer man 

kommunicerar med som det går att knyta förtroende till, vilket gör det svårt att identifiera 

förtroende med organisationen som helhet.  

 

Organisationskultur och lojalitet 

Alla respondenter upplever att kulturen inom organisationen påverkar hur lojala de är till en 

viss grad. Tre av respondenterna förklarar att lojaliteten ligger hos kollegorna och inte 

organisationen i sig. Den fjärde respondenten förklarar att lojaliteten minskar när man inte 

känner sig värdesatt eller prioriterad.   
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4.5.4 Intervjugrupp D – Tidigare anställda  

Allmänna uppfattningen om organisationskultur 

Den generella uppfattningen om organisationskultur bland samtliga respondenter är 

värderingar och hur individer samt grupper beter sig på arbetsplatsen. Respondenterna 

beskriver att det handlar om hur högt det är i tak, att hjälpa andra kollegor och hur det ageras i 

olika situationer. En av respondenterna förklarar också att det handlar om de känslor som alla 

anställda har på jobbet.  

 

Den rådande organisationskulturen 

Vid frågan om vilken organisationskultur som respondenterna upplevde vid sin anställning 

inom organisationen så var det endast en av respondenterna som upplevde att kulturen var 

öppen och bra. De övriga respondenterna förklarar att det upplevdes som toppstyrt och 

hierarkiskt, tydliga direktiv saknades, inte yttra egna åsikter om de inte enbart var positiva samt 

att de var en i mängden och utbytbara. Respondenterna berättar att det upplevdes som att man 

inte blev sedd eller värderad.  

 

Uppskattning från organisationen 

På frågan om respondenterna upplevde att de blev sedda och värdesatta av organisationen så 

svarade samtliga respondenter att de till viss upplevde detta från sin närmsta ledare, inte 

organisationen. Respondenterna beskriver det som att de var en i mängden då önskemål inte 

togs tillvara på samt att de som besatt mycket kompetens ansågs som självgående och därför 

inte fick lika mycket uppmärksamhet från ledare. 

 

Överensstämmande värderingar 

Sett till de värderingar som organisationen har och hur dessa värderingar stämde överens med 

respondenternas värderingar beskriver tre av fyra respondenter att organisationens värderingar 

låter bra och ser bra ut på papper, men att respondenterna inte märkte av värderingarna. De 

förklarar att de inte kände av värderingarna eller att organisationen levde upp till dem, de 

genomsyrar inte organisationen. En av respondenterna beskrev värdeorden som skapats under 

en workshop och det låter bra. Den fjärde respondenten kunde inte uttrycka sig i denna fråga 

till följd av att hen inte upplevde att värderingarna hade förmedlats.  
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Samhörighet till organisationen 

Tre av de fyra respondenterna upplevde att de var en del av organisationen. En belyser däremot 

känslan av att det var lätt att bytas ut. En annan respondent förklarade att det var kontinuerliga 

medarbetarsamtal där hen tydligt fick se vad hens arbete bidrog med och hur det gick för 

organisationen. På så sätt upplevde denne respondent att hen var en del av det stora hela.  

 

Förtroendet mellan individen och organisationen 

Tre av respondenterna är eniga om att förtroendet inte definierades mellan respondenterna och 

själva organisationen, utan mellan dem och närmsta ledaren. De förklarar att förtroendet kunde 

visa sig i nya arbetsuppgifter, ansvar eller dylikt. Respondenterna lyfter dock fram att graden 

av förtroende kunde variera väldigt mycket beroende på vilken ledare de hade. Gällande 

förtroende till organisationen så förklarar en av respondenterna att det är svårt att bygga ett 

förtroende då det är en väldigt stor aktör med konstanta organisationsförändringar. Hen 

förklarar att, som anställd, är det då svårt att veta vem som har huvudansvar och för vem samt 

om omplaceringar har skett eller inte.  Den fjärde respondenten förklarar att förtroendet visade 

sig i att hen fick kompetens och nya arbetsuppgifter.  

 

Organisationskultur och lojalitet 

Sett till om organisationskulturen påverkade respondenternas lojalitet till företaget så svarar en 

av respondenterna att det inte hade någon påverkan alls. Hen beskriver att upplevelsen var att 

anställda är siffror och utbytbara och respondenten ställer sig då frågande till vad hen ska vara 

lojal mot? Två av de andra respondenterna förklarar att organisationskulturen påverkade deras 

lojalitet gentemot organisationen i form av de kollegor de hade. De beskriver att kollegorna var 

en stor anledning till att de arbetade kvar inom organisationen. Den fjärde respondenten 

förklarar att det inte var organisationskulturen som påverkade beslutet av att avsluta sin tjänst, 

vilket innebär att organisationskulturen till viss del påverkade lojaliteten.   

4.6 Övriga frågor 

I denna del presenteras empirin från de avslutande frågorna i intervjuerna. Dessa frågor berörde 

bland annat de vanligaste faktorerna till att stanna inom organisationen, framtidsplaner samt 

varför de tidigare anställda valde att avsluta sina tjänster.  
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4.6.1 Intervjugrupp A – HR-chef  

Faktorer som gör att anställda stannar inom organisationen   

Gällande de faktorer som respondenten tror påverkar en anställds incitament till att stanna inom 

organisationen, beskriver hen som kollegor, bra ledarskap, att man gillar organisationen för det 

den gör och det den står för.  

4.6.2 Intervjugrupp B – Regionchef och teamledare  

Faktorer som gör att anställda stannar inom organisationen 

När det kommer till de faktorer som respondenterna tror påverkar om de anställda stannar inom 

organisationen eller inte, så förklarar samtliga respondenter att kollegorna är en viktig orsak. 

Vidare förklarar även regionchefen att branschen och organisationen är i ständig utveckling 

och de individer som uppskattar detta ser troligtvis det som en faktor till att stanna kvar. Hen 

lyfter även fram att det är en trygg arbetsgivare. Båda teamledarna lyfter fram förmånerna som 

en bidragande faktor till att stanna kvar.  

4.6.3 Intervjugrupp C – Anställda  

Framtidsplaner 

Tre av respondenterna förklarar att de kan tänka sig stanna kvar inom organisationen så länge 

de upplever att de fortfarande utvecklas. En av dessa berättar att studier kan ligga inom ramen 

för framtiden och det håller även den fjärde respondenten med om. Hen livnära sig på sina 

faktiska talanger och utbilda sig inom detta. Hen förklarar vidare att det inte är inom 

kundrådgivning av teknisk support.  

 

Varför de stannar kvar inom organisationen 

När det kommer till frågan om vad det är som gör att respondenterna stannar kvar inom 

organisationen är det tre av fyra som uppger att kollegorna är den bidragande faktorn till att de 

stannar inom organisationen. En av dessa lyfter även fram det faktum att det är bekvämt att 

stanna kvar inom organisationen. En annan förklarar att anledningen till varför hen stannar kvar 

inom organisationen är för att det går bra samt att hen utvecklas och få nya utmaningar.  

4.6.4 Intervjugrupp D – Tidigare anställda  

Varför de valde att avsluta sin anställning 

Respondenternas svar på frågan om varför de valde att frivilligt avsluta sin anställning hos 

organisationen framkommer faktorer såsom brist på möjligheter till utveckling, försämring av 



 67  

arbetsmiljö och de verktyg som tillhandahölls, dåliga arbetstider och känslan av att inte vara 

värdesatt.  

 

Vad organisationen hade kunnat göra annorlunda för att de skulle stanna 

När det kommer till vad respondenten tycker organisationen hade kunnat göra annorlunda så 

hänvisar respondenterna till de faktorer som orsakade att de avslutade sina tjänster. De menar 

att om det fanns möjlighet till avancemang inom organisationen, om arbetsmiljön hade 

förbättrats och om de känt sig mer värdesatta, så hade respondenterna troligtvis arbetat kvar 

inom organisationen idag.  

 

Hur deras nuvarande arbetsgivare skiljer sig åt från organisationen 

När det kommer till frågan om hur respondenternas nuvarande arbetsgivare skiljer sig från 

organisationen så varierar svaren beroende på vilken arbetsgivare respondenten har idag. Det 

framkommer att de nya arbetsgivarna har mer flexibelt arbete, både i planeringen men även 

arbetstiderna, de känner att de får mer tillit från sina nuvarande arbetsgivare, 

organisationskulturen upplevs som bättre samt att de trivs. Två respondenter nämner att den 

nya arbetsgivaren känns mer mogen i jämförelse med organisationen. Det är endast en 

respondent som lyfter fram lönen som en stor skillnad mellan arbetsgivarna.  
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras den insamlade empirin och jämförs med underlaget från den 

teoretiska referensramen som visas nedan i figur 8. Skillnader och likheter inom och mellan de 

olika analysenheterna diskuteras.  

 

 

Figur 8: Studiens referensram 

5.1 Employer brand  

Enligt Ambler och Barrow (1996) är ett employer brand en sammansättning av de funktionella, 

ekonomiska och psykologiska fördelarna som medföljer en anställning, detta är även något som 

det anställande företaget identifieras med. Från empirin framgår det att respondenten från HR 

och regionchefen och ledarna har relativt lika syn på vad organisationens employer brand är. 

De nämner faktorer såsom utvecklingsmöjligheter och en trygg arbetsgivare. Backhaus och 

Tikoo (2004) beskriver att man kan stärka ett företags employer brand genom att aktivt arbeta 

med employer branding. Författarna förklarar att detta kan skapa en unik identitet som 

genererar konkurrensfördelar. Från empirin går det att utläsa att både HR, regionchef och 

teamledare upplever att organisationen arbetar aktivt med att stärka employer brandet, däremot 
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framkommer det att respondenten från HR inte upplever att organisationens employer brand 

genererar konkurrensfördelar. Regionchefen och teamledarna upplever däremot att det finns 

konkurrensfördelar i employer brandet vilka bland annat är organisationens trygghet och det 

starka varumärket.    

 

Parment och Dyhre (2009) lyfter dock fram att det är andras uppfattning om organisationen 

som bestämmer ett employer brand. Det innebär att organisationen kan arbeta för att stärka det 

men kan inte själv bestämma hur det ska uppfattas. Därför kunde svaren från HR, regionchef 

och teamledare samt anställda och tidigare anställda, jämföras. Sett till hur organisationen är 

som arbetsgivare, skiljer sig svaren mellan anställda och tidigare anställda åt. Flera av de 

anställda beskriver att organisationen inte är en slutdestination i arbetslivet samt att 

utvecklingsmöjligheterna upplevs som begränsande, men att det är en stabil och bra 

arbetsgivare. Från empirin går det att utläsa att de som tidigare varit anställda inom 

organisationen förknippar organisationen som arbetsgivare med bra förmåner och en bra plats 

att arbeta på. Något som är gemensamt för både anställda och tidigare anställda, är det faktum 

att de ser organisationen som ett bra första jobb, men inte mer än det. De beskriver att de skulle 

rekommendera organisationen som arbetsgivare till de som behöver ta sig in på 

arbetsmarknaden och samla erfarenhet. Vidare råder delade meningar och osäkerhet gällande 

om organisationen arbetar för att de anställda ska få en positiv uppfattning om sin arbetsgivare. 

Det vill säga, om de arbetar aktivt för att stärka employer brandet. De anställdas och de tidigare 

anställdas uppfattning om organisationens employer brand stämmer inte överens med den 

uppfattning som HR, regionchef och teamledare har. Detta kan förklaras av det faktum att 

anställda och tidigare anställda inte är helt övertygade om att organisationen arbetar för att 

anställda ska få en positiv uppfattning om organisationen som arbetsgivare, trots att HR, 

regionchef och teamledare upplever att de arbetar aktivt med att stärka organisationens 

employer brand.  
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5.2 Employer branding  

Sullivan (2004) beskriver employer branding som en långsiktig och målinriktad strategi som 

används för att hantera de uppfattningar och den medvetenhet anställda, potentiella anställda 

och andra intressenter har gällande en specifik organisation. Backhaus och Tikoo (2004) 

beskriver att humankapitalet inom organisationen stärks av employer branding samt att det ökar 

organisationens prestationer. Av den anledningen är det viktigt för företag att motivera sin 

personal. Parment och Dyhre (2009) beskriver också vikten av att behålla personal inom 

organisationen för att kunna överleva på arbetsmarknaden som råder idag.  

Sett till den insamlade empirin så förklarar HR, regionchef och teamledare att organisationen 

arbetar för att behålla och motivera personalen. Tillvägagångssättet är dels en 

utvecklingsmodell men även olika sidoprojekt och arbete med personlig utveckling. Det 

framkommer också, från en av teamledarna, att en viktig aspekt är att arbeta för att se alla 

individerna och att lyssna och vara närvarande som ledare. Detta går i linje med Ambler och 

Barrow (1996) förklaring om att det är de interna processerna som bidrar till att personalen 

stannar inom organisationen. Berthon et al. (2005) menar att ju attraktivare en arbetsgivare är, 

desto starkare blir organisationens employer brand equity. Detta leder i sin tur att 

organisationens employer brand blir starkare och Backhaus och Tikoo (2004) förklarar att 

personalomsättningen på så sätt kan minska. Med denna vetskap förklarar Berthon et al. (2005) 

att det är av yttersta vikt för organisationer att ta reda på vad de anställda tycker är attraktivt 

hos en arbetsgivare.  

Från studiens empiri framgår det, både från HR samt regionchef och teamledare, att 

organisationen årligen genomför medarbetarundersökningar i syfte att få reda på vad de 

anställda tycker om sin arbetsgivare. Från empirin framgår det också att det genomförs 

workshops och månadsvisa medarbetarsamtal där detta ämne berörs. Detta går i linje med 

Berthon et al. (2005) påstående om attraktivitet, men även det första steget i Backhaus och 

Tikoos (2004) beskrivning av de olika stegen av employer branding. Backhaus och Tikoo 

(2004) förklarar att organisationen måste ta reda på vad de har att erbjuda till sina anställda 

samt vad det finns för värde i detta erbjudande. Detta är något som organisationen kan uppnå 

genom medarbetarundersökningarna, samtalen och workshopsen. 

Khanyapuss och Wilson (2011) hävdar att intern employer branding kan användas för att de 

anställda ska kunna identifiera sig med organisationens mål och värderingar och detta kan 
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liknas med det tredje och sista steget i Backhaus och Tikoos (2004) förklaring av arbetet med 

employer branding. Backhaus och Tikoo (2004) beskriver att det är intern marknadsföring som 

är det sista steget. Här lyfter Parment och Dyhre (2009) samt Ambler och Barrow (1996) fram 

att det är HR-avdelningens uppgift att skapa ett attraktivt employer brand. Ambler och Barrow 

(1996) förklarar även att marknadsavdelningen har en viktig roll när det kommer till 

kommunikationen av organisationens employer brand. Från empirin framkommer här att all 

employer branding inom organisationen, sker på en koncernnivå och inte på en nationell nivå. 

Respondenten från HR beskriver att HR-avdelningen samt marknadsavdelningen inte har något 

samarbete på nationell nivå, vilket går emot Parment och Dyhre (2009) samt Ambler och 

Barrow (1996). Om detta kopplas till de anställda och de tidigare anställdas upplevelser som 

analyserades i avsnitt 5.1, gällande den delade uppfattningen om organisationens employer 

brand, så kan bristen på samarbete mellan HR-avdelningen och marknadsavdelningen vara en 

av orsakerna till varför organisationen inte lyckas med att förmedla det önskade employer 

brandet till det anställda.   

5.3 EVP  

Employer value proposition, även kallat EVP eller medarbetarerbjudande, är enligt Sengupta 

et al. (2015) viktig och central beståndsdel när det kommer till en organisations employer 

brand. Parment och Dyhre (2009) beskriver EVP som en av de största konkurrensfördelarna en 

organisation kan ha, sett ur arbetsgivarperspektiv. Parment och Dyhre (2009) beskriver IPI-

kriterierna som ett verktyg organisationer kan använda för att skapa ett starkt EVP. Författarna 

förklarar att IPI-kriterierna behöver vara tätt sammankopplade för att kunna uppfylla kraven 

sant, attraktivt och unikt.    

 

Organisationen som har undersökts i denna studie har ett EVP, men för att ta reda på om detta 

EVP uppfyller kriterierna sant, attraktivt och unikt (Parment & Dyhre, 2009), så har 

organisationens EVP undersökts från olika synvinklar. Dessa är HR, regionchef och teamledare 

samt anställda och tidigare anställda. Empiriska fynd visar att uppfattningen om EVP skiljer 

sig åt mellan de olika respondenterna. HR samt regionchef och teamledare lyfter fram 

möjligheterna till utveckling som en stor fördel vid en anställning hos organisationen samt att 

det EVP organisationen har, till stor del går i linje med organisationens mål. Sett till hur 

organisationens EVP skiljer sig från konkurrenternas, visar empirin på att förmånspaketet de 

anställda får är väldigt bra i förhållande till konkurrenternas. Det framkommer även att både 
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HR, regionchef och teamledare är medvetna om att lönen är relativt låg, där teamledarna även 

trycker på det faktum att balans mellan fritid och arbetsliv är svårt att uppnå till följd av 

arbetstiderna. Sett till anställda och tidigare anställda, så visar empirin på att förmånspaketet 

anses vara en fördel med att arbeta hos organisationen. Däremot är inte förmånspaket någon av 

de viktigaste faktorerna när det kommer till vad som är attraktivt hos en arbetsgivare vilket 

även går i linje med Tanwar och Prasads (2017) studie. Det är istället betydande 

arbetsuppgifter, trivsel på jobbet, marknadsmässig lön och utvecklingsmöjligheter som är det 

mest attraktiva enligt respondenterna. Empirin visar att de anställda och tidigare anställda inte 

upplever att detta återfinns inom organisationen, i allt för stor utsträckning.  

Sett till Parment och Dyhres (2009) krav på sant, attraktivt och unikt, så kan dessa inte anses 

vara uppfyllda, då upplevelserna mellan organisation och anställda samt tidigare anställda 

skiljer sig väldigt mycket åt. De anställda och tidigare anställda upplever inte att det finns 

utvecklingsmöjligheter i den grad som HR samt regionchef och ledare beskriver. Detta innebär 

att den uppfattning som anställda och tidigare anställda har, inte stämmer överens med vad 

organisationen erbjuder, vilket är av största vikt om organisationen ska ha ett starkt och 

trovärdigt EVP, enligt Parment och Dyhre (2009).  

 

Det interna EVPt tar stöd av Sengupta et als. (2015) modell om interna värdepreferenser inom 

en organisation. De karriärmöjligheter som en organisation kan erbjuda är en av dessa och de 

fynd som gjorts i denna studies empiri visar på att HR, regionchef och ledare upplever att 

organisationen erbjuder utvecklingsmöjligheter och att organisationen, i största möjliga mån, 

försöker ta tillvara på potentialen bland de anställda. Empirin visar dock på att anställda och 

tidigare anställda inte delar samma upplevelse. Här framkommer att möjligheterna till 

vidareutbildning finns, men upplevelsen är att potentialen hos de anställda inte tas tillvara på, 

då utvecklingsmöjligheterna är begränsade. Detta går emot de fynd som Sengupta et al. (2015) 

fann i sin studie om att utvecklingsmöjligheter är viktigt för att skapa ett bra värdeerbjudande. 

Om de anställda inte upplever att de får kontinuerlig utbildning, utveckling och utmanande 

arbete, så går det inte i linje med preferenser om karriärmöjligheterna.  

  

I empirin framkommer det att organisationens transparens visar sig i det faktum att anställda 

blir involverade i kommande förändringar i ett tidigt stadium och att organisatoriska mål bryts 
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ner på individnivå. Detta är något som alla respondenter håller med om, förutom de 

respondenter som hade avslutat sin anställning. Om det däremot förekommer rättvisa 

bedömningar så visar empirin på att regionchef och ledare upplever att organisationen bör bli 

bättre på att fånga upp olikheter bland de anställda. Detta är även något som både anställda och 

tidigare anställda håller med om. Empirin visar här på exempel där social kompetens värdesätts 

högre än teknisk kompetens och att detta påverkar uppfattningen om det verkligen är rättvisa 

bedömningar som görs. Det framkommer även att anställda och tidigare anställda upplever att 

favorisering har skett inom organisationen och att upplevelsen är att man bör vara på god fot 

med sin närmsta ledare för att bli rättvist bedömd. Sengupta et al. (2015) menar här att att 

organisationens hantering av både rättvisa bedömningar och dess transparens är avgörande för 

att anställda ska uppleva rättvisa. Detta är en av de värdepreferenser som är viktiga i en 

organisations interna EVP då det bör finnas moraliska metoder i syfte att skapa harmoniska 

relationer (Sengupta et al., 2015). 

 

De anställdas engagemang är en annan viktig värdepreferens som Sengupta et al. (2015) lyfter 

fram. Empirin visar här att anställda och tidigare anställda upplever att det är svårt att känna 

samhörighet och den gemensamma orsaken till varför är att de ofta känner, eller har känt sig, 

som en i mängden och utbytbar. Det framkommer också att upplevelsen ofta är att 

kundrådgivare sällan får svar på varför saker händer eller är som det är, vilket gör det svårt att 

känna en koppling och engagemang till organisationen och arbetet. Empirin visar dock på att 

HR, regionchef och ledare inte delar samma uppfattning utan de menar att årliga event, 

veckomöten samt feedback och uppmuntran är exempel på sådant som främjar de anställdas 

känsla av samhörighet till organisationen. De fynd som gjorts i empirin påvisar därmed att de 

åtgärder organisationen genomför för att främja engagemang och samhörighet inte resulterar i 

ett upplevt engagemang och samhörighet bland anställda. Sengupta et al. (2015) förklarar att 

engagemang och samhörighet är viktigt för att erhålla ett starkt internt EVP vilket innebär att 

organisationen inte kan ha lyckats på den punkten.  

 

Tidigare forskning visar på att förtroende, säkerhet och balans är viktiga faktorer för att 

anställda inom en organisation ska känna sig glada och nöjda (Sengupta et al., 2015). Empirin 

visar här att både HR, regionchef och ledare arbetar för att anställda ska uppleva detta. 
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Anställda och tidigare anställda delar däremot inte samma uppfattning. Empirin visar att dessa 

respondenter upplever att det varierar från dag till dag hur pass glada de känner eller kände sig 

på arbetet. Det framkommer även att den ledare man har kunde spela en stor roll i denna 

upplevelse. Fynden från empirin visar att både anställda och tidigare anställda uppgav att det 

ofta kunde kännas svårt att få hjälp med schemat samt att organisationen inte ser till individerna 

som faktiskt jobbar.  Detta innebär individens förtroende och säkerhet gentemot organisationen 

blir starkt påverkade samt att balansen mellan arbetsliv och fritid är svår att uppnå hos 

organisationen, trots organisationens insatser på hälsa och friskvård. Då dessa tre delar är 

viktiga för att anställda ska känna sig glada och nöjda på arbetsplatsen (Sengupta et al., 2015), 

så kan detta vara en förklaring till varför de anställdas och de tidigare anställdas lycka på arbetet 

varierade så pass mycket.  

 

Sengupta et al. (2015) lyfter fram en bekväm arbetsmiljö som ytterligare en värdepreferens. 

Fynd från empirin visar att samtliga respondenternas upplevelser gällande arbetsmiljön är att 

kontoren är fina och bra. Empirin visar däremot på att samtliga respondenter var medvetna om, 

samt upplevde, att arbetstimmarna och schemaläggningen påverkade arbetsmiljön negativt. 

Båda dessa delar är något som Sengupta et al. (2015) lyfter fram som viktiga för att skapa ett 

starkt internt EVP.  

 

Empirin visar på att flera av de anställda och tidigare anställda kände sig stolta över 

organisationens varumärke, de produkter och tjänster de levererar samt den kunskap de besitter. 

Däremot framkommer det att själva arbetet som kundrådgivare inom organisationen inte 

genererar någon känsla av stolthet hos respondenterna. Empirin visar att HR, regionchef och 

ledare hoppas att medarbetarna är stolta över sitt arbete, men det finns en uppfattning om att 

lönen kan påverka känslan av stolthet hos medarbetarna. Empirin påvisar vid flera tillfällen att 

samtliga respondenter är medvetna om att lönen är låg. Om detta kopplas till Sengupta et al. 

(2015) och värdepreferensen gällande status och identitet, så beskriver den att organisationens 

varumärke och en konkurrenskraftig lön i hög grad påverkar organisationens status i samhället. 

Status och identitet är en viktig värdepreferens som behövs för att kunna skapa ett starkt internt 

EVP, enligt Sengupta et al. (2015) och därför råder det en osäkerhet om organisationen 

verkligen värderar detta. 
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Sett till föregående avsnitt 5.1 samt 5.2, där employer brand samt arbetet med employer 

branding analyserats framkommer det att HR inte upplever att organisationens employer brand 

genererar några konkurrensfördelar samt att organisationen genomför årliga undersökningar 

för att ta reda på vad de anställda finner attraktivt med organisationen. Detta tillvägagångssätt 

kan däremot anses vara bristande då det som de anställda finner attraktivt inte återfinns i 

organisationens EVP. Vidare behöver organisationen veta om sina konkurrensfördelar för bli 

konkurrenskraftiga och få ett starkt employer brand (Backhaus & Tikoo, 2004), men även för 

att kunna skapa ett unikt och starkt EVP (Parment & Dyhre, 2009).  

5.4 Faktorer som påverkar personalomsättning  

Tidigare studier visar på att omvärldsfaktorer kan påverka personalomsättningen inom en 

organisation (Winterton, 2004). Detta är även något som framkommer i empirin, där det 

beskrivs att arbetsmarknaden just nu är arbetstagarens, vilket innebär att företagen slåss om 

arbetskraften. Organisationen är medveten om att personalomsättningen av just 

kundtjänstmedarbetare är relativt hög och att organisationen som arbetsgivare måste anpassa 

sig efter de nya generationerna. Författarna Tanwar och Prasad (2017) förklarar i sin studie att 

det finns faktorer som skapar en organisations employer brand, som i sin tur kan påverka 

personalomsättningen negativt om organisationen inte lyckas leva upp till det löfte som de ger 

till sina anställda. Förutom Tanwar och Prasads (2017) studie så finns det ett flertal andra 

studier som beskriver de olika faktorerna som kan påverka personalomsättningen (Abbasi & 

Hollman, 2000; Gray et al., 2000; Winterton, 2004; Barrow & Mosley, 2005; Davies 2008 

Parment & Dyhre; 2009). Sett till föregående avsnitt, 5.3, där empirin gällande EVP och internt 

EVP har analyserats, återfinns flera exempel där organisationen antingen inte lyckats leva upp 

till sitt löfte eller inte lyckats förmedla löftet till de anställda.  

 

Hälsosamma arbetsförhållanden 

Fynd från empirin visar på att arbetstimmarna och schemat är faktorer som påverkar eller har 

påverkat arbetsförhållandena negativt. Från de anställda och tidigare anställdas perspektiv är 

bristen på flexibilitet påfrestande. Enligt tidigare forskning kan minskad tillfredsställelse på 

arbetsplatsen och arbetsmiljö ha en stor påverkan på om en anställd väljer att avsluta sin 
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anställning eller inte (Abbasi & Hollman, 2000; Parment & Dyhre, 2009). Empirin visar också 

att de anställda ofta känner sig som en i mängden och att organisationen inte ser till individen 

trots att det satsas på hälsa och friskvård, detta menar Tanwar och Prasad (2017) påverkar en 

organisations employer brand negativt, då anställda vill arbeta inom organisationer som bryr 

sig om deras välmående.   

 

Träning och utveckling 

En av dimensionerna som ingick i Tanwar och Prasads (2017) studie omfattade träning och 

utveckling. Här förklarar författarna att om det finns möjligheter till att utvecklas och avancera, 

påverkas organisationens employer brand positivt och anställda får incitament till att stanna 

inom organisationen. Empirin visar på flera ställen att möjligheter till vidareutbildning finns 

då de anställda får lära sig nya kompetenser. Däremot lyfter både regionchef och teamledare 

samt anställda och tidigare anställda fram att möjligheter till vidareutveckling kan vara 

begränsade. En av förklaringarna är att det är lättare att avancera inom organisationen om 

kundtjänstmedarbetaren är anställd på huvudkontoret och att det är svårare att avancera på de 

andra utspridda kontoren. Detta innebär att organisationen kan få svårt att behålla kompetensen 

inom organisationen och enligt Backhaus och Tikoo (2004) påverkar detta organisationens 

employer brand negativt då humankapitalet inte blir lika starkt.  

 

Balans arbetsliv och fritid   

I empirin framkommer det att flexibilitet gällande arbetstider är svåra att uppnå, till följd av att 

arbetet är kundstyrt i väldigt hög grad. I empirin återfinns svar från regionchefen som förklarar 

att nya generationer inte kommer vilja arbeta lika tidsstyrt som det är idag och att 

organisationen står inför en utmaning för att underlätta detta. Teamledarna förklarar att det kan 

vara svårt att uppnå balans mellan fritid och arbetsliv till följd av arbetstider och schemat. Det 

förklarar även varför anställda och tidigare anställda upplever att en balans mellan fritid och 

arbetsliv är svår att uppnå, då de också förklarar att det tidsstyrda schemat har en stor påverkan. 

Denna aspekt har enligt Tanwar och Prasad (2017) en stor betydelse då deras forskning visar 

på att balansen mellan det privata livet och arbetslivet är en viktig dimension, både för 

organisationens employer brand men även personalomsättningen. Arbetstider är även en av de 

huvudfaktorer som Parment och Dyhre (2009) lyfter fram som en orsak till att avsluta sin 
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anställning.  

Etik och socialt ansvar  

Från empirin framgår det tydligt att samtliga respondenter upplever att organisationen tar sitt 

sociala ansvar gentemot samhället. Detta görs genom både små och stora insatser. I empirin 

framkommer det att både anställda och tidigare anställda upplever att de bidrar till något bra, 

sett till de arbete de gör mot kunderna. Däremot råder det delade meningar om organisationen 

tar ett socialt ansvar gentemot de anställda. Tidigare forskning förklarar att anställda idag vill 

känna att de bidrar till något bättre (Tanwar & Prasad, 2017) och därför är denna faktor viktig. 

De beskriver att anställda är mer benägna att stanna kvar inom organisationen om 

organisationen arbetar aktivt med detta. Detta kan även kopplas till Moroko och Uncles (2008) 

forskning, som beskriver att det är en större sannolikhet att anställda stannar inom 

organisationen om de är övertygade om att det är ett bra ställe att arbeta på.   

 

Förmåner och kompensation   

Förmånerna som kundtjänstmedarbetarna erhåller beskrivs i empirin som övervägande bra, 

från samtliga respondenter. Som nämnts tidigare så finns det en medvetenhet om att lönen är 

låg. I empirin framkommer det även andra aspekter gällande lönen. Anställda och tidigare 

anställda beskriver att utveckling inte lönar sig monetärt samt att nyanställda ofta kan få en 

högre grundlön än anställda som jobbat under en längre tid. De beskriver att det är 

löneutvecklingen som en kundtjänstmedarbetare har som orsakar detta. Det är inte den låga 

lönen i sig som har störst påverkan, utan det är bedömningen av lönen som skapar missnöje. 

Följden av detta blir att de som arbetar eller har arbetat som kundrådgivare inte känner sig 

uppskattade av organisationen, vilket dels kan minska tillfredsställelsen på arbetsplatsen, men 

även engagemanget till organisationen (Abbasi & Hollman, 2000). Även Parment och Dyhre 

(2009) lyfter fram en låg lön som en huvudfaktor. Tanwar och Prasads (2017) studie visade på 

att förmåner och kompensation var den dimension som hade minst påverkan på en 

organisations employer brand och incitament till att stanna kvar inom organisationen. Däremot 

var antagandet i deras studie att lönen var marknadsmässig och att andra dimensioner därför 

ansågs viktigare. I denna studies empiri nämns det vid upprepade tillfällen att lönen anses vara 

för låg jämfört med konkurrenter, både från HR, regionchef, teamledare, anställda och tidigare 

anställda, vilket kan förklara varför denna faktor är betydande i denna studie.  
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5.5 Organisationskultur  

Tidigare forskning visar på att organisationskultur är ett komplext begrepp som innefattar flera 

olika delar. Schein (2010) beskriver det som grundläggande antaganden som gruppen lär sig 

och som anses fungera bra i olika situationer. Dessa situationer kan innefatta olika problem 

som alla anställda i en organisation måste lära sig tackla. De antaganden som gruppen lärt sig 

är tänkt att guida de anställda i dessa situationer. Forskning visar också på att 

organisationskultur påverkar en organisations employer brand i väldigt hög grad (Backhaus & 

Tikoo, 2004; Sengupta et al., 2015; Parment & Dyhre, 2009). Gällande organisationskulturen 

för organisationen som undersökts i denna studie visar empirin på skillnader i uppfattningen 

om den rådande kulturen. Respondenten från HR kopplar organisationskulturen till de uttalade 

värdeord som organisationen har, samtidigt som regionchef och ledare upplever kulturen som 

väldigt öppen där det högt i tak där feedback och bra dialoger mellan ledare återfinns. De 

anställda och tidigare anställda delar inte samma upplevelse då de inte upplever att det är allt 

för högt i tak och att det ofta kan vara svårt att lyfta funderingar då de upplever att det inte är 

allt för positivt att yttra egna åsikter. Däremot beskriver dessa respondenter att kulturen inom 

de team som de arbetar eller arbetade i, är bra över lag då relationen mellan kollegorna oftast 

varit goda. 

Flertalet studier lyfter fram vikten av att ständigt analysera och förbättra organisationskulturen 

inom ett företag för att behålla personal, samt att ledarskapet har en extremt viktig roll inom 

det arbetet (Backhaus & Tikoo, 2004; Charbonnier-Voirin et al., 2017; Mosley, 2007). Mosley 

(2007) beskriver även att ledarskapet måste inta samma riktning gällande beteende och 

uppfattning om varumärket för att forma en så stark organisationskultur som möjligt. Fynd från 

empirin visar att skillnader i uppfattningen om värderingar och den organisationskultur som 

förmedlas till anställda. HR och regionchefen kopplar stor del av organisationskulturen till de 

värdeord som finns. Det framkommer att de arbetar för att de anställda ska känna en 

sammankoppling till de värderingar som organisationen har. Ledarna lyfter fram vikten av 

välmående. De förklarar att om medarbetarna mår bra så tenderar de ofta att vara mer 

engagerade och drivna till arbetet. Detta innebär att uppfattningen och arbetet med 

organisationskulturen skiljer sig åt mellan respondenterna, vilket kan göra det svårt att skapa 

en enhetlig inriktning i ledarskapet (Mosley, 2007).   
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Överensstämmande värderingar  

I empirin återfinns de anställdas och tidigare anställdas upplevelse gällande överensstämmande 

värderingar. Alla dessa respondenter var eniga om att de värderingar som organisationen har 

är bra och ser bra ut på papper. Däremot framkommer det att de har svårt att förklara på vilket 

sätt organisationens värderingar stämmer överens med respondenternas egna värderingar samt 

att värderingarna inte är något som märks av inom organisationen då upplevelsen är att det inte 

genomsyrar organisationen. Detta är något som Charbonnier-Voirin et al. (2017) menar 

påverkar en organisations employer brand negativt, då det är av yttersta vikt att organisationen 

har ett employer brand som speglar de värderingar och kulturen som finns. Detta är även något 

som kan leda till att den anställde inte är lika attraherad av organisationen samt att nöjdheten 

och det organisatoriska engagemanget minskar, då den anställde har svårt att associera sina 

värderingar till organisationens (Sengupta et al. 2015). Backhaus och Tikoo (2004) menar att 

detta har en negativ effekt på organisationskulturen, då studier visar att organisatoriskt 

engagemang och organisationskultur är tätt sammankopplade. Anledningen till varför anställda 

och tidigare anställda har svårt att anamma både organisationskultur och dess värderingar, kan 

härledas från det faktum att ledarskapet inte har en enhetlig inriktning från HR, regionchefens 

och ledarnas perspektiv. 

Uppskattning (sedd samt värdesatt), lojalitet och förtroende  

För att anställda ska förstå sitt värde i organisationen menar Parment och Dyhre (2009) att 

anställda behöver bli sedda och värdesatta av ledningen. Det kan visa sig i uppskattning till de 

anställda. De empiriska fynden gällande detta beskriver att både regionchef och ledare samt 

anställda och tidigare anställda upplever att ledarna är duktiga på att visa uppskattning till 

kundtjänstmedarbetarna. Däremot förklarar anställda och tidigare anställda att man trots detta 

känner sig som en i mängden, då organisationen är så pass stor. Det framkommer att de inte 

kände sig värdesatta av själva organisationen vilket innebär att organisationen inte lyckas med 

att få de anställda att förstå sitt värde fullt ut, vilket i sin tur kan påverka den lojalitet de 

anställda känner gentemot organisationen (Parment & Dyhre, 2009). Detta visas i empirin i 

form av att anställda och tidigare anställda tenderade att vara lojala till organisationen på grund 

av de kollegor de arbetade med och inte till följd av att de kände sig sedda och värdesatta av 

organisationen. Bristen på lojalitet till organisationen är även något som förtydligas av det 

faktum att de anställda och tidigare anställda har svårt att identifiera sig med organisationens 

värderingar och därför påverkar det organisatoriska engagemanget negativt (Backhaus & 

Tikoo, 2004). Empirin visar att det förtroende som anställda och tidigare anställda har, främst 
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vänder sig till den närmsta ledaren. Det framkommer dock att förtroendet kan variera i hög 

grad beroende på vilken ledare de har eller hade. Det framkommer även att det är svårt att 

identifiera ett förtroende till själva organisationen, då det är en stor aktör med konstanta 

organisationsförändringar. Om en organisation arbetar med intern employer branding så stärks 

förtroendet mellan de anställda och organisationen (Frook, 2001), som i sin tur stärker ett 

employer brand (Deery, 2008). Från empirin framkommer det att förtroendet till organisationen 

är bristande vilket kan påverka de anställdas lojalitet till organisationen, enligt Backhaus och 

Tikoo (2004). Detta innebär att denna aspekt troligtvis påverkat eller påverkar respondenternas 

lojalitet till organisationen samt organisationens employer brand.   

 

Samhörighet  

Det organisatoriska engagemanget påverkas även i hög grad av den upplevda samhörigheten 

mellan de anställda och organisationen, det vill säga, om de är en del av organisationen eller 

inte (Backhaus & Tikoo, 2004). Empirin visar på delade meningar gällande samhörigheten till 

organisationen, från de anställda och tidigare anställdas perspektiv. Samhörigheten till 

organisationen återfanns i de prestationer som gynnar eller gynnade organisationen. Det vill 

säga i arbetet som respondenterna utför eller utfört. Från empirin framkommer det att de 

anställda och tidigare anställda känner sig som en i mängden vilket orsakar att de inte känner 

en stark koppling till organisationen.  I detta fall blir det svårt att avgöra om respondenterna 

verkligen känner en samhörighet till organisationen och om det påverkar det organisatoriska 

engagemanget, då empirin visar på inkonsekventa svar.   

 

Utifrån den insamlade empirin framkommer det tydligt att det finns brister gällande 

organisationskulturen. Den rådande organisationskulturen är svår att identifiera, ledarskapet 

har inte samma riktning, anställda har svårt att associera sina värderingar till organisationens, 

man känner sig inte värdesatt från själva organisationen, lojaliteten ligger hos kollegorna och 

inte organisationen samt att det finns brister i förtroendet till organisationen. Detta kan förklara 

varför respondenterna hade inkonsekventa svar gällande om de kände sig som en del av 

organisationen, med andra ord, samhörighet. Detta grundar sig i tidigare forskning som visar 

på att alla dessa delar har en stor påverkan på samhörigheten och därmed det organisatoriska 

engagemanget (Backhaus & Tikoo, 2004). Richman et al. (2008) påvisar även att 

organisatoriska engagemang är viktigt då det bidrar till en starkare organisationskultur och som 

nämnt tidigare, spelar organisationskulturen en extremt viktig roll för en organisations 

employer brand (Backhaus & Tikoo, 2004; Sengupta et al., 2015; Parment & Dyhre, 2009). 
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5.6 Övrig analys 

Empiriska fynd visar att både HR, regionchef och ledare samt anställda främst tror att det är 

kollegorna som gör att man stannar kvar inom organisationen. Detta är även något som styrks 

från tidigare analys i del 5.5, där det framkom lojaliteten låg hos kollegorna, inte själva 

organisationen och dess möjligheter. Vidare så framkommer det i empirin att de tidigare 

anställda valde att avsluta sina tjänster på grund av att organisationen inte kunde hålla sitt löfte 

gällande EVP eller att det inte var tillräckligt attraktivt då möjlighet till utveckling var 

begränsat och arbetsmiljön ansågs som bristande. Enligt Parment och Dyhre (2009) är två av 

de viktiga kriterierna att EVP ska vara sant och attraktivt, vilket innebär att organisationens 

misslyckande med dessa delar, kostade organisationen kompetent personal som ville fortsätta 

utvecklas och genomföra ett bra arbete. Om organisationen hade arbetat på detta och levt upp 

till sitt löfte så visar empirin att de tidigare anställda troligtvis skulle ha stannat kvar inom 

organisationen. Organisationen hade därmed behållit kompetensen och humankapitalet inom 

organisationen (Backhaus & Tikoo, 2004).   
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6. Slutsatser   

I detta avslutande kapitelet redogörs de centrala slutsatserna, som genererats från studien, för 

att besvara syftet utifrån de tre forskningsfrågorna. Kapitlet redogör även teoretiskt och 

praktiskt bidrag, begränsningar, samt förslag till framtida forskning inom området. 

6.1 Slutsats forskningsfrågor   

 

FF1: Hur arbetar ett företag med ett känt varumärke inom telekombranschen med intern 

employer branding riktat mot kundtjänstmedarbetare? 

 

I empirin framkommer det att organisationen genomför insatser som kan liknas vid intern 

employer branding, men det är tydligt att organisationen saknar en tydlig strategi gällande 

employer branding. Detta visar sig dels i det faktum att svaren mellan HR, regionchef och 

ledare vid flera tillfällen skiljer sig väldigt mycket åt, men även de anställda och tidigare 

anställdas berättelser om att uppfattningen om organisationen varierat kraftigt beroende på 

vilken ledare de har haft. Anledningen till varför den undersökta organisationen inte har en 

tydlig strategi kan vara att HR och marknadsavdelningen inte har något samarbete på nationell 

nivå. Empirin visade att det endast är på koncernnivå som det arbetades med employer 

branding. Detta motsäger Parment och Dyhre (2009) samt Ambler och Barrows (1996) 

påståenden om att HR och marknadsföringsavdelningen bör samarbeta för att skapa och 

förmedla ett så attraktivt och starkt employer brand som möjligt.   

 

FF2: Hur upplever nuvarande och tidigare kundtjänstmedarbetare inom telekombranschen 

företagets employer brand? 

 

De anställda och tidigare anställdas svar följer ett gemensamt mönster som dels beskriver 

organisationen som en bra arbetsplats, trygg arbetsgivare och är ett bra första jobb. Däremot 

visar empirin att organisationen inte kan förmedla ett starkt EVP. Ett exempel på detta är att 

det i empirin framkommer att både HR, regionchef och ledare upplever att organisationen 

erbjuder möjligheter till utveckling, de anställda och tidigare anställda menar är att det finns 

vidareutbildning inom den tjänst de redan har, men att möjligheter till vidareutveckling och 

avancemang är extremt begränsad. Det visar sig också att organisationen har svårt att förmedla 

organisationskulturen och dess värderingar, då det i empirin framkommer att flera anställda 
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inom organisationen inte vågar lyfta fram sina egna åsikter, då det ofta kan uppfattas som 

negativt beroende på vilken ledare man har. Samtidigt menar regionchefen och ledarna att det 

är högt i tak och att alla får komma till tals, vilket tyder på att ledarskapet inte är sammansvetsat.   

 

FF3: Vad påverkar de anställdas avsikter att stanna, eller sluta, hos företagen?  

 

Empirin visar att de som frivilligt valt att avsluta sin anställning hos organisationen gjorde det 

till följd av att organisationens EVP inte var sant eller attraktivt. Det framkom att 

utvecklingsmöjligheterna inte längre fanns och arbetsmiljön var inte längre hållbar.  Den 

främsta faktorn som påverkar de anställdas incitament till att stanna inom organisationen är 

kollegorna. Detta innebär att det är av yttersta vikt att organisationen börjar arbeta med intern 

employer branding och skapa en tydlig strategi för att behålla dessa individer inom 

organisationen, då den befintliga personalen känner en lojalitet till kollegorna och inte 

organisationen. Här spelar även den bristande organisationskulturen en viktig roll, då det 

organisatoriska engagemanget både påverkar de anställdas lojalitet men även organisationens 

employer brand.   

 

I empirin framkom det att både HR, regionchef och teamledare lyfte fram lönen som en vanlig 

faktor till varför anställda avsluta sin tjänst. Från de anställda och tidigare anställdas perspektiv 

handlar det inte bara om att lönen är låg, utan den påverkar de anställdas känsla av hur pass 

värdesatta de är av organisationen, när nyanställda kommer in på högre grundlöner än de som 

har jobbat i flera år. Detta i kombination med att de ständigt känner sig som en i mängden har 

troligtvis stor påverkan på personalomsättningen, då lojaliteten till organisationen tenderar att 

minska. Detta innebär att det inte är den lägre lönen i sig som ligger till grund för att de inte 

känner sig värdesatta, utan det faktum att de nyanställdas värde anses vara högre än de 

befintliga anställdas.  

 

Den insamlade empirin har givit svar på studiens forskningsfrågor och den gemensamma 

slutsatsen från samtliga forskningsfrågor är att organisationen saknade en tydlig strategi 

gällande intern employer branding. Detta visar sig i samtliga delar av forskningsfrågorna och 

skiljer sig mot tidigare forskning som tydligt fastställt att employer branding är en långsiktig 

strategi som består av interna processer som syftar till att behålla personal inom organisationen 

(Ambler & Barrow, 1996; Backhaus & Tikoo, 2004; Sullivan, 2004). 
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6.2 Studiens bidrag  

6.2.1 Teoretiskt bidrag  

Denna studie har utgått från organisationen och anställda samt tidigare anställdas perspektiv. 

För att skapa förståelse gällande hur organisationer med kända varumärken inom 

telekombranschen kan reducera personalomsättning av kundtjänstmedarbetare med hjälp av 

intern employer branding, har employer brand, employer branding, employer value proposition 

(EVP), faktorer som påverkar personalomsättning samt organisationskultur använts. Denna 

studie har gett både organisationen och dess anställda och tidigare anställda möjligheten att 

förklara hur de upplever dessa delar, vilket gett möjligheten att koppla ihop den interna 

employer brandingens påverkan på organisationsnivå samt individnivå. Detta är ett bidrag till 

den befintliga kunskap som finns om employer branding och dess beståndsdelar, då studiens 

empiri tydligt identifierar de brister som kan orsaka en delad uppfattning mellan organisation 

och individ. Empirin påvisar även att den undersökta organisationens personalomsättning till 

stor del härstammar från dessa brister. Den litteratur som denna studie har grundat sig i har 

visat sig vara överensstämmande i både positiva och negativa aspekter, vilket möjliggjort en 

identifiering av de brister som kan finnas hos organisationer gällande deras arbete med intern 

employer branding.  

6.2.2 Praktiskt bidrag  

Resultatet från denna studie är användbart för organisationer som befinner sig i liknande 

situationer som den undersökta organisationen. Det vill säga organisationer som har ett känt 

varumärke, men har en hög personalomsättning av kundtjänstmedarbetare eller liknande och 

som önskar reducera denna personalomsättning. Det praktiska bidraget som denna studie vill 

lyfta fram är vikten av att lägga tid och energi på employer branding, framför allt intern 

employer branding, i ett samhälle där arbetsgivarna slåss om arbetskraften. Det är viktigt att 

organisationer förstår innebörden av employer branding, vad det tillför organisationen och hur 

det kan påverka personalomsättning, samt att de har en förståelse och arbetar med de olika 

delarna som påverkar organisationens employer brand. När det kommer till stora 

organisationer, där informationen ska gå i flera olika led, är det än viktigare att strategin är 

tydlig för att få effekt av organisationens employer branding och behålla kompetent personal. 

Ett starkt employer brand är extra viktigt inom organisationer som arbetar med kundservice, 

då personalen är den kontakt och koppling kunderna har med organisationen (Schlager et al., 

2011). Författarna av studien vill även förmedla vikten av att vara lyhörd till de anställda, arbeta 
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för att skapa en stark organisationskultur där ledarskapet har en viktig roll samt granska det 

erbjudande de ger till sina anställda och se till att erbjudandet är något organisationen kan leva 

upp till.  

6.3 Begränsningar och framtida forskning  

Den begränsning som denna studie omfattats av är den tidsram som författarna verkade inom. 

Detta har inneburit att studien endast kunnat undersöka en organisation och att antalet 

intervjuer som genomförts varit begränsade i antal, då tidsramen inte gav utrymme för fler 

intervjuer. Vidare var ytterligare en begränsning att enbart en respondent från ledningen, HR-

chefen, som kunde intervjuas då det inte fanns någon mer som var tillräckligt insatt i ämnet 

enligt HR-chef själv. Att studien enbart undersökte ett företag bidrog också till att studien 

begränsades i både omfattning och djup. Förslag till framtida forskning är därmed att 

genomföra en jämförande fallstudie där fler organisationer och intervjuer kan ingå, för att 

identifiera skillnader och likheter mellan organisationer och deras arbete med intern employer 

branding. Detta skulle även generera en djupare förståelse inom ämnet och få en tydligare 

kartläggning på effekten av intern employer branding på organisationsnivå och individnivå. 

Vidare hade även olika avdelningar inom en och samma organisation kunnat undersökas för 

att jämföra om det är någon skillnad på hur organisationen arbetar med employer branding 

inom dessa. Genom att göra detta skulle samband mellan employer branding och 

personalomsättning på de avdelningarna kunna identifieras. 

 

Ytterligare ett förslag till framtida forskning kan vara att endast undersöka EVP och internt 

EVP på samma jämförande sätt som denna studie utgått ifrån, det vill säga på organisation och 

individnivå. Detta hade möjliggjort att en mer djupgående undersökning om EVP. 
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BILAGOR  

Bilaga 1. Intervjuguide HR  

 

INLEDNING 

1. Vad är din roll inom organisationen? 

2. Ålder 

3. Vad är dina arbetsuppgifter? 

4. Hur länge har du arbetat inom organisationen? 

5. Kan du beskriva på vilket sätt du är inblandad i arbetet med employer branding (arbetet med 

arbetsgivarumärket)? 

 

EMPLOYER BRAND 

1. Vad anser du att ett employer brand (arbetsgivarvarumärke) är? 

2. Sett till organisationens employer brand, vad anser du att det står för? 

3. Arbetar ni med att stärka företagets employer brand? Om ja, hur?  

4. Arbetar ni med employer branding? Om ja, hur?  

5. Anser du att organisationens employer brand skapar konkurrensfördelar gentemot era direkta 

och indirekta konkurrenter? Om ja, på vilket sätt? 

 

ORGANISATIONSKULTUR 

1.  Vad är din uppfattning om organisationskultur rent allmänt? Vad betyder det för dig?  

2. Skulle du kunna förklara organisationskulturen som råder på företaget?  

3. När det kommer till de anställda, vilka värderingar och organisationskultur vill ni förmedla? 

På vilket sätt gör ni detta?  

4. Upplever ni att den förmedlade organisationskulturen och dess värderingar speglar sig i de 

anställdas vardagliga arbete? Om ja, på vilket sätt?   

 

EMPLOYER BRANDING 

1. Hur arbetar ni för att behålla och motivera personalen? 

2. Arbetar företaget aktivt med employer branding? Om ja, till vilken grad arbetar HR-

avdelningen och marknadsavdelningen tillsammans med detta? 
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3. Arbetar organisationen aktivt för att anställda ska bilda en positiv uppfattning om 

organisationen? Om ja, hur?  

4. Arbetar ni aktivt med att undersöka vad de anställda finner attraktivt hos företaget som 

arbetsgivare? Om ja, vilka är dessa faktorer?  

 

EVP OCH INTERNT EVP 

1. Vid en anställning hos företaget, vad skulle du säga är de största fördelarna med att jobba 

hos er? (Det kan vara utvecklingsmöjligheter, förmåner, lön osv.)  

2. På vilket sätt skiljer sig organisationens medarbetarerbjudande från konkurrenternas? 

3. Det medarbetarerbjudande om företaget har, till vilken grad skulle du säga att det går i linje 

med företagets varumärke? (Mission och vision)  

4. På vilket sätt arbetar ni med att de anställda ska förmedla en positiv bild av organisationen 

som arbetsgivare?  

5. Hur anser du att organisationen arbetar med att erbjuda anställda möjligheter till 

vidareutveckling? Anser du att organisationen tar till vara på de anställdas potential? 

6. Hur ser du på organisationens arbete med att göra rättvisa bedömningar och organisationen 

transparens gentemot de anställda?  

7. Arbetar organisationen aktivt för att de anställda ska uppleva att de bidrar till organisationens 

mål? Till vilken grad tror du att de anställda upplever detta? 

8. Skulle du kunna beskriva hur organisationen arbetar för att de anställda ska känna 

samhörighet till både arbetet men även företaget?  

9. Arbetar organisationen för att de anställda ska känna sig glada och nöjda på arbetet? om ja, 

hade du kunnat beskriva hur detta arbete ser ut? 

10. Hur arbetar organisationen för att uppnå en så bekväm arbetsmiljö som möjligt? Det kan 

handla om hur kontoren ser ut, vilka arbetstider som gäller etc?  

11. Tror du att de anställda är stolta över att arbeta för organisationen? Hade du kunnat beskriva 

varför du tror detta?  

 

FAKTORER SOM PÅVERKAR PERSONALOMSÄTTNING 

1. Hur skulle du beskriva att personalomsättningen av kundtjänstmedarbetare ser ut? Varför 

tror du att det ser ut så? Vad tror du är den vanligaste anledningen till att anställda slutar?  

2. Hur skulle du beskriva att arbetsförhållandena för kundtjänstmedarbetare ser ut? (Ur 

perspektiv såsom välmående, arbetsmiljö osv.)  
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3. Hur skulle du beskriva att möjligheterna för utveckling och avancemang inom 

organisationen ser ut? 

4. Hur arbetar organisationen för att kundtjänstmedarbetare ska få så bra balans som möjligt 

mellan arbete och fritid? 

5. Hur arbetar organisationen med sitt sociala ansvar? Både till samhället och de anställda?  

6. Till vilken grad tror du att de anställda känner att de bidrar till något bra eller meningsfullt? 

På vilket sätt arbetar organisationen för att stärka detta? 

7. Hur skulle du beskriva den kompensation och de förmåner som kundtjänstmedarbetare 

erhåller?  

 

ÖVRIGA FRÅGOR 

1. Vilka faktorer tror du gör att de anställda stannar inom organisationen? 
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Bilaga 2. Intervjuguide regionchef och teamledare   

 

INLEDNING 

1. Vad är din roll inom organisationen? 

2. Ålder 

3. Vad är dina arbetsuppgifter? 

4. Hur länge har du arbetat inom organisationen?  

5. Kan du beskriva på vilket sätt du är inblandad i arbetet med employer branding (arbetet med 

arbetsgivarumärket)? 

 

EMPLOYER BRAND  

1. Vad anser du att ett employer brand (arbetsgivarvarumärke) är? 

2. Sett till organisationens employer brand, vad anser du att det står för? 

3. Arbetar ni med att stärka företagets employer brand? Om ja, hur?  

4. Arbetar ni med employer branding? Om ja, hur?  

5. Anser du att organisationens employer brand skapar konkurrensfördelar gentemot era direkta 

och indirekta konkurrenter? Om ja, på vilket sätt? 

 

ORGANISATIONSKULTUR 

1.  Vad är din uppfattning om organisationskultur rent allmänt? Vad betyder det för dig? 

2.  Skulle du kunna förklara organisationskulturen som råder på företaget? 

3. När det kommer till de anställda, vilka värderingar och organisationskultur vill ni förmedla? 

På vilket sätt gör ni detta? 

4. Upplever ni att den förmedlade organisationskulturen och dess värderingar speglar sig i de 

anställdas vardagliga arbete? Om ja, på vilket sätt?  

5. Arbetar organisationen med att visa uppskattning till sina anställda? Om ja, på vilket sätt? 

 

EMPLOYER BRANDING 

1. Hur arbetar ni för att behålla och motivera personalen?  

2. Arbetar organisationen aktivt för att anställda ska bilda en positiv uppfattning om 

organisationen som arbetsgivare? Om ja, hur? 

3. Arbetar ni aktivt med att undersöka vad de anställda finner attraktivt hos företaget som 

arbetsgivare? Om ja, vilka är dessa faktorer? 
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EVP OCH INTERNT EVP 

1. Vid en anställning hos företaget, vad skulle du säga är de största fördelarna med att jobba 

hos er? (Det kan vara utvecklingsmöjligheter, förmåner, lön osv.) 

2. På vilket sätt skiljer sig organisationens medarbetarerbjudande sig från era konkurrenters? 

3. Det medarbetarerbjudande om företaget har, till vilken grad skulle du säga att det går i linje 

med företagets varumärke? (Mission och vision) 

4. På vilket sätt arbetar ni med att de anställda ska förmedla en positiv bild av organisationen 

som arbetsgivare?  

5. Hur anser du att organisationen arbetar med att erbjuda anställda möjligheter till 

vidareutveckling? Anser du att organisationen tar till vara på de anställdas potential? 

6. Hur ser du på organisationens arbete med att göra rättvisa bedömningar och organisationen 

transparens gentemot de anställda?  

7. Arbetar organisationen aktivt för att de anställda ska uppleva att de bidrar till organisationens 

mål? Till vilken grad tror du att de anställda upplever detta? 

8. Skulle du kunna beskriva hur organisationen arbetar för att de anställda ska känna 

samhörighet till både arbetet men även företaget?  

9. Arbetar organisationen för att de anställda ska känna sig glada och nöjda på arbetet? om ja, 

hade du kunnat beskriva hur detta arbete ser ut? 

10. Hur arbetar organisationen för att uppnå en så bekväm arbetsmiljö som möjligt? Det kan 

handla om hur kontoren ser ut, vilka arbetstider som gäller etc? 

11. Tror du att de anställda är stolta över att arbeta för organisationen? Hade du kunnat beskriva 

varför du tror detta?  

 

FAKTORER SOM PÅVERKAR PERSONALOMSÄTTNING 

1. Hur skulle du beskriva att personalomsättningen av kundtjänstmedarbetare ser ut? Varför 

tror du att det ser ut så? Vad tror du är den vanligaste anledningen till att anställda slutar? 

2. Hur skulle du beskriva att arbetsförhållandena för kundtjänstmedarbetare ser ut? (Ur 

perspektiv såsom välmående, arbetsmiljö osv.) 

3. Hur skulle du beskriva att möjligheterna för utveckling och avancemang inom 

organisationen ser ut? 

4. Hur arbetar organisationen för att kundtjänstmedarbetare ska få så bra balans som möjligt 

mellan arbete och fritid? 

5. Hur arbetar organisationen med sitt sociala ansvar? Både till samhället och de anställda? 
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6. Till vilken grad tror du att de anställda känner att de bidrar till något bra eller meningsfullt? 

På vilket sätt arbetar organisationen för att stärka detta? 

7. Hur skulle du beskriva den kompensation och de förmåner som kundtjänstmedarbetare 

erhåller?  

 

ÖVRIGA FRÅGOR 

1. Vilka faktorer tror du gör att de anställda stannar inom organisationen? 
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Bilaga 3. Intervjuguide anställda 

 

INLEDNING 

1. Vad är din roll inom organisationen? 

2. Ålder 

3. Vad är dina arbetsuppgifter? 

4. Hur länge har du arbetat inom organisationen? 

5. Innan du började arbeta inom organisationen; hade du erfarenheter från liknande jobb eller 

bransch? 

 

EMPLOYER BRAND 

1. Hur skulle du beskriva företaget som arbetsgivare?  

2. Upplever du att organisationen är ett bra ställe att arbeta på? 

3. Skulle du rekommendera andra att arbeta inom organisationen?  

4. Upplever du att företaget arbetar aktivt för att du som anställd ska få en positiv uppfattning 

om företaget som arbetsgivare? Om ja, på vilket sätt?  

 

ORGANISATIONSKULTUR 

1.  Vad är din uppfattning om organisationskultur rent allmänt? Vad betyder det för dig? 

2.  Skulle du kunna förklara organisationskulturen som råder på företaget? 

3. Upplever du att du blir sedd och värdesatt av organisationen? Om ja, på vilket sätt?  

4. Upplever du att dina värderingar stämmer överens med organisationens? Om ja, kan du 

förklara hur eller på vilket sätt?  

5. Upplever du att du är en del av organisationen? Om ja, hur visar detta sig? 

6. Hur skulle du beskriva att förtroendet mellan dig och organisationen ser ut?  

7. Skulle du säga att kulturen inom organisationen påverkar hur lojal du är till företaget som 

arbetsgivare? Om ja, på vilket sätt? 

 

EVP OCH INTERNT EVP 

1. Vad upplever du att du som anställd får från organisationen? (Förmåner, uppskattning etc)  

2. Vad gör en arbetsgivare attraktiv för dig? 

3. Skulle du kunna beskriva vilka fördelar du ser med att arbeta vid organisationen? 

4. Upplever du att organisationen erbjuder dig möjligheter till vidareutveckling? Anser du att 
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de tar tillvara på potentialen hos de anställda? Om ja, kan du beskriva på vilket sätt? 

5. Hur ser du på organisationens arbete med att göra rättvisa bedömningar och organisationens 

transparens gentemot de anställda?  

6. Upplever du att organisationen arbetar aktivt för att du som anställd ska känna att du bidrar 

till organisationens mål? Om ja, på vilket sätt? 

7. Kan du beskriva om, eller hur, organisationen arbetar för att du som anställd ska känna 

samhörighet till både arbetet men även företaget?  

8. Känner du dig glad och nöjd på jobbet? Upplever du att organisationen arbetar aktivt för att 

du ska känna dig nöjd? Om ja, kan du beskriva hur? 

9. Hur upplever du arbetsmiljön? Det kan handla om kontoret, arbetstider, kollegor etc. 

10. Känner du dig stolt över att arbeta inom organisationen? Varför? 

 

FAKTORER SOM PÅVERKAR PERSONALOMSÄTTNING 

1. Hur skulle du beskriva att arbetsförhållandena för dig som kundtjänstmedarbetare ser ut? 

(Ur perspektiv såsom välmående, arbetsmiljö osv.) 

2. Hur skulle du beskriva att möjligheterna för utveckling och avancemang inom 

organisationen ser ut? 

3. Upplever du att organisationen arbetar för att du ska få så bra balans som möjligt mellan 

arbete och fritid? Om ja, hur visar detta sig? 

4. Upplever du att organisationen tar ett socialt ansvar när det kommer till samhället och er 

anställda? Om ja, på vilket sätt?  

5. Får organisationen dig att känna att du bidrar till något bra eller meningsfullt? Om ja, hade 

du kunnat beskriva hur? 

6. Hur skulle du beskriva den kompensation och de förmåner som du som 

kundtjänstmedarbetare erhåller? Med kompensation menas lön, tillägg, förmåner etc. Det kan 

vara allt från friskvård till fika. 

 

ÖVRIGA FRÅGOR 

1.  Hur ser dina framtidsplaner ut?  

2.  Kan du beskriva vad det är som gör att du stannar kvar inom organisationen? 

 

  



9 

 

Bilaga 4. Intervjuguide tidigare anställda  

 

INLEDNING 

Kontrollfråga.  Avslutade du frivilligt din anställning hos organisationen inom det senaste 

året?  

1. Hur länge var du anställd inom organisationen? 

2. Vad var din roll inom organisationen? 

3. Ålder 

4. Vad var dina arbetsuppgifter? 

5. Vad arbetar du med idag?  

 

EMPLOYER BRAND 

1. Hur skulle du beskriva företaget som arbetsgivare? 

2. Upplevde/upplever du att organisationen är ett bra ställe att arbeta på? 

3. Skulle du rekommendera andra att arbeta för organisationen? 

4. Upplevde du att företaget arbetar aktivt för att du som anställd skulle få en positiv 

uppfattning om företaget som arbetsgivare? Om ja, på vilket sätt? 

 

ORGANISATIONSKULTUR 

1.  Vad är din uppfattning om organisationskultur rent allmänt? Vad betyder det för dig? 

2.  Skulle du kunna förklara organisationskulturen som råder/rådde på företaget? 

3. Upplevde du att du blev sedd och värdesatt av organisationen? Om ja, på vilket sätt?  

4. Upplevde du att dina värderingar stämde överens med organisationens? Om ja, kan du 

förklara hur eller på vilket sätt? 

5. Upplevde du att du var en del av organisationen? Om ja, hur visade detta sig? 

6. Hur skulle du beskriva att förtroendet mellan dig och organisationen såg ut? 

7. Skulle du säga att kulturen inom organisationen påverkade hur lojal du var till företaget som 

arbetsgivare? Om ja, på vilket sätt? 

 

EVP OCH INTERNT EVP 

1. Hur skulle du beskriva det erbjudande du fick av organisationen under tiden du var anställd?  

Vad upplever du att du som anställd får från organisationen? (Förmåner, uppskattning etc) 

2. Vad gör en arbetsgivare attraktiv för dig? 
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3. Skulle du kunna beskriva vilka fördelar du ser med att arbeta vid organisationen? 

4. Upplevde du att organisationen erbjöd dig möjligheter till vidareutveckling? Anser du att de 

tog tillvara på potentialen hos de anställda? Om ja, kan du beskriva på vilket sätt? 

5. Hur ser du på organisationens arbete med att göra rättvisa bedömningar och organisationens 

transparens gentemot de anställda under din tid som anställd?  

6. Upplever du att organisationen arbetade aktivt för att du som anställd skulle känna att du 

bidrog till organisationens mål? Om ja, på vilket sätt? 

7. Kan du beskriva om, eller hur, organisationen arbetade för att du som anställd skulle känna 

samhörighet till både arbetet men även företaget?  

8. Kände du dig glad och nöjd på jobbet? Upplevde du att organisationen arbetade aktivt för 

att du skulle känna dig nöjd? Om ja, kan du beskriva hur? 

9. Hur upplevde du arbetsmiljön? Det kan handla om kontoret, arbetstider, kollegor etc. 

10. Kände du dig stolt över att arbeta inom organisationen? Varför?  

 

FAKTORER SOM PÅVERKAR PERSONALOMSÄTTNING 

1. Hur skulle du beskriva att arbetsförhållandena såg ut för dig under din tid som anställd? (Ur 

perspektiv såsom välmående, arbetsmiljö osv.) 

2. Hur skulle du beskriva att möjligheterna för utveckling och avancemang inom 

organisationen ser/såg ut? 

3. Upplevde du att organisationen arbetade för att du skulle få så bra balans som möjligt mellan 

arbete och fritid? Om ja, hur visade detta sig? 

4. Upplever/upplevde du att organisationen tar ett socialt ansvar när det kommer till samhället 

och de anställda? Om ja, på vilket sätt?  

5. Fick organisationen dig att känna att du bidrog till något bra eller meningsfullt? Om ja, hade 

du kunnat beskriva hur?  

6. Hur skulle du beskriva den kompensation och de förmåner som du fick under din tid som 

anställd? Med kompensation menas lön, tillägg, förmåner etc. Det kan vara allt från friskvård 

till fika. 
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ÖVRIGA FRÅGOR 

1. Skulle du kunna beskriva varför du valde att avsluta din anställning hos organisationen? 

2. Skulle du kunna beskriva vad organisationen hade kunnat göra eller ändra för att du skulle 

velat stanna? 

3. Sett till den arbetsgivare du har idag, hur skulle du beskriva att organisationerna skiljer sig 

åt som arbetsgivare? 
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Bilaga 5. Information inför intervjuer   

Välkommen och tack för att du ställer upp på den här intervjun. Mitt namn är X och med mig 

har jag Y. Vi är båda studenter på Luleå Tekniska Universitet och vi genomför vår 

masteruppsats som vårt sista projekt innan vi får vår examen inom civilekonomi. Innan vi 

startar är det en del information vi måste gå igenom och till att börja med vill jag bara förklara 

syftet igen vilket är att utveckla en förståelse för hur företag med kända varumärken inom 

telekombranschen kan reducera personalomsättningen av kundtjänstmedarbetare med hjälp av 

intern employer branding.  

 

Intervjun kommer ta ungefär 60–90 minuter. All information som framkommer under intervjun 

kommer att hanteras konfidentiellt och endast användas inom den här studien. Vi vill även be 

om tillåtelse att spela in intervjun för att vi ska kunna försäkra oss om att samtlig information 

blir korrekt tolkad och framställd.  Slutligen är det bara säga till om du under intervjuns gång 

vill ta en paus eller återgå till en tidigare fråga. Du kan även när som helst avbryta intervjun 

om du inte vill fortsätta. Innan jag börjar vill jag även dubbelkolla ifall du har några funderingar 

eller frågor?  


