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Sammanfattning 
Problem och Syften: 
Det har visat sig att en vanlig orsak bakom icke framgångsrika tjänsteföretag är att 

företagets medarbetare inte är tillräckligt informerade om vad företaget står för vilket 

gör att de inte alltid levererar tjänsten på det sätt de lovat sina kunder. En av orsakerna 

till detta problem kan vara att företaget misslyckats med att marknadsföra sin tjänst och 

sitt varumärke internt. Med denna studie vill vi då undersöka hur ett tjänsteföretag kan 

gå tillväga för att försäkra sig om att de anställda levererar tjänsten i enlighet med 

kundlöftet: Hur får ett tjänsteföretag sina kundtjänstmedarbetare att leverera tjänster i 

enlighet med vad varumärket lovat sina kunder? Vi vill undersöka vilka faktorer och 

problemområden som inverkar på detta problem samt undersöka hur dessa kan påverkas 

och hanteras på ett tjänsteföretag. Det ena av uppsatsens två syften handlar om att vi vill 

kunna skapa en modell samt ge praktiska exempel för hur ett företag kan använda de två 

teorierna Internal Marketing och Internal branding, för att arbeta med detta problem. 

Det andra syftet med uppsatsen är att kunna ge det omskrivna [Företaget] konkreta råd 

för att förbättra den interna marknadsföringen.  

 

Metod:  
Vid genomförande av studien har vi utgått från ett hermeneutiskt perspektiv, detta 

grundar sig i att vi vill tolka och förstå mänskliga erfarenheter och situationer (Olsson & 

Sörensen, 2011, s. 100). Baserat på uppsatsens problem samt dess syften kom vi fram 

till att en kvalitativ forskningsansats skulle vara bäst lämpad för den här uppsatsen. Vid 

en kvalitativ studie är det vanligast att författarna använder ett induktivt angreppssätt 

(Olsson & Sörensen, 2011, s. 100). Dock ansåg vi inte att det induktiva passade oss 

vilket slutade i att vi identifierade studiens angreppssätt som ett abduktivt.  

 

Teorier:  
För att kunna besvara uppsatsens problem och dess syften har vi utgått från två 

huvudteorier, Internal marketing och Internal branding. De förespråkar båda olika 

aktiviteter som syftar till att förbättra ett företags förmåga att kommunicera internt. Vår 

teoretiska forskning resulterade i en modell som syftar till att illustrera vilka likheter 

och olikheter det finns mellan Internal marketing och Internal branding. Denna modell 

fick sedan fungera som huvudsakligt underlag vid genomförande av den empiriska 

delen av uppsatsen 

 

Slutsats: 
De teorier vi läst har givit oss en inblick i hur Internal marketing och Internal branding 

kan användas för att ett tjänsteföretag ska kunna uppnå kundernas förväntningar på 

varumärket. Det har visat sig mycket tydligt att det inte enbart är en faktor eller ett 

problemområde som spelar roll, vilket faller sig ganska självklart. Alla de faktorer vi 

identifierat har olika stor inverkan både enskilt och tillsammans med varandra, men de 

två faktorer vi fann allra viktigast var; ledarskapet och den interna kommunikationen. 

Trots att vi kunnat urskilja dessa två utstickande faktorer är det ändå viktigt att varje 

företag ser till sig själva för att veta vilket eller vilka problemområden som är mest 

kritiskt hos just dem.  

 

Nyckelord: Internal marketing, Internal branding, Branding, Varumärken, Intern 

kommunikation, Intern marknadsföring, Management, Marknadsföring, Kundlöften, 

Kundmöten  



Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Gert-Olof Boström, som har väglett och 

inspirerat oss i denna resa. Vi är även enormt tacksamma gentemot det företag som 

bestämde sig för att ställa upp och hjälpa oss med att genomföra den empiriska delen av 

studien. Vi hoppas också att de kan ha nytta av de resultat och rekommendationer vi 

presenterat. Vidare önskar vi även att andra tjänsteföretag med liknande 

arbetsinriktning, skall finna denna studie relevant och användbar.  
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1. Inledning 
Detta kapitel är ägnat åt att ge en introduktion och bakgrund till problemet med att 

anställda i ett tjänsteföretag inte alltid är helt medvetna om vilka intentioner de ska 

arbeta efter. Vi ger här en introduktion samt bakgrund som kommer resultera i vår 

problemformulering med syfte. 

1.1 Introduktion 
Att misstag uppstår vid leverans av tjänster är svårt att undvika helt (Anupam, 

Dangayach, & Rakesh, 2011, s. 42), trots detta, finns det många faktorer och områden 

som kan förhindra att onödiga misstag uppstår exempelvis att se till att medarbetarna är 

väl informerade och utbildade inom sitt arbetsområde. Dåligt informerade och utbildade 

medarbetare har visat sig vara en av huvudorsakerna bakom misslyckade tjänsteföretag 

(de Chernatony & Segal-Horn, 2003, s. 1099). 

 

Ett företag som inte informerar och utbildar sina anställda riskerar att misslyckas med 

att leverera den tjänst som kunderna förväntar sig genom till exempel extern 

marknadsföring (Wilson, Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2008, s. 111). Eftersom 

anställda hos ett tjänsteföretag, på många sätt, kan liknas vid själva tjänsten/produkten 

samt representanter av varumärket (Johnson, Scholes, & Whittington, 2008, s. 272), blir 

det extra viktigt att de är informerade i vilket syftet med deras arbetsprestation är.  

 

Med denna uppsats kommer vi titta på vad som påverkar ett tjänsteföretags förmåga att 

leverera sin tjänst efter de intentioner företaget har och de löften företaget givit sina 

kunder.  

 

1.2 Problembakgrund 
En viktig och självklar del för de flesta företag är att ha väl formulerade mål och 

visioner (Johnson et al., 2008, s. 583). De mål och värderingar som företaget satt upp 

ger tillsammans en bild av företagets varumärke (Morton, 2012, s. 70). Att ett företag 

har ett framgångsrikt varumärke är viktigt för att kunna synas i konkurrensen mot andra 

varumärken och här kommer branding in. Branding handlar om hur ett företag får sitt 

varumärke att skilja sig mot andra och därmed hitta en egen position på marknaden 

(Arden, 2012, s. 49). Som företagare är det då viktigt att definiera vad varumärket står 

för (Arden, 2012, s. 49). Står varumärket för kvalitet, budget, säkerhet och så vidare. 

För att ett företag skall kunna behålla sin marknadsposition är det viktigt att dessa mål 

och värderingar tydligt kommuniceras inom företaget (de Chernatony & Segal-Horn, 

2003, s. 1098).  

 

Marknadsföring är viktigt för att ett företags mål, visioner och ställningstaganden skall 

nå ut på marknaden, utan marknadsföring kan inte företaget nå fram till sina kunder. Att 

marknadsföra en tjänst består dock inte enbart av att synas via tv-reklam och så vidare. 

Marknadsföring är viktig genom hela företaget och består av flera olika moment vilka 

skiljer sig åt mellan olika företag, en illustration över de olika stadierna för 

marknadsföring av en tjänst går att se i The Services Marketing Triangle (figur 1). 

Denna figur illustrerar och beskriver ett sätt att se på sambandet mellan företagsledning, 

medarbetare och kunder när det kommer till olika delarna av marknadsföringen (Wilson 

et al., 2008, s. 19). 
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Figur 1 Service Marketing Triangle (Wilson et al., 2008, s. 19) 

Alla tre sidor (se figur 1) på triangeln, den externa, den interna och den interaktiva 

marknadsföringen, är viktiga för att ett tjänsteföretag skall vara framgångsrikt (Wilson 

et al., 2008, s. 19). Den externa marknadsföringen är den som ger kunderna information 

om vad varumärket och företaget står för och skapar vissa förväntningar, den interaktiva 

marknadsföringen är den marknadsföring som sker vid själva leveransen av tjänsten. 

Det är här som tjänsten antingen överstiger, understiger eller motsvarar de förväntningar 

kunden har och vad den externa marknadsföringen utlovat. För att en medarbetare skall 

kunna leverera tjänsten i enlighet med det kundlöfte företaget externt förmedlat, är den 

interna marknadsföringen mycket viktigt. Det är denna sida som inkluderar de interna 

aktiviteter som bland annat gör det möjligt för medarbetarna att leverera tjänsten utifrån 

företagets intentioner och kundlöften (Bitner, 1995, s. 247).  

 

Ett tjänsteföretags kunder har förväntningar på vad de kommer få vid tjänsteutbytet. 

Dessa förväntningar är föreställningar om kommande händelser och har stor inverkan på 

hur nöjda de är med tjänsten. (Ray, 2004, s. 54) Att ge kunderna tilltalande löften är, 

som vi kan se i (figur 1), ett av huvudsyftena med den externa marknadsföringen. När 

ett företag lyckats med att uppfylla kundlöftet är sannolikheten för att även ha levt upp 

till kundernas förväntningar stor. Om företag levt upp till det kunderna förväntat sig och 

därmed gjort denne nöjd, är sannolikheten större för att samma kund återkommer samt 

att denne för vidare ett gott ord till vänner och bekanta. Företaget får alltså både lojala 

och nya kunder. Det är då viktigt att dessa kundlöften hålls på en lagom nivå och inte 

blir orimligt höga eftersom det kan försvåra för tjänsteföretaget att leva upp till kundens 

förväntningar och därmed få en missnöjd kund (Lawrence, 2006, s. 219).  

 

Förutom att kunder har förväntningar på företagets tjänst så har de även förväntningar 

på bemötandet av kundtjänstmedarbetarna vilket även det har betydelse för kundens 

upplevelse (Arjan, Ko de, Cherie, & Sandra, 2000, s. 156). När det gäller just 

tjänsteföretags kundtjänst blir det till mycket stor del, den anställdes arbetsprestation 

som avgör såvida kunden går därifrån nöjd eller inte. Det är väldigt vanligt att kunderna 

värderar hela sin upplevelse baserat på den anställde (Arjan et al., 2000, s. 142). Vanliga 

orsaker bakom missnöjda kunder sägs vara otrevlig personal, oengagerad personal samt 

långsam service. (Marilyn & Donna, 2008, s. 617) Alla dessa punkter är direkt kopplade 

till ett tjänsteföretags medarbetare och visar återigen hur stor roll dessa har. För att 
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Kundlöftet” 
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”Ge Kundlöftet” 
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förbättra graden av nöjda kunder är det viktigt att ett företag lägger stor tyngd vid att se 

till att de anställda som jobbar i kundtjänst kundorienterade (Thorsten, 2004, s. 472).  

 

Det kunderna förväntar sig av en tjänst kan vara baserat på flera saker, exempelvis, 

tidigare erfarenheter av tjänsten och varumärket, extern marknadsföring eller priset 

(Wilson et al., 2008, s. 67, 434). När en kund beslutat sig för att anlita ett företag, 

förväntar sig kunden att företaget skall leva upp till det de utlovat (Wilson et al., 2008, 

s. 111). Att leva upp till kundernas förväntningar blir då viktigt för att minimera 

riskerna för missnöjda kunder. Missnöjda kunder kan förstås även bero på mänskliga 

misstag från medarbetarna och att misstag uppstår är svårt att undvika helt (Anupam et 

al., 2011, s. 42). Trots detta, finns det många faktorer och områden som kan förhindra 

att onödiga misstag uppstår exempelvis att se till att medarbetarna är väl informerade 

och utbildade inom sitt arbetsområde, ett företag som inte informerar och utbildar sina 

anställda riskerar misslyckas med att leverera tjänsten i enlighet med de kundlöften 

företaget givit kunderna genom exempelvis extern marknadsföring (Wilson et al., 2008, 

s. 111). Det gäller alltså att medarbetarna är medvetna om vad företaget kommunicerat 

till kunderna externt. Detta visar då att den interna marknadsföringen samt det interna 

varumärkesuppbyggandet av tjänsten och varumärket är viktigt för att kundlöftet skall 

uppfyllas och risken för missnöjda kunder minskas. 

 

Detta visar alltså vad marknadsföring och varumärkesuppbyggnad har för funktion i ett 

företag. Marknadsföringen behövs för att varumärket skall nå sina kunder, och 

varumärkesuppbyggnad behövs för att företagets marknadsförare skall veta vad det är 

de skall framhäva i marknadsföringen. Det blir då inte heller svårt att förstå att det inte 

räcker med att använda dessa strategier på ett externt plan utan att de även måste 

appliceras internt. För vad spelar det för roll om kunderna vet vad företaget och 

varumärket står för om inte medarbetarna vet det? Detta leder oss in på de två teoretiska 

områdena Internal marketing och Internal branding. Dessa teorier syftar bland annat till 

att informera och utbilda sina anställda så att även de vet vad företaget och varumärket 

står för. 

 

De strategier som används för att möjliggöra de kundlöften som varumärket externt 

förmedlat till sina kunder, brukar sammantaget på svenska kallas för intern 

marknadsföring och internt varumärkesbyggande (Wilson et al., 2008, s. 280). Intresset 

för att marknadsföra sitt företag och varumärke internt uppkom redan under 1970-talet 

(Sasser & Arbeit, 1976, s. 61). Det dröjde dock några år till innan detta togs på allvar 

och företag började se de interna intressenterna som en viktig del i sin marknadsföring, 

speciellt hos just tjänsteföretag (Flipo, 1986, s. 5). Trots detta nya intresse kom det att 

dröja ytterligare några år innan definitioner för just Internal marketing började 

utformas. Som vi såg i (figur 1) är den interna marknadsföringen den länk mellan 

företagsledningen och de anställda vilket skall se till att kundlöftet går att uppfylla 

(Bitner, 1995, s. 247). En enkel men något ospecifik förklaring till Internal marketing är 

att det berör alla interna aktiviteter vars syfte är att förbättra företagets position på 

marknaden (Varey & Lewis, 2000, s. 47). Internal branding är den andra teorin vi 

använt i denna studie och syftar till att marknadsföra varumärket internt, målet med är 

att påverka de anställdas beteende så att de förmedlar och levererar det som varumärket 

och organisationen lovar sina kunder (Punjaisri, Evanschitzky, & Wilson, 2009, s. 213). 

Vår tolkning av dessa teorier blir att Internal branding handlar om att hantera 

varumärkets position på marknaden samtidigt som Internal marketing ser på företaget 

och dess tjänster som helhet.  
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I denna uppsats har vi valt att lägga fokus på tjänsteföretag eftersom de anställda då, 

enligt oss, i regel har större betydelse för kundupplevelsen. Det finns betydande 

skillnader mellan tjänsteföretag och produktproducerande företag, det mest uppenbara 

är att en tjänst oftast inte går att ta på, vilket bland annat gör att en tjänst inte går att 

lagra (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985, s. 42). En annan betydelsefull distinktion 

mellan tjänster och produkter är att det är svårt att standardisera en tjänst (Wilson et al., 

2008, s. 16), detta försvårar bland annat för ett företag att kunna utlova varje kund 

samma tjänst (Parasuraman et al., 1985, s. 42). Sist men inte minst är att en tjänst 

produceras samtidigt som den konsumeras medan en vara först måste produceras för att 

sedan konsumeras (Zeithaml, Parasuraman, & Berry, 1985, s. 33). På grund av denna 

oskiljaktighet, alltså att den producerande enheten är densamma som den levererande, är 

enbart direkt distribution möjlig (Zeithaml et al., 1985, s. 33). Dessa egenskaper gör att 

kravet på de anställda är extra högt eftersom det i många tjänsteföretag är kontakten 

med den anställde som är avgörande för hela kundupplevelsen (Wilson et al., 2008, s. 

272). Att kommunicera enhetligt på en arbetsplats blir då extra viktigt hos ett 

tjänsteföretag (King & Grace, 2008, s. 360). Därför kommer ett bra externt 

kommunicerat varumärke aldrig kunna rädda en av kunden dåligt uppfattad upplevelse 

av varumärket (King & Grace, 2008, s. 360). 

 

Även inom ramen för tjänsteföretag finns det variation. Det företag vi valt att utforska 

säljer tjänster inom el, telefoni och bredband. Dessa typer av tjänster kan i våra ögon 

uppfattas som standardiserad och därför efterliknas med en produkt. Ett exempel på ett 

sådant företag är Internetleverantörer. Internet är en tjänst ur många avseenden, 

exempelvis att den konsumeras när den produceras vilket i sin tur gör att det inte går att 

spara. Dock finns det en punkt som gör just Internet till en kanske icketypisk tjänst, den 

är oftast standardiserad, det vill säga har vi beställt Internet till en viss hastighet, får vi 

också på ett ungefär samma hastighet som andra kunder som beställt den hastigheten, 

detta gör att det inte är själva Internet-tjänsten hos ett sådant företag som är mest 

intressant för oss. Istället har vi valt att utforska den kundtjänst som hjälper kunderna 

när problem eller frågor med tjänsten uppstår.  

 

En kundtjänstavdelning kategoriseras oftast som en arbetsplats som erbjuder jobb till de 

flesta människor oavsett akademisk bakgrund och är ofta förknippade med hög 

stressfaktor och hög personalomsättning (Thomas et al., 2008, s. 713). 

Kundtjänstavdelningar har oftast den huvudsakliga kundkontakten hos många företag 

vilket gör att hantering av dessa avdelningar bör prioriteras väldigt högt. Särskilt fokus 

bör läggas på att ge kunderna vad de önskar, avsätta rimlig tid för varje kund samt träna 

och utbilda medarbetarna så att de är kunniga, hjälpsamma och trevliga. (Alison, 2002, 

s. 421) Medarbetare som jobbar i just kundtjänst får ta del av många olika kunder, vissa 

mer lätthanterliga än andra. Ofta ringer kunder in när de har problem eller bekymmer 

med tjänsten och kan då ibland vara på väldigt dåligt humör. Eftersom en sådan 

medarbetare sitter i telefon mest hela dagen har de väldigt lite tid för att bearbeta 

nollställa sig mellan varje kund. Det finns då en risk att medarbetaren inte alltid hinner 

återställa sig och den dåliga stämningen kan då drabba nästa inringande kund. (Arjan et 

al., 2000, s. 148)  

 

Baserat på vår litteratursökning och litteraturgenomgång, är Internal marketing en mer 

omskriven och omdiskuterad teori än Internal branding. Detta antagande grundar sig på 

att vi hade lättare att hitta definitioner för Internal marketing än för Internal branding. 
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Det har också visat sig att artiklar skrivna om Internal marketing kan vara betydligt 

äldre än artiklar om Internal branding. Artiklar om Internal branding är främst skrivna 

under 2000- talet medan artiklar om Internal marketing finns sedan 1970-talet. Det mest 

påtagliga är bristen på studier om just Internal branding men även bristfälligheten på 

studier där både Internal marketing och Internal branding använts tillsammans, detta är 

något vi finner är märkligt med tanke på hur snarlika dessa två teorier är samt att det 

inte bara är den interna marknadsföringen av tjänsten som är viktigt, utan även 

marknadsföringen av varumärket. Vi anser alltså att den forskning som finns idag inte 

är tillräcklig och att det inte räcker med att titta på endera Internal marketing eller 

Internal branding för att få ett tydligt och trovärdigt teoretiskt underlag.  

 

Trots att det i nuläget redan finns en del studier där författarna plockat fram och 

identifierat faktorer och problemområden hos ett företag (Pervaiz, Mohammed, & 

Norizan, 2003, s. 1223; Punjaisri, Evanschitzky, et al., 2009), finns det ingen enkel 

modell över dessa. Vidare har vi kunnat konstatera att forskning gjord i Sverige är 

bristfällig. Detta torde sammantaget ge utrymme för studier.  

1.3 Problemdiskussion 
Från egna erfarenheter har vi kunnat identifiera ett problem med att anställda på ett 

företag inte alltid är tillräckligt informerade om vilka mål och visioner företaget har, 

samt vad kunderna förväntar sig av tjänsten. Detta kan i sin tur resultera i att de inte kan 

leverera en tjänst i enlighet med det varumärket lovat kunderna externt. Ett annat 

problem som kan uppstå när de anställda inte är välinformerade om företagets och 

varumärkets intentioner, är att kunderna hanteras på olika sätt. Detta blir till ett problem 

då kunder med liknande problem får olika svar och lösningar på problemet. Resultatet 

kan då bli att företaget får missnöjda kunder vilket förstås inte är gynnsamt för 

företaget. Vi har även kunnat konstatera att ett tjänsteföretags kundtjänstmedarbetare 

har stor inverkan på hur varumärket upplevs av kunderna. Det blir då intressant att titta 

närmre på hur ett företag kan gå tillväga för att minimera dessa risker med icke 

uppfyllda kundlöften och missnöjda kunder. Detta leder oss in på problemformuleringen 

och dess syften.  

 

1.4 Problemformulering 
Hur får ett tjänsteföretag sina kundtjänstmedarbetare att leverera tjänster i enlighet 

med vad varumärket lovat sina kunder? 

 

1.5 Syften 
 Huvudsyfte: Att tillsammans med teori och empiri kunna utveckla en modell 

samt ge praktiska exempel för hur ett tjänsteföretag kan använda de två teorierna 

Internal branding och Internal marketing, när de vill minimera riskerna med 

icke uppfyllda kundlöften och därmed missnöjda kunder. 

 

 Praktiskt syfte: Ett delsyfte är att med denna studie bistå det omskrivna 

[Företaget] med information och konkreta råd för att förbättra den interna 

marknadsföringen av tjänsten och varumärket och därmed få nöjdare kunder.  
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1.6 Begreppsförklaring 
I denna studie förekommer några begrepp som kan behöva en förklaring redan här. 

 

Internal marketing: Ett teoretiskt begrepp som handlar om att företag skall se sin 

marknadsföring inte endast som extern utav även intern. (Kommer vidare bennämnas 

IM) 

 

Internal branding: Ett annat teoretiskt begrepp som handlar om att förklara och 

kommunicera företagets varumärke internt bland sina medarbetare, så att dessa förstår 

vad varumärket är och står för. (Kommer vidare bennämnas IB) 

 

[Företaget] Eftersom vi valt att låta det undersökta företaget vara anonymt har vi 

istället enbart skrivit [Företaget]. Vid de tillfällen som vi pratar om företag på ett 

generellt plan, skriver vi ordet företag utan klamrarna.  

 

NKI. En benämning på en typ av mätinstrument som många kundtjänstavdelningar 

använder sig av för att mäta medarbetarnas prestationer.  

 

Internal communication. Eftersom de vetenskapliga artiklar vi använt oss av i denna 

studie är skrivna på engelska har vi för det mesta använt oss av det engelska begreppet. 

Ibland har vi dock även använt den svenska översättningen intern kommunikation, men 

vi menar alltså samma sak.  
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2. Teoretisk metod 
Detta är ett avsnitt som syftar till att redogöra för vår förförståelse inom ämnet, vår 

kunskapssyn, angreppssätt, det valda perspektivet, valda teorier samt kritik till valda 

källor. 

2.1 Förförståelse 
Förklara och uttrycka sin förförståelse är viktigt för att ge läsaren en bild av 

forskaren/forskarnas bild av verkligheten. Presentation av förförståelse är ett 

kvalitetskrav, och författarna måste deklarera de personliga erfarenheter som kan anses 

vara viktiga för forskningen (Olsson & Sörensen, 2011, s. 101). 

 

Här skulle vi vilja dela in förförståelsen i den teoretiska och den praktiska, till den 

teoretiska hör exempelvis utbildning. När det kommer till den teoretiska förförståelsen 

har vi liknande bakgrunder. Båda läste vi marknadsföring på C-nivå, det som skiljer oss 

åt är att Mattias valde att inrikta sig mot management på D-nivån samtidigt som 

Caroline fortsatte med marknadsföring. Denna utbildning har bland annat lärt oss att 

vara kritiska till skriven text samt givit oss en viss grundförståelse för olika teorier, att 

vi läst olika gör att vi kan komplettera varandra på ett gynnsamt sätt.  

 

Den praktiska förförståelsen inkluderar tidigare jobb och åtaganden som vi anser vara 

väsentliga i denna studie. 

 

För Mattias del så kom intresset för den interna kommunikationen och det gap mellan 

ledning och anställd som han mer och mer började fundera över under den termin han 

läste Management. Mattias jobbade då extra på ett callcenter i Umeå med 

arbetsuppgiften att hjälpa kunder med de tekniska problem de kunde ha, och här började 

funderingarna om vad som verkade motivera de anställda att jobba. Det var för honom 

uppenbart att ledningen hade vissa mål med verksamheten samtidigt som den anställde 

hade en egen agenda för att jobba på det kontoret som inte överensstämde med 

organisationens, inte minst var det den rätt stora personalomsättningen som fick 

tankarna att börja gro. Även om hans anställningar inte varit så många så fanns där ändå 

ett mönster då andra arbetsplatser också uppvisat en bild utav splittring mellan ledning 

och de anställda. Ofta hade de anställda ingen aning om vad ledningen ville förrän det 

skulle genomföras, och ingen lyssnade på de anställda. Detta i sin tur verkade göra att 

avståndet mellan ledning och anställda ökade istället för minskade och sällan var det 

snack runt fikabord om hur dåligt det var på arbetsplatsen. 

 

Caroline har tidigare arbetat inom banksektorn och har där fått en stor förståelse för hur 

viktigt det är för en nyanställd att få bra introduktion för att kunna prestera enligt 

företagets intentioner. Även i detta fall är den interna kommunikationen en faktor som 

visar sig ha mycket stor betydelse för arbetsprestationen och den anställdes 

välbefinnande, hon blev även väl införstådd med att hennes prestation har mycket stor 

inverkan på hur nöjd kunden var. Vilket även det känns centralt för denna studie 

eftersom problemet berör just personal med mycket kundkontakt.  

 

Det är nödvändigt att förklara vad det kan finnas för risker och nackdelar med den 

förförståelse vi har, eftersom det kan ha betydelse för uppsatsen. De erfarenheter vi bär 

med oss, har gett oss en bild och idé vad det är som kan vara viktigt för att en 

medarbetare skall kunna genomföra ett bra jobb. Detta kan i sin tur medföra att vi ser de 

svar vi vill ha, alltså att vi på något vis bara söker bekräftelse på det vi redan antar. På 
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grund av denna risk, är vi båda extra noga med att se objektivt på problemet och 

teorierna, detta för att förminska risken för vinkling och för att öka studiens värde. Dock 

anser vi båda att detta inte bör vara något större hinder, istället kan denna förkunskap ge 

oss som forskare en ökad förståelse för ämnet och bidra till att vi kan dra bättre 

slutsatser om olika metoders inverkan. 

  

2.2 Kunskapssyn 
Vårt arbete är en studie om hur och vad som påverkar anställdas förmåga att leverera en 

tjänst i enlighet med kundlöftet, vi kommer därför att undersöka hur de anställda 

upplever vardagen på sin arbetsplats för att få tips och idéer om vad som är positivt och 

vad som kan förbättras. Med en sådan ingång faller det sig naturligt att göra en 

kvalitativ undersökning med ett fåtal respondenter på ett företag. Den hermeneutiska 

kunskapssynen är den äldsta formen av kvalitativ bearbetning och kommer från det 

grekiska ordet hermeneuein som betyder att tolka (Olsson & Sörensen, 2011, s. 158). 

Hermeneutiken är en samhällsvetenskaplig teori och metod med syftet att tolka 

människors handlingar (Bryman & Bell, 2005, s. 589), betoningen ligger här på att få 

förståelse för helheten av människors olika handlingar (Starrin & Svensson, 1994, s. 

77). Hermeneutik handlar om att reflektera och beskriva det material författarna 

undersöker (Olsson & Sörensen, 2011, s. 162). Vi ämnar ta reda på vad ett 

tjänsteföretag kan göra för att tjänsten skall levereras i enlighet med varumärket. I detta 

sammanhang så blir det naturligt för oss att gå in med en hermeneutisk kunskapssyn, 

försöka förstå och tolka den verklighet vi observerar. Vi vill alltså, genom tolkning 

försöka förstå de erfarenheter och situationer människor har (Olsson & Sörensen, 2011, 

s. 100). 

 

2.3 Angreppssätt 
Oftast används den induktiva ansatsen, vid en kvalitativ studie, där författarna utgår från 

undersökningsproblemet för att sedan finna en passande teori (Yin, 2011, s. 94). 

Motsatsen till den induktiva ansatsen är den deduktiva, här går författarna från befintlig 

teori för att sedan skapa ett problem som sedan ger vissa slutsatser vilka i sin tur leder 

till att vi kan analysera och eventuellt omarbeta den ursprungliga teorin (Bryman & 

Bell, 2005, s. 23). Innan vi dock tar ställning till vilket angreppssätt denna studie utgår 

ifrån är det även nödvändigt att beakta ett tredje alternativ, Abduktion. Abduktion, är 

enkelt beskrivet, en mix mellan deduktion och induktion (Olsson & Sörensen, 2011, s. 

47). Här höjs kunskapsnivån genom teoretiskt införskaffad information som beskriver 

det nuvarande teoretiska läget och samtidigt beskriver det nuvarande läget så som 

informanterna ser verkligheten, ett abduktivt angreppssätt bygger ofta på en viss form 

av tidigare erfarenhet hos forskarna (Trost, 2010, s. 37). Abduktion kom från något som 

kallas Ground Theory (Olsson & Sörensen, 2011, s. 178), där en blandning av induktion 

och deduktion utformades, eller som Olsson och Sörensen skriver: 

 

”[...] kallas för Abduktion, dvs. det sker en växelverkan mellan induktion och 

deduktion.” (Olsson & Sörensen, 2011, s. 178) 

 

Innan vi identifierade problemet hade vi ett antal, för oss, intressanta teorier som vi 

önskade att få skriva om. När vi sedan kommit fram till att vi båda hade ett liknande 

intresse för vad det är som påverkar kunders upplevelser och preferenser av produkter 

och tjänster, började problemet ta form. Problemet med bristfällig information på en 

arbetsplats är något vi själva fått erfara, och är då taget direkt ur verkligheten. För att 
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tillslut kunna fastställa och definiera problemformuleringen och dess syften sökte vi 

stöd hos teorier. Med denna bakgrundsinformation anser vi att det är det abduktiva 

angreppssättet som är mest lämpligt för vår studie. Denna studie utgår från existerande 

teori för att skapa en bild av hur forskning till dagens datum anser att verkligheten ser ut 

för att sedan göra en mindre studie där vi med hjälp av både teori och empiri drar egna 

slutsatser.  

 

2.4 Perspektivval  
Denna studie utgår från ett internt perspektiv, eftersom det är insidan på ett företag vi 

vill beskriva och undersöka. Syftet är att denna studie skall vara till användning för 

arbetsledarna inom det omskrivna [Företaget] samt andra liknande tjänsteföretag och för 

att möjliggöra detta är det nödvändigt att utgå från [Företaget]s medarbetare och dess 

ledning.  

 

2.5 Avgränsningar 
Vi har valt att göra vissa avgränsningar i vår uppsats. Att göra vissa begränsningar i en 

uppsats är viktiga för att inte uppsatsen skall bli för stor och omfattande (Ejvegård, 

2003, s. 28). Dessa begränsningar med uppsatsen kan inkludera tidsram, geografiskt 

område samt även antalet problem och syften (Ejvegård, 1996, s. 26). Först och främst 

har vi avgränsat oss geografiskt mot Västerbottens län, för att få mer tid tillgänglig för 

de intervjuer som vi genomför i denna uppsats. Det finns olika sorters tjänsteföretag. 

Några kräver att kunden själv besöker företaget fysiskt medan andra enbart 

kommunicerar med sina kunder elektroniskt, exempelvis via telefon, internet och mail. 

Därför var vi tvungna att bestämma oss för vilken typ av företag vi ska genomföra den 

empiriska undersökningen hos. Det slutade med att vi bestämde oss för att ett 

tjänsteföretags kundtjänstavdelning, skulle vara intressant att utforska. En stor och 

betydande del i detta beslut kommer sig i att en av oss författare, själv har erfarenhet 

inom just detta område. Vi valde då att göra intervjuerna på ett företag i Umeå som 

passade uppsatsen då de har mycket kundkontakt. Syftet med intervjuerna är att få en 

bild av hur ett tjänsteföretag kan hantera de olika problemområdena och faktorerna som 

vi kan identifiera hos teorierna Internal marketing och Internal branding. På grund av 

arbetets omfattning och tidsram har vi endast valt en typ av tjänsteföretag att utföra 

denna studie vid, vilket kan försvåra generalisering av studien. Dock bör andra företag 

ändå kunna använda denna studies resultat som grund och underlag och sedan själva 

bilda sig en uppfattning om vilka interna delar som är relevanta för dem att titta på. 

 

Vi har även avgränsat oss något i form av två teoretiska fält, IB och IM. Dessa två 

teorier passar problemet men för att vi skulle kunna använda dessa två teorier var det 

nödvändigt att titta närmre på vad det finns för likheter och olikheter mellan dessa och 

tillslut framställa en egen modell av de båda. Vi valde därför att ägna ytterligare ett 

teorikapitel åt en sammanställning av IB och IM. Denna del kan givetvis ifrågasättas och 

vi inser att det också kan vara vår svaga länk. Men vi anser att detta val ökar värdet på 

studien genom att ett utökat och mera faktorbaserat kapitel ger en djupare förståelse för 

enskilda delarna som ingår i IB och IM.  
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2.6 Val av teorier 
De diskussioner vi förde om marknadsföring, varumärkeshantering och management 

gjorde att Internal branding, eller som det skulle heta på svenska Internt 

varumärkesuppbyggande, blev mer och mer intressant. När vi läste artiklar och annan 

skrift om IB fann vi ytterligare en teori, Internal marketing (IM). Dessa två teorier 

visade sig båda beröra liknande områden vilket var ett av skälen till att vi bestämde oss 

för att gå in djupare i båda dessa områden. Vi ansåg även att de båda behövs för att 

täcka in både den eller de specifika tjänster som [Företaget] erbjuder samt varumärkets 

position vilka båda har stor inverkan på kundernas förväntningar. En sådan 

sammanslagning skulle även kunna bidra till att ge en bättre struktur för hur ledningen 

av en organisation kan utveckla och intressera sina anställda till att arbeta enhetligt 

genom hela [Företaget].  

 

IM är en teori som på många sätt liknar IB eftersom de båda förespråkar interna 

aktiviteter som kan vara användbara för att förbättra företagets externa prestation. En 

definition av IM är: 

 

“Internal Marketing is any form of marketing within an organisation which focuses 

staff attention on the internal activities that need to be changed in order to enhance 

external market place performance.”(Varey & Lewis, 2000, s. 47) 

 

Denna definition ger en kortfattad men bra bild av vad IM innebär. Den påvisar att IM 

egentligen inte har några förutbestämda faktorer utan att den inkluderar all intern 

aktivitet inom ett företag vars syfte är att förbättra de anställdas prestation så att det 

stämmer överens med företagets intentioner (Pervaiz et al., 2003, s. 1222). Kortfattat 

kan IM beskrivas som användandet av marknadsföringstekniker inom en organisation 

vars syfte är att förbättra organisationens förmåga att kommunicera utryckta mål (Varey 

& Lewis, 2000, s. 109). Trots att det egentligen är upp till var och en att avgöra vad som 

skall ingå i IM finns det några faktorer som tillsammans kan definieras som IM- mix 

(Pervaiz et al., 2003, s. 1223). De faktorer som nämns här är; Intern kommunikation, 

Träning och Utvecklingsprogram, Fysisk miljö, Prestationshöjande rutiner, 

Organisationsstruktur, Empowerment, Belöningssystem, Ledarskap, Rekrytering av 

personal samt Förändringar i verksamheten. (Pervaiz et al., 2003, s.1223 ) Alla dessa 

faktorer har på olika sätt och i olika omfattning inverkan på ett företags interna klimat 

och ger därför en bra grund för vad ett företag bör titta på vid applicering av denna teori.  

 

IB är en metod som används av organisationer för att via sina anställda möta kundernas 

förväntningar på varumärket (Punjaisri & Wilson, 2011, s. 1523), med hjälp av denna 

teori kan ett företag få hjälp i sitt arbete med att motivera och stimulera sina 

medarbetare till att arbeta efter varumärkets budskap och/eller intentioner. Ett syfte med 

denna teori är alltså att den ska hjälpa företag och organisationer med att få sina 

anställda att förmedla och arbeta efter de budskap och intentioner varumärket har. För 

att uppnå detta måste företaget se till att de anställda är försedda med kunskap (Punjaisri 

& Wilson, 2007, .s 60). Som vi nämnt tidigare så har IB i nuläget inga direkta 

definitioner som vi kan härleda till. I studier pratas det om olika faktorer och 

problemområden att titta på, men något försök att definiera teorin tycks inte finnas. 

Användandet av denna teori kan då särskilt ifrågasättas. Vi bestämde oss ändå för att vi 

ville ta med denna del i studien eftersom vi inte ville utesluta varumärkets roll från 

uppsatsen. Sedan har vi insett att dessa två teorier har väldigt lika strategier vilket gör 
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att de båda istället kan ses som en teori istället för två skilda. Kanske skulle det gå att 

finna en definition som täcker in både IM och IB.  

 

2.7 Litteratursökning 
För att hitta den information vi funnit relevant till denna studie har vi utgått ifrån Umeå 

Universitets Databaser både vad gäller artiklar, böcker och övrig litteratur. De 

artikeldatabaser vi använt har främst varit fokuserat kring Emerald och Business Source 

Premier. Vi upplevde inga större svårigheter att hitta källor, dock har vi insett att det 

finns betydligt mycket mer skrivet om IM än IB. Artiklar om IM sträcker sig så långt 

tillbaka som 70- och 80-talet, samtidigt som IB främst håller sig till 2000-talet. De 

sökord vi har använt oss mycket av är, IB och IM, även om dessa sökord fungerade bra 

för att få övergripande kunskap inom området, kände vi att det var nödvändigt att 

specificera sökningen ytterligare. Därför använde vi sökord som tillexempel internal 

image branding, Internal communication etc. De artiklar vi använt i denna uppsats är 

alla peer-reviewed, alltså granskade. Det betyder alltså artiklarna, innan de publiceras, 

granskas av andra forskare.  

 

När vi sedan började gå ner på djupet i de olika områdena inom IM och IB, började vi 

leta artiklar som var fokuserade på vart och ett av dessa områden enskilt. Källorna hade 

i det här läget inte nödvändigtvis direkt koppling med IM och IB, men vi fann ändå att 

de var relevanta för att både läsare vi författare, skulle få en bättre bild av dessa 

faktorers inverkan på problemet.  

 

Vi hade i början svårigheter att hitta några böcker om IB som vi ansåg passade oss, så vi 

beslutade tidigt att satsa på artiklar istället. Detta sparade oss lite tid då de flesta artiklar 

är tillgängliga direkt via databaser på internet samtidigt som det underlättar 

kvalitetskontrollen utav den information som vi hittar då vi har kontrollerat peer review 

på samtliga artiklar.  

 

Till metoden har vi bland annat använt oss av Kvalitativa Intervjuer av Dan Trost 2010, 

vilken har visat sig bli en av de metodböcker vi använt oss allra mest flitigt av. Vidare 

hat vi använt; Företagsekonomiska forskningsmetoder av Bryman & Bell, Qualitative 

Research from Start to Finnish, Vetenskaplig Metod av Rolf Ejvegård samt 

Forskningsprocessen: Kvalitativa och Kvantitativa perspektiv av Olsson och Sörensen. 

Dessa böcker har vi funnit hos universitetsbiblioteket vid Umeå Universitet genom att 

använda deras sökverktyg på deras hemsida (www.ub.umu.se). De sökord vi har använt 

för att hitta dessa böcker är främst: Vetenskaplig metod, kvalitativ metod, qualitative 

method, scientific method och samhällsvetenskaplig metod. 

 

2.8 Kritik till sekundärkällor 
Att ägna ett avsnitt åt att kritisera de valda sekundära källorna är viktigt vid 

genomförande av intervjuer eller enkäter (Ejvegård, 1996, s. 59). Källkritik innebär att 

författaren kontrollerar den fakta denne använt (Thurén, 2005, s. 7). En källa bör vara 

både objektiv, alltså opartisk, och inte förbigå sanningar på något sätt (Ejvegård, 1996, 

s. 59).  

 

Det ligger i författarens ansvar att försäkra sig om att den information de använder är 

äkta (Ejvegård, 1996, s. 59). Vilket betyder att vi som författare av en studie måste se 

till att de källor, som till exempel artiklar, är granskade och att det inte visat sig finnas 

http://www.ub.umu.se/
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felaktigheter eller andra misstag gällande studien som de har utfört. När det kommer till 

de artiklar vi använt har de alla varit så kallat peer reviewed, vilket betyder att de har 

granskats av andra ledande forskare och innan de publicerats i vetenskapliga tidsskrifter. 

Detta gör att våra artiklar uppfyller detta äkthetskrav. Ett annat grundläggande krav en 

författare bör ha på sina källor är att granska varifrån källorna är tagna. Det är viktigt att 

försöka göra sig av med andrahandskällor i den mån det är möjligt (Ejvegård, 1996, s. 

60). I den mån det varit rimligt har vi som författare strävat efter att först och främst 

använda oss av primära källor, dock har vi vid några få tillfällen använt oss av 

andrahandskällor. Flera av de artiklar vi använt, är baserade på varandra, vi har 

exempelvis några artiklar där författarna hänvisat till sina egna ord i andra artiklar de 

skrivit. Detta betyder alltså att det såkallade oberoendekravet inte infrias. Dock ser vi 

inte detta som något större bekymmer då antalet källor där detta problem funnits är 

mycket få och det är enbart rör mindre referenser i dessa. Det vill säga att i de fall vi har 

stött på referenser till egna verk är dessa i form av hänvisning till redan dragna 

slutsatser som de styrkt genom att genomföra ytterligare studier i ämnet.  

 

Vidare bör en författare även beakta om det förekommer källor med hög ålder. Med 

finare ord ett färskhetskrav. (Ejvegård, 1996, s. 61) De källor som använts i den här 

studien är av varierande ålder, till exempel är en artikel från 1974 och en annan från 

1984. Detta ser vi inte som något negativt, det kan istället ge oss en bild av hur det såg 

ut förut och därmed ge oss en djupare förståelse inom område. Vi anser att det är viktigt 

att vi har en historisk bild av hur en teori vuxit fram för att få en djupare förståelse för 

det valda ämnet. Vi har dock gjort vårt yttersta för att hitta så ny information som 

möjligt, de flesta artiklar vi använt oss av kommer från det senare 2000-talet och känns 

därför aktuella och väsentliga.  

 

Till sist nämner Ejvegård ett samtidighetskrav, vilket säger att det inte bör gå för lång 

tid mellan artikelns konstruering och insamlingen av den information den är grundad på. 

De menar att om författaren inte själv varit med om en viss händelse så kan den vara 

mycket svår att bedöma på rätt sätt (Ejvegård, 1996, s. 61). Detta är den punkt vi haft 

svårast att bedöma, men vi har inte vid något tillfälle upptäckt artiklar där detta skulle 

kunna vara ett bekymmer.  

 

Det finns även andra punkter vi skulle vilja diskutera här. Dessa har, enligt oss, på olika 

sätt inverkan på studien. Vi har strävat efter att i huvudsak använda artiklar och tidigare 

studier som informationskällor. Detta för att ge en färsk syn på de olika delarna samt för 

att minska risken för användande av andrahandskällor. Trots det har vi ibland varit 

tvungna att använda böcker, exempelvis vid metodkapitel. En av de metodböcker vi 

använt är sedan 1996 vilket skulle kunna ifrågasättas. Vi har dock ansett att denna 

metodbok är fullt relevant för denna studie och när det gäller just metodböcker i överlag 

så har de, till synes inte förändrats speciellt mycket under åren. Ett annat tillfälle då 

böcker använts är vid forskning om de olika teoretiska områdena. Anledningen till detta 

är att vi ville skapa en större övergripande förståelse innan vi börjat leta artiklar.   

 

En annan viktig aspekt att resonera kring är det faktum att de artiklar vi hänvisat till är 

engelskspråkiga och att vi som författare därför tvingats översätta dem. Denna 

översättning kan göra att vi misstolkar texten vilket har inverkan på studien. Detta bör 

dock inte vara något större problem. Vi anser att vi författare har tillräckligt med 

kunskaper inom det engelska språket för att kunna tolka engelska texter korrekt. Sedan 

har många artiklar bekräftat varandra vilket stärker vår egen tolkning av informationen.  
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Vidare finns det ytterligare en punkt vi bör ta i beaktande och det är att en del artiklar 

beskriver problem ur ett generellt perspektiv samtidigt som andra är mer specificerade 

kring ett område. Exempelvis så finns några artiklar som beskrivit en situation hos ett 

flygbolag, vilket ligger ganska långt bort från den arbetsplats vi undersöker. Vi anser 

emellertid att de flesta teorier är applicerbara på alla tjänsteföretag oavsett vilken 

specifik inriktning de har. Alla handlar ju om människor i kontakt med kunder och 

därför bör det inte spela sådan stor roll vilket område det rör. Teorierna menar dessutom 

att varje företag måste anpassa teorierna efter deras egen situation, med det menar vi att 

även om vi valt att undersöka ett företag i en annan del av tjänstesektorn än till exempel 

ett flygbolag så har de båda ett varumärke att sköta och kontakt med kunder. I och med 

detta blir skillnaden mellan sådana organisationer av mindre vikt, då de båda bör vara 

måna om att kommunicera rätt bild av företaget till sina kunder. 
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3. Teoretiska fält 
Detta avsnitt kommer att presentera de teorier som vi kommer använda som underlag 

när vi arbetar med nästa avsnitt (kap 4) som kommer gå in djupare på de områden vi 

upptäckt inom dessa teorier.  

 

3.1 Internal marketing (IM) 
Att på en extern nivå marknadsföra sitt varumärke är viktigt för att ett företag skall nå 

framgång. Det är tack vare marknadsföringen som varumärket blir igenkänd på 

marknaden och det är oftast där kunden får sin allra första uppfattning om det. För att 

marknadsföring skall vara effektiv är det viktigt att ha en väl utarbetad strategi så att 

marknadsföringen når ut till företagets potentiella kunder. Vanligt är att företag 

genomför marknadsundersökningar för att ta reda på vad som efterfrågas på marknaden 

och därmed utforma sin marknadsföring efter det. Själva marknadsföringen kan ske på 

flera sätt. Det kan röra sig om marknadsföring via medier såsom tv, internet och 

tidningar, men även genom så kallade sociala medier såsom facebook, bloggar och så 

vidare. Men förutom den externa delen i marknadsföring är det minst lika viktigt att 

varumärket marknadsförs internt, alltså bland den personal som arbetar på företaget 

(Richard, 2005, s. 3). Som vi sagt tidigare så är det möjligt att finna likheter mellan ett 

företags kunder och företagets anställda. Det är bland annat från denna tanke som IM 

uppkommit. (Adrian & Saadia, 1998, s. 67)  

 

Under mitten av 1970-talet nådde tjänstesektorns ekonomi en kritisk punkt vilket bland 

annat visade sig då mänsklig arbetskraft började bli utbytta mot maskiner samt att 

lågutbildade arbetare fick lämna plats åt högutbildad (Sasser och Arbeit 1976, s. 61). 

Forskare som; Sasser och Arbeit (Sasser & Arbeit, 1976), Jean-Paul Flipo (Flipo, 1986), 

Nigel och Morgan (Piercy & Morgan, 1991) började i detta läge intressera sig för ett 

mer internt perspektiv av marknadsföring. De började inse att traditionell 

marknadsföring även måste inkludera de interna förhållandena hos företaget för att 

kunna lyckas externt, framförallt hos tjänsteföretag (Flipo, 1986, s. 5). Mycket tydde på 

att företag med god korrelation mellan extern och intern marknadsföring hade större 

ökning både i försäljning och i de vinster företagen gjorde (Flipo, 1986, s. 7).  

 

Trots att forskningsvärlden redan 1993 började bli ordentligt medveten om IM (Flipo, 

1986; Piercy & Morgan, 1991; Rafiq & Ahmed, 1993; Sasser & Arbeit, 1976) var 

många forskare fortfarande oeniga om vad IM var och hur IM kunde användas (Rafiq & 

Ahmed, 2000). I detta läge började de nu utröna vad som egentligen var viktigt i IM och 

plocka fram dess kärndelar. Detta arbete pågick under större delen av 1990-talet och år 

2000 kom Rafiq och Ahmed med en artikel som innehöll en sammanfattad förklaring av 

vad syftet med IM-strategier är (Rafiq & Ahmed, 2000, s. 454). De identifierade därför 

fem huvudsakliga målsättningar med IM (figur 2), (1) Motiverade och tillfredställda 

medarbetare, (2) Kundorientering och Nöjda kunder, (3) Interfunktionell Coordination 

och Integrering, (4) Marknadsföringsliknande strategier för att uppnå ovanstående, 

samt (5) Implementering av specifika och funktionella företagsstrategier (Rafiq & 

Ahmed, 2000, s. 453). Dessa faser resulterade i följande definition.  

 

Internal marketing är ett försök att med hjälp av marknadsföringsliknande metoder (4) 

kunna undvika organisatoriska hinder vid förändringar, och att vägleda, motivera samt 

på interfunktionellt sätt koordinera och integrera (3) medarbetarna mot effektiva 

gemensamma och funktionella strategier (5) detta för att i sin tur skapa kund- 
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tillfredställelse (2) vilket sker genom att skapa motiverade, tillfredställda och 

kundorienterade medarbetare (1). (Rafiq & Ahmed, 2000, s. 454) (Siffrorna i parantes 

motsvarar faserna vi presenterade ovan.) 

 

I (figur 2) kan vi se några byggstenar som är framtagna med hjälp av den forskning som 

pågick under mitten på 1970-talet fram till år 2000 (Rafiq & Ahmed, 2000, s. 455). Att 

öka de anställdas motivation genom marknadsliknande aktiviteter var en tanke som 

enligt Rafiq och Ahmed uppkom redan i de tidiga stadierna av IM. I början på 1980-

talet kom bland annat Grönroos (1981, refererad i Rafiq & Ahmed, 2000, s. 454) med 

konceptet om ett marknadsmässigt förhållningssätt för att förbättra Interfunktionell Co-

ordination och Integrering, vilket leder till Kundorientering (Rafiq & Ahmed, 2000, s. 

454). Vidare fortsatte forskningsvärlden att utveckla teori för Interfunktionell Co-

ordination och Integrering och anställdas motivation. I ramverkets (figur 2) centrum 

finns Kundorientering, vilken uppnås genom ett marknadsföringslikt tillvägagångssätt 

till motivation utav den anställda och Interfunktionell Co-ordination och Integrering. 

Rafiq och Ahmed (2000, s. 454) anser vidare att hjärtat i ett tjänsteföretag är 

Tjänstekvaliteten. I (figur 2) ser vi hur de interna delarna inom till exempel ett 

tjänsteföretag bör samarbeta för att förbättra graden av; Motiverade anställda, 

Tillfredställande Jobb, och Empowerment. I slutändan är tanken att öka 

Tjänstekvaliteten för att uppnå högre Kundnöjdhet.  

 

 

 
Figur 2 Modell för IM for services (Rafiq & Ahmed, 2000, s. 455) 

Rafiq och Ahmed (2000, s. 456) hävdar att Empowerment eller egenmakt är något 

essentiellt för att kunna operationalisera det interaktiva marknadskonceptet. Rafiq och 

Ahmed menar att det är en mängd faktorer som bedömde hur pass nöjda kunderna 

var(Rafiq & Ahmed, 2000, s. 456). Deras modell visar även att Kundnöjdhet egentligen 

bara var indirekt påverkad utav Tillfredställande Jobb genom Kundorientering (Rafiq & 

Ahmed, 2000, s. 456). 
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Vår tolkning av (figur 2) är att alla dessa faktorer och problemområden tillsammans har 

inverkan på kundnöjdheten, vilket bör vara ett högt prioriterat mål för alla företag. 

Modellen visar även att marknadsföringsaktiviteter inte enbart bör vara direkt 

fokuserade mot kunderna utan även mot de anställda på företaget eftersom de har stor 

inverkan på tjänstens kvalitet vilket i sin tur är nära korrelerat med graden av nöjda 

kunder. Modellen visar dessutom att kundorientering är en viktig länk för att få nöjda 

kunder.  

 

Att vara kundorienterad innebär att medarbetare förstår och bemöter kundernas behov. 

Kundorientering kan definieras som medarbetarnas förmåga att förstå och möta behov 

samt de organisatoriska aktiviteter som baseras på responsen från kunderna. (Alison, 

2002, s. 421) Kundorientering är en del av en ett företags marknadsföringsstrategi och 

lägger fokuset på kundernas behov och efterfrågan (Mark, Thomas, Edward, & Danny, 

2007, s. 822).  Att vara kundorienterad handlar om att veta vad kunderna efterfrågar och 

sträva efter att tillfredställa denna efterfrågan. Det är då inte svårt att förstå att 

kundorienterade medarbetare påverkar hur nöjda kunderna är. För att få medarbetare att 

vara kundorienterade är det viktigt att de både har kunskap och motivation. Några 

viktiga punkter som sägs vara viktiga för att stimulera medarbetare på rätt sätt är bland 

annat, empowerment av anställda, utvärdering av medarbetares beteenden samt att 

arbetsgruppen interagerar med varandra på ett positivt sätt (Gerrard, 2007, s. 155). Detta 

bekräftas av en annan artikel som säger att en anställds förmåga att vara kundorienterad 

är beroende av deras tekniska och sociala kompetens samt deras motivation och 

förmåga att fatta egna beslut (Thorsten, 2004, s. 472). 

 

Den definition och modell vi nyss presenterat hjälper oss att förstå vad det är ett företag 

kan uppnå genom att använda IM och nu återstår att utforska hur ett företag kan uppnå 

detta. En beskrivning av vad som kan ingå i en IM- strategi är den samling faktorer och 

problemområden som tillsammans fått benämningen The internal marketing-mix. I 

denna mix ingår; Intern kommunikation, Träning och Utveckling, Fysisk miljö, 

Belöningssystem, Organisationsstruktur, Empowerment, Ledarskap, Rekrytering av 

Personal samt Förändringar i Organisationen (Pervaiz et al., 2003, s. 1223). Alla dessa 

faktorer kan användas för att influera och motivera medarbetare (Pervaiz et al., 2003, s. 

1222), och blir då intressanta för denna uppsats. 

 

En annan viktig beskrivning av vad som skall ingå i en IM- strategi lyder: 

   

“Internal Marketing is any form of marketing within an organisation which focuses 

staff attention on the internal activities that need to be changed in order to enhance 

external market place performance (Varey & Lewis, 2000, s. 47).” 

 

Vi tolkar detta som om att det egentligen inte finns några bestämda och fastslagna 

faktorer eller områden inom IM och att det därför blir upp till var och en att avgöra vad 

som bör eller icke bör ingå. Med andra ord kan vi säga att IM innefattar all intern 

aktivitet hos ett företag vilken syftar till att skapa ett arbetsklimat som är gynnsamt för 

företaget (Pervaiz et al., 2003, s. 1222). Med detta menas att organisationer är olika och 

därför brister på olika punkter, alla delar bör ingå men hur stor kraft varje enskilt företag 

skall ge varje område är något som företagsledningar måste ta beslut om själva. 

 

De tidigare nämnda definitionerna av IM  kan hjälpa till att reda ut vad som kan och inte 

kan benämnas som IM, men att ta hänsyn till alla dessa olika definitioner och 
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beskrivningar av IM är både tidsförödande och svårt. En definition kan ofta vara ganska 

intetsägande och därför är det viktigt att även visa hur ett tjänsteföretag kan använda IM 

som en effektiv strategi (Rafiq & Ahmed, 2000, s. 454). Sammanfattningsvis kan vi 

dock säga att IM handlar om strategier vars syfte är att försäkra sig om att företagets 

medarbetare är villiga och har tillräckligt med kunskap och motivation till att arbeta på 

ett kundorienterat sätt. Det handlar alltså om att se till att medarbetarna har den 

utrustning som behövs för att kunna leverera tjänsten i enlighet med det externa 

kundlöftet. (Wilson et al., 2008, s. 280)  

 

Att täcka in precis alla delar av ett företag samt ta hänsyn till alla olika definitioner och 

faktorer verkar i princip omöjligt och vi har därför medvetet valt ut en mix av faktorer 

och problemområden som fått fungera som utgångspunkt till uppsatsens empiriska del. 

Denna mix grundar sig på de definitioner vi nämnt ovan, men även på vår egen idé om 

vad som kan tänkas vara viktigt att titta på för att lösa uppsatsens problem: 

 

 Intern kommunikation; 

 Träning och Utveckling; 

 Fysisk miljö; 

 Prestationshöjande rutiner; 

 Ledarskap; 

 Empowerment; 

 Stress och Arbetsbelastning 

 

Det sistnämnda, Stress och Arbetsbelastning, har som ni ser, inget direkt teoretiskt stöd 

från IM. Dock anser vi att vi tackvare definitionen av IM, som sa att det var upp till 

varje företag att bestämma vilka delar som bör ingå, anser att vi har ett indirekt belägg 

för att även kunna inkludera Stress och Arbetsbelastning som en del i denna studie.   

 

Med denna introducerande text om Internal marketing, vill vi nu lämna plats åt ett nästa 

teori, Internal branding.  
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3.2 Internal branding (IB) 
Vid tal om varumärkesbyggande och varumärkeshantering tänker de flesta förmodligen 

på marknadsundersökningar, varumärkets utformning, marknadsföring i media och så 

vidare. I bästa fall leder dessa aktiviteter till att varumärket blir välkänt hos den 

målgrupp varumärket vill nå ut till, samt ger de potentiella kunderna ett löfte som de då 

förhoppningsvis kan identifiera sig med. Det ovannämnda arbetet är givetvis en mycket 

stor och viktig del vid varumärkesuppbyggnad, men vad har dessa löften egentligen för 

betydelse om inte de inte uppfylls? Att ett kundlöfte inte uppfylls kan bero på flera 

faktorer. Företaget eller varumärket kanske har givit kunden för hög förväntning på 

tjänsten och produkten vilket gör att det är svårt, eller omöjligt, för företaget att leva 

upp till kundernas förväntningar. En annan orsak kan vara att de personer som skall 

leverera en tjänst, inte känner någon tillhörighet eller identifikation med det varumärke 

de skall representera och möter därför svårigheter med att kunna möta kundernas 

förväntningar på varumärket.  Det visade sig att desto mer en medarbetare identfierade 

sig med varumärket desto lättare var det för den denne att förstå och identifiera sig med 

de organisationens kultur (Chuan & Wen-Jung, 2005, s. 670). Identifikation har direkt 

påverkan på hur en anställd beter sig och tar beslut (Klement, Urša, & Zlatko, 2011, s. 

1400). En anställd som har positivt beteende med hög organisationell identifikation ger 

bättre samarbetsförmåga, att bidrar till att den anställde gör det där lilla extra samt 

tenderar att stanna med företaget längre (Klement et al., 2011, s. 1400). 

 

Medarbetare har i de flesta företag mycket stor betydelse för att kunna leverera ett 

varumärke och en tjänst i enlighet med de löften som kommunicerats externt (Khan, 

2009, s. 22). Det är de anställda som förmedlar den slutgiltiga bilden av företaget och 

det är de anställda som måste uppnå de förväntningar som kunderna har på 

tjänsteföretaget (Foster, Punjaisri, & Cheng, 2010, s. 402; Khan, 2009, s. 23). För ett 

varumärke blir interaktionen mellan kunder och anställda ett så kallat sanningens 

ögonblick, där det löfte varumärke gett kunden genom extern marknadsföring kan stå 

och falla med just det där ögonblicket där (Khan, 2009s. 23).  

 
Figur 3 Khan’s Internal Branding Model (Khan, 2009s. 23) 
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Med detta i åtanke är det inte svårt att förstå att det är viktigt att medarbetarna 

stimuleras på rätt sätt. Det har visat sig att medarbetare som själva kan identifiera sig 

med varumärkets värderingar, har lättare att prestera på ett sådant sätt att de möter 

kundernas förväntningar på varumärket (Punjaisri, Evanschitzky, et al., 2009, s. 210). 

För att de anställda skall kunna representera varumärket krävs det att personalen förstår 

vad varumärket lovar i sin externa marknadsföring, samt att de förstår vilken roll de 

själva har vid leverenas utav varumärkeslöftet (Khan, 2009s. 24). Det är här det interna 

varumärkesbyggandet, eller som vi säger Internal branding får en viktig roll. Det finns 

till och med forskare som anser att den interna delen av varumärkesbyggandet är 

snäppet viktigare än det externa (Harris, 2007, s. 104). Riktig varumärkeshantering 

berör hela organisationen och det blir då ett kraftfullt verktyg som kan förstärka en 

organisation och öka kundnöjdheten (Causon, 2004, s. 299). På grund av att lojalitet till 

varumärket är så direkt kopplat till upplevd behandling från en kundtjänstagent, är det 

viktigt att den anställde både tror på samt levererar i enlighet med varumärkets löfte till 

kunden (Khan, 2009s. 24). Det har visat sig att applicering av IB kan ha positiv effekt 

på medarbetares attityd till det varumärke de skall representera (Punjaisri, Evanschitzky, 

et al., 2009, s. 217). Internal branding kan även hjälpa till att få personalen att jobba 

effektivare och mer i enlighet med vad varumärket har för värderingar (Causon, 2004, s. 

299). Det är dessutom bevisat att IB som inkluderar träning och intern kommunikation 

inte bara har positiv inverkan på medarbetares varumärkesidentifiering, utan även på 

deras engagemang och lojalitet gentemot varumärket (Punjaisri, Evanschitzky, et al., 

2009, s. 217). Det har visats att lojalitet till varumärket är direkt kopplat till den 

uppfattade bilden av tjänsteleveransen utav kundtjänstpersonalen (Khan, 2009, s. 24). 

 

Tack vare att de anställda i dagens läge ses som mer centrala när det kommer till 

varumärkeshantering (Foster et al., 2010, s. 401), har även IB blivit ett alltmer 

vedertaget begrepp och teori. IB har bland annat visat sig ha stor betydelse för hur lojala 

de anställda är mot varumärket (Punjaisri, Evanschitzky, et al., 2009, s. 217). Precis 

som hos IM, är den interna kommunikationen en faktor som även belyses inom IB. I en 

studie gjord 2007 förklaras att både intern kommunikation och vidareutbildning och 

träning som viktiga element för framgångsrik IB (Punjaisri & Wilson, 2007, s. 68), 

vilket även stöds av (Foster et al., 2010; King & Grace, 2008; Punjaisri & Wilson, 

2011). 
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Figur 4 En modell för IB (Punjaisri & Wilson, 2011, s. 1525) 

Punjaisri och Wilson (2011) tog fram modellen ovan (figur 4) vilken illustrerar vad IB 

kan ha för effekt på medarbetare i ett företag (Punjaisri & Wilson, 2011, s. 1525-1527). 

De konstaterade att intern kommunikation är nyckeln för att ge de anställda en korrekt 

bild av varumärket samt att vidareutbildning och träning stärker varumärkets värde och 

ser till att det varumärket lovade också är det som levereras till kunderna (Punjaisri & 

Wilson, 2011, s. 1526). Genom att utbilda och kommunicera med sina anställda ökar 

deras identifikation med varumärket vilket i sin tur stärker deras engagemang gentemot 

varumärket (Punjaisri & Wilson, 2011, s. 1526). Detta bidrar i sin tur till att de anställda 

att känner större tilltro och uppskattning från det varumärke de representerar. Vi kan 

sammanfatta (figur 4) som ett sätt att påverka medarbetares attityd gentemot varumärket 

i form av identifikation, engagemang och lojalitet mot varumärket, med målet att 

leverera det som kunderna förväntar sig och det som varumärket lovat att de ska 

leverera. Eftersom en stor del av IB handlar om att ett företag ska ge sina anställda 

kunskaper om hur de skall arbeta blir det viktigt för ledningen att lägga tyngd vid den 

Interna kommunikationen samt Vidareutbildning och Träning (Punjaisri, Evanschitzky, 

et al., 2009, s. 217). Detta stärker i sin tur vikten av att kommunikation är en stor nyckel 

till att uppnå en god IB. 

 

Trots att den Interna kommunikationen och Vidareutbildning och Träning belyses som 

viktigt nämner författarna inom IB även andra faktorer som sägs ha stor betydelse. I en 

artikel undersökte författarna vilken inverkan olika faktorer har på hur väl en anställd 

förmedlar varumärkets budskap (King & Grace, 2008, s. 358-370). I detta fall blev 

resultatet att det är viktigt att hålla sina medarbetare välinformerad om varumärkets mål, 

för att motivera och inspirera dem i sitt arbete (King & Grace, 2008, s. 368). Vikten 

med välinformerade medarbetare är inte svårt att förstå men i samma artikel tillägger 

författarna dock att det även är viktigt att relationen mellan arbetsgivaren och de 

anställda är god. Detta för att kunna attrahera, behålla och motivera de anställda till att 

vara lojala mot varumärket. (King & Grace, 2008, s. 366) Det är bevisat att IM 

tillsammans med en välfungerande ledning är viktigt för att ett företag eller en 
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organisation skall kunna försäkra sig om att medarbetarna utför sitt jobb på ett önskvärt 

sätt (Ceridwyn & Debra, 2005, s. 290). Här får vi alltså ytterligare en viktig faktor och 

en gemensam nämnare till IM, Ledarskapet.  

 

Från IB har vi fått några idéer om vad ett företag skall arbeta med för att kunna leva upp 

till kundernas förväntningar. Precis som hos IM är den interna kommunikationen, 

ledarskapet samt vidareutbildning och träning, viktiga delar. Vid detta läge kan det se 

ut som om vi egentligen inte behövt IB eftersom den teorin inte tillför något nytt 

problemområde. Det håller vi dock inte med om, tack vare att vi tittat på både IB och IM 

har vi fått en starkare bild av vilka faktorer och problemområden som är extra viktiga 

och har därför kunnat lägga mycket tyngd vid dem. Att två teorier båda förespråkar 

dessa gör att vi känner oss extra trygg och säker på att de bör ingå i denna studie. De 

faktorer vi identifierat med IB är alltså: 

 

 Intern kommunikation; 

 Träning och Vidareutbildning; 

 Ledarskap 
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4. Teoretisk sammanslagning 
Efter att ha tittat på de två teorierna IM och IB kommer vi här titta närmre på några av 

oss utvalda områden som visat sig vara av relevans för denna uppsats.  

 

För att fördjupa oss ytterligare lite och förklara hur dessa teorier kan kopplas samman 

har vi tagit fram en modell (figur 5). Denna figur syftar till att illustrera vilka likheter 

respektive olikheter vi funnit med IB och IM. Pilarna är dragna för att visa varifrån de 

olika faktorerna härstammar, några faktorer kommer direkt från IM eller IB och några 

faktorer har ett ursprung från andra faktorer. Vi kan exempelvis se att några faktorer 

såsom Intern kommunikation, Vidareutbildning och Träning samt Ledarskapet både har 

stöd från IM och IB.  

 
Figur 5 Sammanställning av teorier 

Eftersom det finns många olika typer av tjänsteföretag, skulle det vara i princip omöjligt 

att framställa en modell som till punkt och pricka går att följa för alla dessa. Därför har 

vi i första hand fokuserat på att de faktorer och problemområden vi presenterat är 

relevanta för just den typen av företag vi valt att undersöka, detta betyder emellertid inte 

att dessa faktorer inte är applicerbara på andra typer av företag men att vi ändå gjort ett 

urval för att begränsa oss. Urvalet av faktorer och problemområden vi presenterat ovan 

baseras till stor del på vår egen uppfattning om vad som är intressant och relevant för 

just denna studie, men även grundat på vad teorierna sagt. Självfallet finns det många 

fler intressanta problemområden och faktorer, men för att uppsatsen inte skall bli för 

omfattande, var en avgränsning nödvändig.  
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Vi kommer vidare i detta kapitel presentera en djupare beskrivning och förklaring till 

huvudområdena; Ledarskap, Intern kommunikation, Vidareutbildning och Träning, 

Kundorientering samt Stress och Arbetsbelastning. Vad gäller Empowerment och 

Belöningssystem anser vi att de har stark koppling till Ledarskapet, vilket då är 

förklaringen till att dessa får stå som underrubriker till just Ledarskap. Till Intern 

kommunikation är det möjligt att associera flera övriga faktorer, men en av de vi ansett 

varit intressantast var den Fysiska miljön. Vi anser att den Fysiska miljön har stor 

inverkan på den Interna kommunikationen, vilket är anledningen till varför vi låtit den 

vara underrubrik till Intern kommunikation. 

4.1 Teoriernas betydelse för kundtjänstpersonal 
Eftersom denna studie är direkt riktad mot ett tjänsteföretags kundtjänstmedarbetare 

känns det nödvändigt att ägna ett avsnitt åt vilken betydelse våra teorier om intern 

varumärkesuppbyggnad och marknadsföring har för dessa samt att kort förklara vad 

som utmärker en kundtjänstavdelning. 

 

Ett tjänsteföretags kundtjänst är ofta den avdelning på ett tjänsteföretag som har den 

största kontakten med kunderna. Dessa avdelningar kräver ofta ingen avancerad 

akademisk utbildning och förknippas allt för ofta med hög omsättning av personal och 

stress (Thomas et al., 2008, s. 713). Kundtjänstmedarbetare får hela tiden nya problem 

och frågor att besvara och vissa kunder är förstås lättare att hantera än andra. Av egen 

erfarenhet vet vi att den vanligaste orsaken till att en kund ringer in till kundtjänst är när 

problem eller fel uppstått med den tjänst de köpt. Kunderna kan då även vara på mer 

eller mindre dåligt humör vilket ur ett kundperspektiv inte är svårt att förstå. Det är inte 

svårt att tänka sig att människor blir irriterade om de betalat för något som inte fungerar. 

Ett av de största stressmomenten för en kundtjänstmedarbetare blir då när de inte hinner 

få tillräckligt med tid att återställa sig efter ett mer påfrestande samtal och det finns då 

en stor risk att nästkommande kund blir orättvist behandlad (Arjan et al., 2000, s. 148).  

 

Som vi varit inne på förut så används intern marknadsföring bland annat med syftet att 

få nöjda kunder genom att leva upp till kundernas förväntningar. För att uppnå detta är 

det viktigt att medarbetarna är motiverade, tillfredställda och kundorienterade, vilket IM 

kan bidra till (Rafiq & Ahmed, 2000, s. 454). IB sägs istället kunna bidra till att öka 

medarbetarnas attityd och identifikation med företagets varumärke vilket även det är 

viktigt för att de skall kunna arbeta efter varumärkets värderingar (Causon, 2004, s. 299; 

Punjaisri, Evanschitzky, et al., 2009, s. 217). Detta sägs kunna uppnås genom att 

inkludera träning och intern kommunikation som huvudmoment till sin IB-strategi 

(Punjaisri, Evanschitzky, et al., 2009, s. 217). 

 

I en artikel har författarna frågat personalen på en bank hur de anser att IM har påverkat 

dem. En respondent i denna studie menar att IM hjälpt dem att förstå varför det är så 

viktigt att de behandlar våra kunder på ett bra sätt (P.-D. Ioanna & Philip, 2004, s. 432).  

Det är också sagt att IM hjälper medarbetarna att fokusera på kunderna genom 

utveckling av personal (P.-D. Ioanna & Philip, 2004, s. 433). Respondenterna sa vidare 

att när de implementerar IM ligger fokuset på kundtjänst och att möta kundernas 

förväntningar. För att uppnå detta erbjuds kurser som medarbetarna frivilligt kan delta i 

med syftet förbättra kundtjänst (P.-D. Ioanna & Philip, 2004, s. 434). Användning av IM 

sägs ha förändrat företagets sätt att träna sina anställda. Det ska även bidra till att 

medarbetarna förstår varför det är viktigt att de är kundfokuserade (P. Ioanna & 

Demetris, 2006, s. 42).  IM skapar en miljö som tillåter medarbetarna att uttrycka sina 
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behov vilket i sin tur motiverar dem till att ge något tillbaka (P. Ioanna & Demetris, 

2006, s. 42). Några liknande undersökningar för IB tycks inte i nuläget vara gjorda, så vi 

kan inte med säkerhet veta vad medarbetare anser att IB har för betydelse för dem. Det 

vi däremot kan säga är att IB kan ha en positiv effekt på medarbetarnas förståelse och 

attityd av varumärket (Punjaisri, Evanschitzky, et al., 2009, s. 217). 

 

Det blir inte långsökt att tänka sig att nöjda medarbetare som är trygg i sin roll som 

kundtjänstarbetare, ger nöjdare kunder. Kan kundtjänstpersonalen förmedla detsamma 

som kunderna förväntar sig så minskar konflikter mellan personal och kunderna, vilket 

leder till mindre irritation och mindre stress. 

  

4.2 Ledarskap 
I ett företag är det ofta möjligt att identifiera olika typer av ledare. Med Ledarskap i 

denna uppsats menar vi både företagsledning såsom VD, men även avdelningschefer 

som ansvarar över en specifik avdelning på företaget. Av egna erfarenheter är företagets 

avdelningschefer ofta medarbetarnas största och kanske enda länk till högsta 

företagsledning och har därför minst lika stor betydelse som företagsledningen. Att gott 

ledarskap skulle ha betydelse för hur medarbetarna arbetar känns då logiskt. Det har 

visat sig att stöd och uppmuntran från ledningen är viktigt för att medarbetarna skall 

prestera i enlighet med företagets och varumärkets visioner (Ceridwyn & Debra, 2005, 

s. 288). Det är upp till ledarna i företaget att kommunicera till sina medarbetare de 

löften och värderingar varumärket står för (Wallace, Chernatony, & Buil, 2011, s. 409). 

Det är dessutom ledningens ansvar att identifiera inom vilka områden 

kundtjänstavdelningen brister samt se till att medarbetarna får den utbildning och 

träning som behövs för att reducera denna bristfällighet (Thomas et al., 2008, s. 718). 

Effektivt ledarskap är den stora skillnaden mellan lyckosamma och mindre lyckosamma 

tjänsteföretag (Vallaster & De Chernatony, 2005, s. 183). Vad är då egentligen en 

ledare? 

 

Idag råder det tveksamheter om vad Ledarskap och en ledare egentligen är, klart är i alla 

fall att det är en social konstruktion som är till för att guida och leda andra människor 

till framgång (Shital, 2010, s. 63-64). Vimal Babu (2011) säger att det inte finns någon 

ledarskapsstil som passar alla situationer och scenarion som kan uppstå inom en 

organisation, vilket gör att det heller inte existerar någon allmängiltig definition av 

Ledarskap (Babu, 2011, s. 480). En definition av Ledarskap är dock att det är en 

process av att influera en organisation eller en grupp inom organisationen att nå ett eller 

flera mål (Johnson et al., 2008, s. 527-528). Det är ledarens uppgift att specificera och 

utforma regler och direktiv för hur medarbetaren förväntas arbeta. Ett viktigt syfte med 

ledarskapet inom en organisation är att koordinera och organisera de mänskliga 

beteenden inom organisationen som har positiv inverkan på företaget. Detta går att 

hantera genom att tilldela sina anställda olika roller inom organisationen. (Hogg & 

Terry, 2001, s. 150)  

 

Gerry Johnson et. al. (2008, s. 528) har kunnat identifiera två typer av ledare; den 

karismatiske samt den instrumentala och transaktionsinriktade ledaren. Den 

karismatiske ledaren har visioner och vill uppmuntra sina medarbetare att uppnå den 

visionen, medans den instrumentala och transaktionsinriktade ledaren hellre fokuserar 

på att kontrollera aktiviteter inom organisationen och skapa system för att göra det. 

(Johnson et al., 2008, s. 528) Oavsett definition av ledare och Ledarskap kan vi vara 
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överens om att en ledare är tillsatt för att motivera och vägleda sina medarbetare till ett 

lyckat resultat med nöjda kunder och andra intressenter.  

 

4.2.1 Prestationshöjande rutiner (belöningssystem) 
När vi lever i en värld av snabb tillväxt har både forskare och utövare kommit överens 

om att hur bra anställda presterar är viktigt för att ett varumärke i tjänstesektorn skall nå 

framgång (Morhart, Herzog, & Tomczak, 2009, s. 122). Jämfört med ett 

produktproducerande företag, där själva produktens funktioner är de attribut som i första 

hand bildar kunders uppfattning, är det hos ett tjänsteföretag personalen i främsta ledet 

som skapar kundernas uppfattning av varumärket (Morhart et al., 2009, s. 122) Det är 

då inte svårt att förstå att, god balans i sina rutiner för att höja prestationen hos de 

anställda är viktigt. Det har visat sig att, belöning samt att erkännande av sina anställda, 

har förbättrat deras attityd gentemot organisationen samt underlättat vid organisatoriska 

förändringar (Kopelman, Gardberg, & Brandwein, 2011, s. 134). 

 

Med prestationshöjande rutiner menas olika verktyg och medel som många 

tjänsteföretag använder sig av för att på kort tid förbättra prestationen hos sina anställda 

(Batt & S. Colvin, 2011, s. 698). Instrument för att mäta en medarbetares prestation har 

olika roller inom organisationer. Det rör sig både om finansiering, information om 

företagets framgång, samt att motivera och kontrollera (Neely, 2002, s. 1). Hos 

kundtjänst eller call centers sker detta ofta i form av elektroniska övervakningssystem 

för att mäta prestationer, utvecklingssamtal och/eller prestationslön (Batt & S. Colvin, 

2011, s. 698). Dessa typer av elektroniska övervakningssystem har dock i studier visat 

sig vara en orsak till att framförallt call centers har hög personalomsättning. Hög nivå 

av övervakning och press från ledningen att nå de satta nyckeltalen ökar de anställdas 

stress och leder ofta till att anställda säger upp sig (Batt & S. Colvin, 2011, s. 699).  

 

Elektroniska övervakningssystem kan användas i många olika branscher, men det är 

mest använt hos företag som har personal som använder datorer och telefon i sitt 

dagliga arbete (George, 1996, s. 460). Trots att elektronisk övervakning av sina 

anställda har visat sig ge upphov till stress och sjukdom, har det också visat sig att det 

kan förbättra de anställdas arbetsprestation samt förståelse för sitt jobb (George, 1996, s. 

478). Att införa ett övervakningssystem är förenat med så mycket mer än bara övervaka 

sina anställda, det gäller att finna en balans mellan elektronisk övervakning av sina 

anställda samt övriga Prestationshöjande rutiner och belöningssystem (George, 1996, s. 

478). Innan ett företag applicerar ett elektroniskt övervakningssystem är det också 

viktigt att ledningen på ett bra och informativt sätt förklarar för de anställda orsakerna 

och nyttan med dessa nya rutiner (Seiden & Sowa, 2011, s. 260). Detta för att de 

anställda skall förstå att förändringen är konstruktiv, och inte bara en ändring som de 

inte förstår varför (Seiden & Sowa, 2011, s. 260). 

4.2.2 Empowerment 
En stor del av ledarskapet är att ge sina anställda möjligheter att inom vissa gränser få 

hantera sitt arbete självständigt samt att ha frihet att själva lösa problem som uppstår i 

jobbet (Alison, 2004, s. 73). Att kunna hantera kunders olika problem är mycket viktigt 

för att ett tjänsteföretag skall få nöjda kunder (Hart, Heskett, & Sasser Jr, 1990, s. 156). 

Empowerment handlar om att ge en anställd tillåtelse att fatta beslut på egen hand. 

Alltså att utan konsultation med ledning, ha frihet att själv avgöra hur en situation skall 

hanteras (John, 1998, s. 421). Empowerment har visat sig vara en viktig faktor för att 

uppnå kundorienterat arbete bland ett tjänsteföretags medarbetare (Gerrard, 2007, s. 
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155). Empowerment får då även en indirekt betydelse för hur nöjda kunderna är 

eftersom ett företags grad av kundorienterat arbete påverkar detta (Thorsten, 2004, s. 

472). För att kunna ge den anställda frihet att fatta egna beslut behövs vissa riktlinjer så 

att den anställde vet var gränserna går för kompensation av en misslyckad tjänst och en 

missnöjd kund. (Wilson et al., 2008, s. 283) Organisationer investerar idag relativt 

mycket tid till rekrytering med syftet att få medarbetare som är engagerade och 

hängivna organisationen (Simon & Manuela, 2011, s. 228). Det har bevisats att 

Empowerment har positiv effekt på engagemanget samt på ett normativt beteende hos de 

anställda (Sumi, 2011, s. 277). Förslag på Empowerment ledarskap kan vara att delge 

information till medarbetarna, tillåta att medarbetarna deltar i beslutsfattandet samt 

coacha och visa att ledningen bryr sig om de anställda (Sumi, 2011, s. 277). Detta kan i 

sin tur bidra till ökad känsla av tillhörighet och få de anställda att känna sig viktiga för 

organisationen vilket i sin tur kan öka självsäkerheten och kompetensen hos personalen 

(Simon & Manuela, 2011, s. 229). Ytterligare fördelar med Empowerment är att de 

anställda har lättare att ta ansvar för och acceptera förändringar i organisationen 

(Johnson et al., 2008, s. 545). Det kan även leda till att personalen tar ansvar för att 

utveckla organisationen (Johnson et al., 2008, s. 545). En anställd med frihet att fatta 

beslut sägs må mycket bättre och denna känsla överförs i sin tur till kunderna (Wilson et 

al., 2008, s. 284).  

 

Trots att det finns en uppsjö fördelar med att använda Empowerment, är det viktigt att 

poängtera att Empowerment inte är applicerbart i precis alla situationer och för alla 

typer av anställda (Mohammed & Pervaiz, 1998, s. 692). Ledningen måste finna 

balansen mellan att styra sin personal och låta dem ta eget ansvar (Johnson et al., 2008, 

s. 464). För att Empowerment skall vara fördelaktig krävs att medarbetarna är tillräckligt 

informerade för att förstå sin roll i tjänsteleveransen och då arbeta därefter (Mohammed 

& Pervaiz, 1998, s. 692). Även om Empowement handlar om att ge anställda frihet att 

fatta beslut utan konsultation med överhuvud, är det viktigt att komma ihåg att det finns 

gränser, det är exempelvis inte acceptabelt att vid varje tillfälle, sänka priset på en vara 

eller tjänst för att göra sina kunder nöjda (John, 1998, s. 421). Här träder ledningens roll 

återigen in. Det är viktigt att ledningen tydligt klargör för var gränserna för deras 

agerande finns.  

 

En artikel från 2011 utav Elaine Wallace, Leslie de Chernatony och Isabel Buil tittade 

författarna på förluster i kundlojalitet och förtroende från kunderna som banker hade 

tappat i bakvattnet från den ekonomiska kris som varit (Wallace et al., 2011, s. 397). De 

anser att ett sätt att öka förtroende och lojalitet hos kunderna är genom att få sina 

anställda att leva mer genom varumärket reflekteras varumärket mer genom de anställda 

när personalen interagerar med kunder (Wallace et al., 2011, s. 397).  

Kundtjänstmedarbetare anses ofta av kunderna vara varumärket (Punjaisri, Wilson, & 

Evanschitzky, 2009, s. 561). I ett tjänstemöte är det kundens upplevelse av mötet med 

personalen som ligger till grund för den slutgiltiga uppfattningen av varumärket (King 

& Grace, 2008, s. 360). 

 

Varumärken är en ansamling värderingar som lovar unika och tillmötesgående 

upplevelser (Wallace et al., 2011, s. 398). Hos en bank, precis som hos vilket annat 

tjänsteföretag som helst är det i mötet med kunden som personalen skall kommunicera 

dessa värderingar till kunderna. Det Wallace et. al. togs sig ann 2011 var att undersöka 

om influenser av ledarskap och engagemang är länken till att personalen tar in och 

adopterar varumärkets värderingar (Wallace et al., 2011, s. 409). Enligt dem är det 
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viktigt att personalen tar till sig varumärkets värderingar på grund av att det är de som 

levererar varumärkets värderingar och löften till kunderna, detta för att få lojala kunder 

som litar på företaget, (Wallace et al., 2011, s. 409). Vi kan alltså se att gott ledarskap, 

där ledarna influerar och kommunicerar varumärkets värderingar på ett sätt att 

medarbetarna tar till sig dessa värderingar och gör dem till sina egna, spelar stor roll för 

att få ett framgångsrikt varumärke. 

4.3 Intern kommunikation 
En faktor som dykt upp flertalet gånger är Internal communication, alltså den interna 

kommunikationen. Ett företags förmåga att kommunicera internt är en central roll för att 

ett företag skall uppnå sina mål och vara framgångsrikt (Badaracco, 1987, s. 5). Med 

effektiv kommunikation menas att arbetsledning finner metoder som inspirerar sina 

anställda på ett sådant sätt att både de och cheferna kan kommunicera och organisera 

verksamheten på ett önskvärt sätt (Po-Ju, Fevzi, Nan, & Khaldoon, 2011, s. 336). Att 

kommunikationen mellan de anställda är effektiv är dessutom ett av de grundläggande 

kraven för att kunna utveckla och bibehålla en framgångsrik hantering/ledning av ett 

företags humankapital (Po-Ju et al., 2011, s. 336). 

 

Vad är det då som karaktäriserar bra intern kommunikation? Det finns några punkter 

som ett företag kan ta i beaktande vid framställande av en bra kommunikationsstrategi 

(Farrant, 2003, s. 16). Först nämns vikten av att kommunikatörerna har förtroende för 

varandra, detta för att de skall kunna acceptera förändringar. Vidare menar de i samma 

källa att en person lättare har förståelse för det som sägs om det tydligt framgår vilken 

inverkan det har på denne individuellt samt att människor är mer uppmärksamma på 

information om de får chansen att samarbeta med kommunikatören. (Farrant, 2003, s. 

16) Även i denna artikel nämns ögamotöga- kommunikation som en viktig del. De säger 

att denna typ av kommunikation är mer effektivt än metoder såsom, skrivna dokument, 

mail och så vidare. Det betyder för den delen inte att skriftlig kommunikation skulle 

vara oviktig. Skriftlig kommunikation fyller också en viktig funktion i att förstärka den 

muntliga kommunikationen (Farrant, 2003, s. 17). I en annan artikel kunde författarna 

identifiera ytterligare några faktorer som alla sägs kunna påverka hur effektiv den 

interna kommunikationen är på en arbetsplats. Dessa var bland annat: Mediekvalitet, 

kommunikation till ledare, organisatorisk integrering, underordnad kommunikation 

(kommunikation uppåt och nedåt) samt kundtjänst kommunikation. (Po-Ju et al., 2011, 

s. 349)   

 

I en studie utförd för Singapore Airlines, visade det sig att den Interna 

kommunikationen var en starkt bidragande faktor till företagets förmåga att leverera i 

enlighet med det varumärket lovat. Det som skiljer Singapore Airlines från andra 

företag i sin interna kommunikation är deras fokusering på ögamotöga- dialoger mellan 

ledning och dess medarbetare. Detta visade sig vara väldigt framgångsrikt. (Chong, 

2007, s. 210) 
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4.3.1 Fysisk miljö  
Den fysiska miljön inkluderar alla egenskaper som hör till den fysiska interiören på 

arbetsplatsen. Med andra ord, utseendet på byggnaderna, omgivningen och miljön 

runtom dessa byggnader, planlösningen, arbetsutrustning, möbler samt övriga 

förhållanden såsom, ljud, ljus, temperatur och luft (Virginia & Terron, 2011, s. 153). 

Diskussioner kring den fysiska miljön brukar oftast röra kundernas perspektiv. Alltså att 

miljön där tjänsten levereras har väldigt stor betydelse för kundernas upplevelse. Dock 

gäller detta inte enbart för kunder, även personal påverkas och stimuleras av den fysiska 

miljön (Wilson et al., 2008, s. 247). Det finns vetenskapliga undersökningar som visar 

att fysiska miljön är en mycket viktig faktor för att kunna kommunicera väl inom ett 

företag (Virginia & Terron, 2011, s. 153). Den fysiska miljön sägs dessutom ha stor 

effekt på medarbetares kreativitet vid utförandet av jobbet (Yuri, 2011, s.63).  

 

Aktuellt för just den här studien är att utforska vilken effekt ett öppet kontorslandskap 

har i förhållande till att alla medarbetare har varsitt rum, samt se hur detta påverkar 

deras förmåga att leva upp till kundernas förväntningar. [Företaget] vi undersökt har 

som vi nämnt förut, nyligen genomgått en större organisatorisk förändring vilket bland 

annat innebär att de bytt ut enskilda arbetsrum mot ett öppet kontorslandskap med 

förhoppningen att det skall få positiv inverkan på arbetsmiljön. Dock kan en sådan 

förändring ge både positiva och negativa följder. Redan från 1974 finns det forskning på 

vad en sådan förändring får för konsekvenser (McCarrey, Peterson, Edwards, & von 

Kulmiz, 1974, s. 401- 403). Några av de negativa följderna med ett öppet 

kontorslandskap är att medarbetarna inte har samma lugn och ro som innan. Dessutom 

kan alla andra på avdelningen både se och höra allt som sker vilket kan skada 

integriteten och därmed även resultera i sämre arbetsprestation. (McCarrey et al., 1974, 

s. 402- 403) Självklart finns det även positiva sidor med öppet kontorslandskap. Ett 

öppet kontorslandskap har visats gynna gruppens kommunikation och samarbete, alltså 

förmågan att hjälpa och stötta varandra, (Kaarlela-Tuomaala, Helenius, Keskinen, & 

Hongisto, 2009, s. 1423). 

4.4 Vidareutbildning och träning 
För att ett företag skall nå framgång är det viktigt att medarbetare på ett tjänsteföretag är 

utbildade med kunskaper som matchar kundernas förväntningar (Thorsten, 2004, s. 

472). För att medarbetare skall kunna hålla hög kvalitet på sin tjänst, är det viktigt att de 

får möjlighet till regelbunden träning och utbildning så att de anställda håller sig 

uppdaterade både kunskapsmässigt och praktiskt (Wilson et al., 2008, s. 282). Av egen 

erfarenhet vet vi att det inom bland annat banksektorn ställs årliga krav på 

medarbetarna. Varje år måste de delta i ett test där deras kunskaper testas så att de kan 

försäkra sig om att de håller sig uppdaterad kunskapsmässigt och därmed håller god 

kvalitet. Vi vet även att det är viktigt att personalen förstår sin roll i företaget om de 

skall kunna resprensentera ett varumärke (Khan, 2009s. 24). Därför är det viktigt att 

tjänstemedarbetare blir utbildade till detta så att de vet vad som förväntas av dem.  

 

En definition av begreppet utbildning är att utveckla de färdigheter och den kunskap 

som en person besitter samt förmågan att anpassa sig till ny miljö (Yun-Tsan, Shui-

Chuan, & Hsiang-Ta, 2011, s. 927). Träning, å andra sidan, är en process utformad för 

att öka prestationer samt förbättra de specifika kunskaperna och färdigheterna hos en 

person på ett sätt så att denne kan utföra sitt arbete bättre och mer effektivt (Yun-Tsan et 

al., 2011, s. 927). I tider med snabb utveckling och ett samhälle som mer och mer 

bygger på information och informationsteknologi, blir det allt viktigare för företag att 
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utbilda och träna sina medarbetare. Idag ställs mycket högre krav på en medarbetare och 

de väntas nu ofta lösa svårare och mer komplicerade problem. Därmed blir utbildning 

och träning viktigt för att företagen skall kunna följa med i utvecklingen och få 

komparativa fördelar, vilket i slutändan förhoppningsvis leder till uppfyllda mål och en 

växande verksamhet (Yun-Tsan et al., 2011, s. 927). Komparativ fördel uppnår många 

företag genom att tillhandahålla god eller till och med utmärkt service av medarbetarna 

som jobbar med kundkontakt (Ployhart, Van Iddekinge, & Mackenzie Jr, 2011, s. 353). 

Med dessa definitioner kan vi se att vidareutbildning och träning av sina anställda kan 

öka det humankapital som ett företag har inom en organisation. Denna ökning gör att ett 

företag får större komparativ fördel och större möjlighet till en organisation med god 

tillväxt (Ployhart et al., 2011, s. 353). Yun-Tsan et. al. skriver att det i studier som gjorts 

tidigare har visat på att en bra utbildning och träningsplan, effektivt förbättrar de 

anställdas resultat och prestationer på sin arbetsplats. Detta har också visat sig bidra till 

att anställda oftare stannar kvar på arbetsplatsen och därmed stärkt sin identifikation 

med organisationen. (Yun-Tsan et al., 2011, s. 928) 

4.5 Stress och arbetsbelastning  
På grund av att de kunder som ringer in till kundtjänst ofta har något att klaga på, har de 

som jobbar på kundtjänst ofta ett tufft jobb (Umashankar, Srinivasan, & Hindman, 

2011, s. 164). Det kan vara allt från att en produkt gått sönder eller att en tjänst inte levt 

upp till de förväntningar som kunden hade vi anskaffandet utav tjänsten.  Detta kan leda 

till att kundtjänstmedarbetarna blir utarbetade och ”går in i väggen”. Umashankar et. al. 

diskuterar om att kostnaden för att anställda bränner ut sig i försök att hjälpa kunder är 

höga både för företaget och de individer som blir utbrända (Umashankar et al., 2011, s. 

174). Detta medför att företag måste bli innovativa i deras interna operationer och 

interna kommunikation så att fördelarna för deras anställda ökar (Umashankar et al., 

2011, s. 174) och att incitamenten blir högre än nackdelarna med att jobba som 

kundserviceagent.  

 

Att få en arbetsplats att vara helt fri från stressmoment är förmodligen en omöjlighet, 

men det finns däremot mycket som skulle kunna förhindra och minska risken för stress 

på en arbetsplats. Det är inte bara medarbetarna som kan ta skada om en arbetsplats är 

stressig utan det kan få allvarliga konsekvenser för hela företaget eller organisationen. 

Studier har visat att stressade medarbetare oftare tappar humöret och agerar mycket mer 

aggressivt gentemot både sina kunder och kollegor. Därför är det inte heller svårt att 

förstå att det inte bara är de enskilda individerna på arbetsplatsen som tar skada utan 

även hela företaget. Ett av de stora motiven till att hantera stress på ett företag är att 

minska risken för att personalen presterar dåligt och därmed reducera negativa effekter 

på produktiviteten i företaget (Jolynn, Becky, Rhett, & Chad, 2011, s. 32). Det sägs att 

stress ofta uppstår vid situationer där människan inte vet hur de skall agera (Jolynn et 

al., 2011, s. 33). Det finns också bevis för att stressiga arbetsmiljöer ofta medför ökad 

personalfrånvaro, ökad omsättning av personal och dålig arbetsprestation (Jolynn et al., 

2011, s. 35). Även om många företag idag ser allvarligt på stress på arbetsplatsen är det 

fortfarande vanligt att företag låter processen fortgå till dess att det inte längre går att 

åtgärda. Här spelar ledningen en stor roll. (Jolynn et al., 2011, s. 35) 

 

Självklart finns det inga förutbestämda mallar för hur ett företag skall hantera stressen 

på arbetsplatsen, det ser olika ut för alla organisationer. Dock finns det ändå några 

punkter som anses vara extra viktiga (Jolynn et al., 2011, s. 36). En av dessa punkter är 

den interna kommunikationen, dålig kommunikation på en arbetsplats sägs vara en av 
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de vanliga orsakerna bakom stress. Därför är det även en av de faktorer som ett företag 

bör arbeta mest med. Dålig kommunikation kan visa sig på flera olika sätt, vanligast är 

väl att arbetsuppgifterna inte är helt självklara samt att det är svårt att ta kontakt med 

andra på företaget. En annan vanlig orsak är att arbetsmängden inte är rimlig vilket 

oftast beror på en kombination av mycket uppgifter och nedskärning på personal. 

(Jolynn et al., 2011, s. 37) 

 

Dock bör vi särskilja på positiv och negativ stress. Vi vet alla att viss typ av stress 

faktiskt är positiv för en människas prestation. Detta påstående bekräftas av Ongori och 

Agolla (2008, s. 124), som här menar att positiv stress motiverar, och att negativ stress 

förhindrar en människas arbete. Med detta sagt vet vi nu att det både finns fördelar och 

nackdelar med stress beroende på vilken typ av stress det är samt att även om stress är 

näst intill ofrånkomligt är det viktigt att företaget inte glömmer bort den delen eftersom 

den visat sig vara av stor betydelse för arbetsprestationen. 

4.6 Teoridiskussion 
Hur kopplar vi då dessa olika teoretiska avsnitt till studiens problem och syften? Alla 

dessa ämnesområden och faktorer har alla enligt oss på olika inverkan på vad en 

medarbetare kommunicerar till sina kunder. När det gäller kommunikationen är det inte 

svårt att förstå, att om inte kommunikationen fungerar, så finns det stor risk att 

medarbetarna inte vet hur denne skall hantera olika situationer. Detta kan i sin tur leda 

till att det budskap en medarbetare förmedlar till kunderna blir felaktigt och att de har 

svårt att ge kunden den hjälp de behöver. Om sedan miljön på arbetsplatsen är dålig kan 

det vara svårt för medarbetarna att ge kunderna den bästa servicen. Det kan resultera i 

lång väntan om den anställde behöver lång tid på sig för att finna den information de 

behöver. Sedan kan vi diskutera kring ledningens roll. Om inte de ger direktiv så kan 

medarbetarna ha svårt att veta vad det är kunderna förväntar sig av den tjänst de betalat 

för. Vidare är det heller inte svårt att se samband mellan hög stress och arbetsbelastning 

och en medarbetares prestation. En stressad situation kan både göra anställda och 

kunder stressade och sannolikheten för att kunden är nöjd efteråt är då väldigt liten. Vi 

har också visat på vikten med att personalen förstår vad varumärket står för. Om 

personalen inte förstår vad varumärket förmedlar till sina kunder kommer de att inte att 

kunna kommunicera det varumärket vill kommunicera. Kunderna kommer att värdera 

varumärket på nästan uteslutande det tjänstemötet de hade med den anställde, och då 

spelar det ingen roll hur bra företaget har marknadsfört sitt varumärke (King & Grace, 

2008, s. 360). 

 

Modellen (figur 4) utgår ifrån teorierna IB och IM, men vi har, efter arbetet med kap 4 

insett att denna modell inte är helt fulländad. Som ni sett i våra enskilda avsnitt ovan så 

kopplas även andra delar ihop med varandra. Det kanske hade varit en idé att utveckla 

modellen ytterligare, men efter att vi funderingar så har vi kommit fram till att en sådan 

modell skulle vara allt för komplicerad och förmodligen väldigt svår att tolka och 

använda. Vi bestämde oss då för att sammanställa ytterligare en modell (figur 5) som får 

illustrera hur problemet kopplas ihop med teorierna.  



 

31 

 

 
Figur 6 En modell för problemets koppling till teorierna 

 

Högst upp i (figur 6) har vi vårt problem, hur ett tjänsteföretag får anställda att leverera 

tjänsten i enlighet med kundlöftet. Att lösa detta kan göras på olika sätt så som vi tolkat 

teorin, det är upp till enskilda företagsledningar att identifiera vart just deras företag 

brister och då sätta in nödvändiga resurser för att avhjälpa problemen i just det 

problemområdet. När ledningen i företaget har fått alla områden att fungera så att alla i 

organisationen trivs och kan kommunicera med varandra, då har de mest troligt också 

fått intentionerna kommunicerade till kunderna så som de var tänkt.
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5. Praktisk metod 
Denna del av uppsatsen syftar till att ge Er läsare en förståelse för hur vi gått tillväga 

när vi genomfört den empiriska studien. Den kommer beröra de utgångspunkter vi haft 

samt hur vi gått tillväga när studien är genomförd. 

 

5.1 Forskningsstrategi 
Vid valet mellan att göra en kvalitativ eller kvantitativ undersökning är det viktigt att 

först redogöra för vad det är som skiljer dessa två olika forskningsstrategier åt. En 

kvantitativ studie är en strategi som lägger stor tyngd vid att framställa förutbestämda 

frågor och svarsalternativ. Oftast sker detta i form av enkäter och är användbar när 

författarna vill undersöka en större grupp respondenter (Shiu, 2009, s. 171). En 

kvalitativ studie fokuserar istället på att få mer djupgående information från en mindre 

samling respondenter. En sådan typ av studie gör det möjligt att observera och 

undersöka beteenden hos de svarande (Shiu, 2009, s. 172-173). En kvalitativ studie är 

också att föredra när författarna är intresserad av vad respondenterna har för uppfattning 

inom olika områden (Yin, 2011, s. 8). 

  

Med denna information i samspel med studiens problem och syfte så kan det säkert 

tyckas att både en kvalitativ och en kvantitativ strategi går att använda. Men eftersom 

studiens huvudsyfte med undersökningen är att ta reda på hur personalen inom det 

omskrivna [Företaget] uppfattar de olika punkterna, så har vi kommit fram till att det är 

en kvalitativ strategi som passar vår studie allra bäst. Vi vill gå ner på djupet inom vissa 

områden och vi tror att vi har större möjligheter till detta vid intervjuer istället för vid 

enkäter. Vidare för att stärka valet av forskningsstrategi så kan vi nämna att det på den 

undersökta avdelningen i nuläget arbetar sju personer. Vi fick möjligheten att vid första 

intervjutillfället intervjua sex av dessa samt fyra vid det andra intervjutillfället. Att göra 

intervjuer hos dessa, bör ge oss djupare förståelse än vid en enkätstudie, rättare sagt, en 

kvantitativ studie.  

5.2 Intervjuguide 
Det teoretiska underlaget för intervjuguiden kommer ursprungligen från de två 

teorikapitel vi presenterat ovan. Enligt (Trost, 1997, s. 48) är det viktigt att sträva efter 

att låta den intervjuade få bestämma en del i ordningsföljden på frågorna. Det sägs även 

att ett förslag till intervjuupplägg är att skapa en lista över frågeområden (Trost, 2010, s. 

71). Detta är något som vi försökt anamma i den mån det varit möjligt. Intervjuguiden 

är uppdelad i olika ämnesområden och placerade i en ordningsföljd vi ansett varit 

logisk. Dock har vi försökt vara flexibla och anpassa frågeföljden till den intervjuade, 

vilket även det uppmanas av Trost (2010, s. 71, 72), där de säger att följdfrågorna hela 

tiden bör byggas vidare på tidigare frågor. Strukturen på själva intervjun, kan jämföras 

vid den semi- strukturerade metoden vilket innebär att vi hade specifika ämnesområden 

som vi ville hålla oss till, men att var och en av respondenterna kunde avgöra hur de 

ville besvara dessa frågor (Bryman & Bell, 2005, s. 363). Den fördel vi fann med denna 

struktur var bland annat att ordningen inte nödvändigtvis behöver vara densamma för 

alla intervjuer samt att det även ger oss som intervjuare lite utrymme att ställa frågor 

som ej finns med i intervju- underlaget (Bryman & Bell, 2005, s. 363). 
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5.3 Metod för insamling av data 
Det finns olika typer av metoder för att samla in data till en kvalitativ studie, vanliga 

alternativ är exempelvis, intervju, fokusgrupper, observation (Olsson & Sörensen, 2011, 

s. 131). Denna studie kommer använda sig av intervjumetoden. När det kommer till just 

intervjuer är det viktigt att forskaren förstår vad syftet är med undersökningen är 

(Olsson & Sörensen, 2011, s. 132). De säger även att forskaren bör tänka sig in i 

framtiden och ställa sig själv frågor som exempelvis vad de har för nytta av 

undersökningen, samt hur den information de genererar skall redovisas.   

 

Ledningen på [Företaget] undrade om vi kunde tänka oss gruppintervjuer. Vi ansåg 

dock inte att vi har den kunskap och erfarenhet av intervjuer som krävs för att kunna 

genomföra en gruppintervju på bästa sätt vilket gjorde att vi var tvungna att tacka nej till 

det förslaget. Att hålla i en gruppintervju är både komplicerat för intervjuaren samt 

innebär ökad risk för att tystlåtna respondenter inte får sin röst hörd på samma sätt 

(Trost, 2010, s. 67-68).  

5.4 Urval 
Att välja ut vilka personer som skall ingå i en studie är ett mycket viktigt. Helst skall 

respondenterna representera en så heterogen grupp som möjligt, men samtidigt passa in 

i studiens syfte. (Trost, 2010, s. 137) Vidare när det gäller storleken på urvalet menar 

(Trost, 2010, s. 143) att få intervjuer oftast är att föredra före många. En bra riktlinje på 

ett lämpligt urval är mellan fyra och åtta intervjuer. Risken med att ha många intervjuer 

är helt enkelt att den information de utvinner blir svår att hantera. (Trost, 2010, s. 143) 

 

Inför denna studie hade vi inte så mycket att säga till om vad gäller storlek på urval. 

Den avdelning som vi kom i kontakt med hade totalt sju medarbetare. Vid första 

intervjutillfället intervjuade vi sex medarbetare och vid det andra fyra. Som vi nämnde 

ovan är det lämpligt med mellan fyra och åtta intervjuer (Trost, 2010, s. 143), detta i 

samband med att vi valt den avdelning som har störst och mest varierad kontakt med 

[Företaget]s olika kunder, gör att vi anser att storleken på vårt urval är bra. Vad gäller 

heterogenitets- kravet kan det ses som om att detta urval inte uppfyller den 

rekommendationen. De vi undersökt jobbar alla på samma avdelning och har lika 

arbetsuppgifter, vilket gör att vi kan se gruppen som homogen. Detta är dock inget vi 

tycker är speciellt negativt då vår intention från början var att intervjua medarbetare 

med kundkontakt och vad kan då bli mer lämpligt än just de som jobbar på ett 

kundcentra? Dessutom anser vi att den varierande åldern, antalet år som anställd, samt 

tidigare erfarenheter bland respondenterna, gjorde denna grupp respondenter intressant. 

Några hade exempelvis jobbat på avdelningen tre månader medan andra jobbat i fem år. 

Dessa variabler gör att vi får många intressanta variabler att analysera och diskutera.  

5.5 Kvalitativ intervju, genomförandet 

5.5.1 Intervjuer med kundtjänstmedarbetare 
Innan vi genomförde de första intervjuerna på avdelningen hade vi fått klart för oss hur 

mycket tid som fanns till förfogande och vi informerade kontaktpersonen att 

intervjuerna beräknades ta ungefär 30 minuter per intervju. Denna tidsram var direkt 

styrt av [Företaget]. Det visade sig ändå bli så att vissa intervjuer tog 20 minuter 

medans andra tog ända upp emot 50 minuter, men i ett snitt låg det någonstans mellan 

30 och 40 minuter per intervju. När det gäller intervjutillfälle nummer två, hade vi 
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uppskattat tiden per intervju till ungefär 15 minuter vilket visade sig stämma bra. Av de 

fyra intervjuer som genomfördes varierade intervjutiden mellan 9 till 23 minuter och 

precis som vid första intervjutillfället anser vi inte att detta har någon större betydelse 

för uppsatsen. Alla respondenter var väl informerade om att vi skulle komma och vi 

behövde då aldrig vänta på någon. Kontaktpersonen hade också skapat ett schema över 

vilka som skulle komma vilket gjorde att intervjuerna flöt på väldigt smidigt. Att någon 

annan i förväg bestämt vilka som skall delta i intervjuerna kan innebära att denne 

medvetet valt ut respondenter som med stor sannolikhet talar fördelaktigt gentemot 

[Företaget]. Detta bör dock inte vara något större bekymmer för oss med tanke på att 

alla förutom en på avdelningen deltog i intervjuerna. Att några respondenter fick mer 

intervjutid än andra såg vi heller inte som något större bekymmer. De respondenter som 

pratade längre, kom lite utanför ämnet och pratade om saker som inte direkt hade med 

frågan att göra. De som pratade kortare var mer sakliga och svarade på frågorna utan att 

brodera ut för mycket. Detta gjorde alltså att mängden, för oss, användbar information i 

slutändan var ungefär lika stor hos alla respondenter. Övrigt behövde vi aldrig stressa 

igenom några frågor för att hinna med utan det flöt på precis som det skulle utan några 

avbrott.    

 

Enligt Trost (2010, s. 65), är valet av intervjuplats mycket viktigt för att respondenten 

skall känna sig trygg i sin situation. Intervjuerna tog plats i ett väl avskilt rum inne på 

avdelningen där respondenterna jobbar. Därför behövde vi aldrig bli störda av andra 

vilket var mycket positivt. Under själva intervjuerna deltog vi båda två, och anledningen 

till detta är bland annat att ingen av oss genomfört en intervju på det sättet förut och att 

vara två kändes i många avseenden tryggare än att ensam sitta med de intervjuade. En 

annan fördel med att vara två vid intervjun är att vi var två som kunde observera den 

intervjuade. Vi valde innan att dela upp huvudansvaret på intervjuerna, och vi ansvarade 

för varannan intervju. Detta innebar att den ansvarige fick sköta den huvudsakliga 

kommunikationen samtidigt som den andre istället kunde observera samtalet och 

anteckna samt även fylla i luckor som den ansvarige av olika skäl förbisett. Vi valde att 

göra på det på detta sätt för att avlasta varandra då vi inte är vana intervjuare, vilket 

gjorde att vi kände oss mera trygg i själva intervjusituationen. Att vara två intervjuare 

på samma intervju är dock förenat med en del risker (Trost, 2010, s. 66-67). Den 

främsta risken är att den intervjuade får känslan av att vara i underläge, vilket självfallet 

måste undvikas (Trost, 2010, s. 67). Det är svårt för oss att avgöra hur detta skulle 

inverka på våra intervjuer, men vi upplevde inte att det skulle ha varit ett problem.  

 

Innan varje ny intervju, frågade vi medarbetarna om de hade några synpunkter på att vi 

använde en diktafon som spelade in samtalet. Det visade sig inte vara någon som hade 

något emot detta, men vi var ändå förberedda med anteckningsblock och penna om 

någon respondent inte gått med på att bli inspelad. Att ta anteckningar skulle 

förmodligen ha förändrat intervjuernas kvalitet avsevärt, eftersom det kan anses 

störande att sitta och anteckna hela tiden (Trost, 2010, s. 78). Dessutom hade det 

försvårat efterarbetet såsom transkribering eftersom det är svårt att anteckna och 

memorera en intervju ordagrant.  

5.5.2 Intervjuer med ledningen 
Vi intervjuade även företagets vd för att få svar på olika frågor kring 

varumärkeshanteringen, marknadsföringen, kundlöftet samt kundmötet. Här gjordes en 

viss skillnad i tillvägagångssätt då vi genomförde intervjun över telefon istället för 

ansikte mot ansikte. Detta var nödvändigt på grund av att VD:n för [Företaget] inte hade 
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någon annan möjlighet, och vi ville att den personen med det yttersta ansvaret skulle 

svara på våra frågor. Vi förstår att det kan finnas en nackdel med att göra intervjuer via 

telefon, att vi inte kan läsa av och studera kroppsspråket på respondenten vilket tills viss 

del kan ge mindre utförligt resultat. Detta är dock inget vi ser som en stor nackdel för 

oss då vi i alla intervjuer har försökt att endast förhålla oss till de svar vi får och inte på 

det sätt svaren levereras. Dock fick vi vid några tillfällen ganska oklara och otydliga 

svar på vissa frågor vilket skulle kunna ifrågasättas. Vi anser dock inte att detta beror på 

intervjumetoden och vi analyserar dessa svar på samma sätt som intervjuerna med 

[Företaget]s kundtjänstmedarbetare. 

 

5.6 Forskarens inverkan på datainsamlingen 
Att vi som forskare skulle ha inverkan på själva datainsamlingen känns väldigt logiskt 

men också ganska oundvikligt. För att känna sig mer säker testade vi därför att intervjua 

några vänner och familjemedlemmar för att få en idé om hur det kan te sig vid själva 

intervjutillfället. Dock är det viktigt att poängtera att det är en sak att intervjua en 

kompis eller familjemedlem, och en annan att intervjua en helt okänd person, där det 

dessutom inte finns speciellt mycket utrymme för att rätta till misstag. Att undvika 

misstag är en del av idén att göra testintervjuer innan vi intervjuar i skarpt läge. Vi 

gjorde två ronder med testintervjuer där vi fick kommentarer och synpunkter från 

testrespondenterna.  

 

Förutom att observera respondenternas svar i de olika frågorna är det också viktigt att 

intervjuaren lägger märke till den intervjuades kroppsspråk såsom leenden och tonfall 

(Trost, 2010, s. 78). Vi kunde vid något tillfälle ana att medarbetaren ifråga, inte 

svarade helt ärligt och öppenhjärtat, vilket visade sig bland annat på de som inte hade 

något negativt att säga om sin arbetsplats överhuvudtaget. Vi förmodade att detta delvis 

beror på att de av olika anledningar inte kände sig bekväm med att kritisera [Företaget] 

och vill inte orsaka eventuellt onåd med övriga kollegor och ledare. Sedan kan det 

dessutom varit vi som intervjuare som ställt frågorna felaktigt och därför fått oärliga 

svar. Detta är något vi tagit i beaktande vid analys och slutsats. Att vi anser att det är 

orimligt att en medarbetare inte enbart kan ha positiv inställning till allt på ett företag, är 

en slutsats vi dragit efter egna erfarenheter, även de allra bästa arbetsgivarna har något 

som kan förbättras. Vi får ändå inte låta detta antagande vara allt för dominerande, det 

kan ju faktiskt vara så att de verkligen är nöjda och att det bara är vår kritiska inställning 

som säger att de inte skulle tala helt ärligt.  

5.7 Bearbetning av data 
När det är dags för att bearbeta den data som samlats in vid en kvalitativ intervju är det 

oftast den egna kreativiteten som bör ligga till störst grund (Trost, 2010, s. 147). Vi har 

valt att transkribera vårt material. Transkription är en behandling av talat ord (Olsson & 

Sörensen, 2011, s. 160). Vid transkribering skapas något nytt, vilket innebär att 

transkription är en representation av det talade i form av nedskriven text (Olsson & 

Sörensen, 2011, s. 160). Vid skriftlig transkribering, även kallad extenso, är det viktigt 

att precis allt kommer med. Det gäller även signaler som exempelvis pauser och skratt 

som uppkommer vid intervjutillfället, detta för att undvika misstolkningar av materialet. 

(Trost, 2010, s. 149) Dessa signaler upplevde vi aldrig speciellt utstickande och vi har 

därför inte kunnat dra någon speciell slutsats av dem. Ett ställningstagande vi var 

tvungna att göra var om vi skulle skriva ut intervjuerna inklusive talspråk eller om vi 
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skulle byta ut dessa ord mot mer grammatiskt korrekta alternativ, det vill säga att vi 

översätter det talspråk som respondenterna använder sig av och skriver om det till 

skriftspråk för att förbättra flytet i texten. Viktigt är dock att om språket är av vikt för 

själva analysen så bör författarna även använda sig av det talade språket (Trost, 2010, s. 

157). Vi valde här att försöka byta ut talspråk mot skriftspråk utom i de lägen vi ansett 

att ett skriftspråk skulle förstöra citatet samt påverka resultat på ett sätt att en riktig 

analys och slutsats inte kunnat genomföras. Trost menar att talspråket kan upplevas som 

ett annat språk än det skriftliga (Trost, 2010, s. 156-157 ). 

 

Vidare finns det ytterligare en punkt som vi anser vara av stor vikt och det är studiens 

anonymitet och sekretess. [Företaget] har inte själva bett oss vara anonyma åt något 

håll, men vi har ändå beslutat att låta företagsnamnet och namnen på berörda individer 

vara anonymt. Detta av respekt för både [Företaget] och dess medarbetare. Det räcker 

att läsarna vet ungefär vilka arbetsuppgifter de har samt lite information om de 

intervjuades karaktärsdrag. För att uppfylla detta krav, har vi vid några tillfällen vid 

presentation av den kvalitativa intervjun, kamouflerat ord som på något vis skulle kunna 

avslöja [Företaget] och även den intervjuade.   

 

5.8 Syfte med empiri 
Som vi sett finns det många olika faktorer som påverkar den interna marknadsföringen 

av [Företaget]s tjänst och varumärke. Detta är i sin tur något som påverkar ett företags 

förmåga att leverera tjänsten i enlighet med vad varumärket utlovat. För att återkoppla 

till studiens huvudsyfte är vår ambition att vi med hjälp intervjuer ska kunna 

komplettera den teoretiska modellen med praktiska exempel på hur ett företag kan 

hantera olika situationer på arbetsplatsen. Det praktiska syftet var att med hjälp av de 

intervjuer vi genomför ger oss idéer på vad [Företaget] kan jobba med i framtiden för att 

förbättra den interna marknadsföringen av tjänsten och varumärket.  
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6. Resultat och analys 
I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet och analysen från den empiriska 

undersökningen. Vi kommer börja kapitlet med en kortare beskrivning av [Företaget] 

så att förståelsen för [Företaget] och dess anställda ökar. Problemområdena kommer 

sedan redovisas i samma ordningsföljd som vid intervjuerna, detta för att ge en så 

rättvis bild av intervjuerna som möjligt. 

 

Det företag vi undersökt är ett tjänsteföretag där den mesta kontakten till kunderna sköts 

via telefon eller mail. Som vi sagt förut så går det att se detta företags tjänst som en 

produkt eftersom den till stor del är standardiserad. Detta gör alltså att det i själva verket 

blir tjänstens tjänst som är intressant för denna studie. [Företaget] har runt sju stycken 

som i så kallad kundsupport dagligen tar emot olika sorters kundärenden, mestadels via 

telefon. [Företaget] har cirka 58 000 kunder, privata som företag i hela Sverige. De har 

runt 300 anställda och omsätter ungefär 1,8 miljarder kronor. Efter en analys av 

[Företaget]s hemsida kan vi konstatera att de vill profilera sig som ett företag som bland 

annat är mån om miljön samt att hålla hög kvalitet och lågt pris. Dessa egenskaper 

kunde bekräftas av intervjun med VD:n som flera gånger framhöll att [Företaget]s 

värdeord var; samhällsengagemang, klimatmedvetenhet, närhet, enkelhet samt att 

erbjuda bra service. Vi kan även konstatera att [Företaget] har som målsättning att 

engagera och motivera sin personal för att de skall trivas med arbetet. 

 

Kundtjänstavdelningen har nyligen genomgått en större organisatorisk förändring, vilket 

visade sig tydligt på den fysiska interiören. De har gått från vanliga kontor till ett mer 

öppet kontorslandskap, vilket förmodligen har inverkan på medarbetarnas respons och 

åsikt i de olika ämnesområdena. Under intervjuernas gång fick vi många antydningar till 

att stämningen på avdelningen innan denna omorganisering, var ytterst ogemytlig. 

Numera anser medarbetarna dock att denna tid är förbi och att avdelningen är på väg i 

rätt riktning.  

6.1 Intervju av ledning 
Vi intresserar oss i denna studie kring hur ett företag skall gå tillväga för att få sina 

kundtjänstmedarbetare att arbeta efter det som varumärket lovat kunderna externt. 

Därför är det intressant att förutom att intervjua och undersöka medarbetarnas syn, även 

ta reda på hur arbetsledningen arbetar med detta. Vi gjorde därför förutom intervjuer 

med medarbetarna på kundtjänstavdelningen också en intervju med Vice Direktören hos 

[Företaget]. Syftet med denna intervju var bland annat att ta reda på hur företaget 

marknadsför sitt varumärke, vad varumärket lovar sina kunder och vilken roll de anser 

att kundtjänstmedarbetarna har i detta.  

6.1.1 Varumärket och kundlöftet 
Vi började med att fråga VD:n vad [Företaget] lovar sina kunder genom den externa 

marknadsföringen och varumärket, alltså vad varumärket står för. Denne svarade att 

varumärkets värdeord är samhällsengagemang, klimatmedvetenhet, närhet, enkelhet 

samt att erbjuda bra service. VD:n menar vidare att [Företaget] tidigare utmärkt sig för 

att de är särskilt bra på att hantera fel, VD:n sade: 

 

[…]samhällsengagemang och det är klimatfrågan och socialt ansvar, närhet och 

enkelhet, att vi har bra service. Det vi historiskt sett varit duktiga på är att hantera fel. 
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6.1.2 Marknadsföringen 
För att då istället få veta hur [Företaget] arbetar för att göra kunderna medvetna om vad 

varumärket står för, alltså marknadsföra varumärket externt, gör de olika 

marknadsföringskampanjer och utskick där varumärkets värdeord lyfts fram. Den 

externa marknadsföringen av företaget bestod alltså mestadels i att göra reklamutskick, 

så kallad direktreklam samt genom att finnas med i olika sammanhang och synas för 

allmänheten. 

 

Vi gör ju kampanjer och DR-utskick, alltså direktriktad reklam. Sedan har vi vår 

hemsida. Sedan försöker vi som jag sa att finnas med ute bland människor där det 

händer saker, framförallt kring klimat och framtida hållbarhet. 

 

I dessa kampanjer och utskick är även kundtjänstmedarbetarna inblandade vilket VD:n 

ansåg vara viktigt. Att de upplever det som viktigt att involvera kundtjänstmedarbetarna 

i reklamkampanjer är inget konstigt. Dock tycks VD:n ha väldigt dålig inblick i 

kundtjänstmedarbetarnas arbete vilket då är märkligt med tanke på att kundtjänsten är 

en viktig del i kampanjerna.  

 

Vidare menade VD:n att de försöker vara med och engagera sig i olika arrangemang där 

miljö- och klimatfrågor står i centrum. Det framhölls att det viktiga i marknadsföringen 

var att det framgick att [Företaget] står för enkelhet, närhet till kunder och att de tar stort 

ansvar för att förbättra miljön. VD:n poängterade även att [Företaget] tidigare varit 

duktiga på att hantera fel. 

 

Som helhet vill vi att våra tjänster skall vara lättillgängliga, enkla och att det ska finnas 

en närhet till området där man bor och att vi satsar på miljön. 

 

Umebornas egna energibolag det tycker vi är viktigt, och sen vill vi förmedla vårt 

ansvarstagande, dom här värdeorden är viktiga, att ha koll på samhällsengagemang 

och det är klimatfrågan och socialt ansvar, närhet och enkelhet, att vi har bra service. 

Det vi historiskt sett varit duktiga på är att hantera fel. 

 

För att göra uppföljningar på hur kunderna upplever [Företaget]s tjänst och kundtjänst, 

så görs det Nöjdkund undersökningar varje år. Dock ansåg ledningen att det saknades 

någon uppföljning på varje enskilt samtal. Något som ansågs som viktigt var värdeorden 

som vi sa tidigare och att [Företaget] tar ansvar för samhället, ansvar för klimatet och att 

de tar ett socialt ansvar. Att se till att det finns ett system för att följa prestationen hos 

varje medarbetare kan förhöja prestationen hos den anställde och öka förståelse för det 

arbete de utför (George, 1996, s. 478). Här erkänner alltså VD:n att [Företaget] skulle 

behöva ett nytt system för att få förståelse för kundtjänstmedarbetarna i dess arbete.  

6.1.3 Kundmötet 
Eftersom vi vet att det är extra viktigt att få en bra introduktion som nyanställd 

medarbetare på ett företag, var det intressant att se vad VD:n hade för syn på detta samt 

undersöka hur kundtjänstmedarbetarna blir utbildade för att hantera kundmötet. Det 

visade sig att VD:n inte har någon direkt uppfattning och insikt i detta. Det enda VD:n 

visste, var att alla fick en allmän introduktion samt att det finns en personalhandbok. 
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Jag kan inte exakt säga hur vi gör men vi har dels en allmän introduktion av umeå 

energi och en personalhandbok, sen har vi en genomgång men sen exakt hur de startar 

upp där nere på kundservice har jag ingen exakt koll på. 

 

Även om vi förstår att den översta ledningen för ett företag med 300 anställda inte kan 

vara och microstyra den dagliga driften på varje avdelning tolkar vi detta som att 

ledningen här har för dålig insyn i hur medarbetare introduceras. I våra ögon förfaller 

det sig märkligt att inte VD:n har koll på hur kundtjänstmedarbetarna blir introducerade. 

Det indikerar på dåligt engagemang från ledningen. Vi har konstaterat att det är viktigt 

att få utbildning och träning så att den anställde har kunskap och färdigheter att möta 

kundernas krav och förväntningar (Thorsten, 2004, s. 472). Alla som lekte viskleken när 

de var små vet hur förvrängd information kan bli när den förs vidare muntligt. Risken vi 

ser med att de anställda till störst del får sin utbildning genom att lyssna på andra är att 

det med tiden blir mer och mer felaktig information hos medarbetarna. Vilket förr eller 

senare leder till att det som kommuniceras ut till kunderna via kundtjänst inte motsvarar 

det som kunderna förväntar sig. 

6.1.4 Förväntningar på kundtjänstmedarbetarna 
Teorier säger att det är viktigt att medarbetare på ett tjänsteföretag vet vad som 

förväntas av dem för att de skall kunna leverera en tjänst i enlighet med varumärkets 

löfte (Khan, 2009s. 24). Vi tyckte då att det var intressant att ta reda på vad [Företaget] 

hade för förväntningar på kundtjänstmedarbetarna samt på vilket sätt de förväntades 

förmedla varumärket. Det visade sig att VD:n inte hade något bra svar på denna fråga. 

VD:n menade att kundtjänstmedarbetarna blev informerade om vad som var viktigt men 

några uttryckta förväntningar på medarbetarna tycktes inte finnas. Här kan vi även se ett 

samband med medarbetarnas svar på en liknande fråga. Vi frågade [Företaget]s 

kundtjänstmedarbetare om de visste vad som förväntades av dem, både generellt som 

kundtjänstmedarbetare och när det rörde varumärket. Även deras svar var väldigt 

oklara. Vi kan alltså konstatera att några tydliga riktlinjer för hur medarbetarna 

förväntas förmedla varumärkets budskap inte finns. Det är även möjligt att tänka sig att 

sådana riktlinjer finns men att [Företaget] inte lägger någon stor tyngd vid dessa. De 

fyller alltså ingen större funktion. När vi tillsist frågade VD:n hur de går tillväga för att 

kundtjänstmedarbetarna skall veta vad som förväntas av dem fick vi höra att denne har 

möten med avdelningschefen för kundtjänst där bland annat målsättningar diskuterades. 

Det intressanta med detta svar är att det uppenbarligen finns ett system för att informera 

kundtjänstmedarbetarna vad som förväntas av dem, men av tidigare tolkning tycks inte 

[Företaget] ha några uttryckta riktlinjer för detta. Vår fundering blir då vad som 

egentligen sägs under dessa samtal.  

 

Inte helt oväntat fick vi ett lika otydligt svar när vi frågade VD:n hur [Företaget] gick 

tillväga för att försäkra sig om att medarbetarna verkligen lever upp till [Företaget]s och 

kundernas förväntningar. VD:n svarade då att de varje år har så kallade NöjdKund- 

undersökning där de får veta hur nöjda kunderna är med företagets kundtjänst. De har 

även en årlig undersökning av medarbetarna där de får chansen att tala om vad som kan 

förbättras.  

 

[...]och så har vi ju vårat energiläge, personalundersökningen och den svara man 

anonymt. Den är bara en gång per år så det hjälper ju inte helt och hållet det gör det ju 

inte. Det är genom att prata med Malin och titta på statistiken. 
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VD:n framhöll dock att denna undersökning inte var speciellt bra eftersom den bara 

genomfördes en gång per år vilket innebär att det främsta verktyget för att förstå 

kundtjänstmedarbetarnas situation var genom att prata med avdelningschefen och gå 

igenom statistik. Även detta svar tyder på att det finns oklarheter i vad som förväntas av 

kundtjänstavdelningens medarbetare. Det enda VD:n visste säkert var att 

kundtjänstmedarbetarnas huvudsakliga arbetsuppgift var att svara i telefon.  

6.1.5 Övriga frågor 
När det kom till hur företaget hanterar stress. Enligt vår respondent är det främst 

arbetsgruppen och avdelningschefen som skall hantera och lösa stress och andra 

påfrestningar som influerar individen och gruppen negativt. Utöver det så fanns det 

personalcoacher och ledarcoacher som kunde agera som stöd vid situationer som 

avdelningen inte kan hantera själva och även om det behövs så kan HR- avdelningen ta 

in yttre hjälp. Det är viktigt att snabbt fånga upp och identifiera negativ stress, det är 

oftast brist kommunikation som blir den avgörande faktorn om företag vill förhindra 

stress (Jolynn et al., 2011, s. 37).  

 

Det erkändes att fokus och kraven har ökat på kundtjänst idag jämfört med tidigare, det 

satsas på att marknadsföra företaget genom kampanjer och utskick och det poängterades 

vikten av att kundtjänst är delaktig i den processen. Kraven på service har blivit så pass 

mycket hårdare att det till och med har fått personer att sluta på avdelningen, utav den 

anledningen att de inte klarar av kraven. Här återkommer vi till vikten av utbildning och 

träning. Vår tolkning är att bättre utbilding gör medarbetare säkrare på sin arbetsuppgift 

vilket i sin tur birdar till att de kan arbeta effektivare och bli mindre stressade.  

 

[...]blivit lite tuffare, det är en eller ett par stycken som inte valt att vara kvar på 

kundservice och det kanske är lite andra krav på service idag och då kanske man tycker 

att man passar för något annat, så är det. 

 

Vi kan efter intervju med VD:n konstatera att det saknas en direkt koppling mellan 

ledning och kundtjänstavdelningen. Det finns en klar bild med fina ord om vad 

varumärket skall vara, men någon direkt uppföljning och korrigering när något blir 

oklart eller missförstått verkar inte finnas. Vi sa tidigare att ledningen har ett stort 

ansvar att uppmuntra och på sätt och vis fostra medarbetarna att prestera i enlighet med 

varumärkets visioner (Ceridwyn & Debra, 2005, s. 288). Det är helt klart att detta är ett 

företag som verkligen vill satsa på samhället och miljön, det framhävdes flera gånger 

under intervjun hur viktigt det var med närhet, enkelhet, klimat och miljöfrågor. Att visa 

allmänheten att företag är beredda på att ta sitt sociala ansvar och minimera påverkan på 

miljön samt utveckla hållbara lösningar för framtiden. Detta är självfallet mycket fina 

ord, men det något oroväckande är att vi inte riktigt kan finna att 

kundtjänstmedarbetarna är så insatt i dessa mål och visioner. De verkar tycka att det är 

precis det, fina ord, vad dessa ord står för och vad de betyder för företaget och vad de 

betyder för företagets kunder verkar de inte ha förstått. Som vi redan nämnt i detta 

stycke är det viktigt att medarbetarna har god förståelse för vad varumärket och det är 

ledningens ansvar att se till att medarbetarna förstår det som kommuniceras. 

6.2 Intervjuer av kundtjänstmedarbetare 
Precis som vi redan nämnt så är de intervjuer vi genomfört baserade på de teoriavsnitt vi 

presenterat tidigare i uppsatsen. Från dessa avsnitt kunde vi identifiera ett antal faktorer 

och problemområden som på olika sätt påverkar ett tjänsteföretags förmåga att 
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kommunicera internt. Detta fick då även ligga till grund vid genomförande av 

intervjuguide. Genom att dela upp intervjufrågorna på detta sätt får vi en bredare 

förståelse för varje individuell faktor och kan på så sätt lättare dra slutsatser som berör 

avdelningen. Vid några tillfällen fick vi möjligheten att vidareutveckla frågorna och 

dessa finns därför, av förklarliga skäl, inte med i intervjuunderlaget. Dessa följdfrågor 

gav oss en djupare förståelse för vissa punkter men har inte varit avgörande för 

uppsatsens resultat.   

6.2.1 Intern kommunikation 
Att den Interna kommunikationen på ett företag är en viktig del för att kunna lösa det 

problem vi identifierat med denna studie, är nog för de flesta ganska självklart. Teorin 

säger bland annat att den Interna kommunikationen är en avgörande faktor för att ett 

företag skall utvecklas och överleva (Ni, 2008, s. 167).  Det finns även teorier som 

menar att kommunikationen mellan medarbetare och dess ledning har betydelse för att 

medarbetarna skall arbeta i enlighet med varumärkets intentioner (Pervaiz et al., 2003, s. 

1223), vilket då går att härleda till varumärkets kundlöften. Vår tolkning av 

kommunikation är att den rör alla typer av informationsflöden på företaget, både 

muntliga och skriftliga. Kommunikationen är både viktig för att transportera 

information och för det sociala samspelet på arbetsplatsen. Efter intervjuerna kan vi 

konstatera att kundtjänstmedarbetarnas åsikter kring just kommunikationen av 

information, varierade. De menade att största bristen inte var mängden information utan 

kvaliteten på den information de får ta del av samt att den i många fall inte berörde just 

deras avdelning. Problemet blev då att de var överösta med information, men att det var 

upp till var och en att snappa upp det som var viktigt för just deras avdelning. 

 

På frågan hur de får sin information svarade några medarbetare: 

 

Ja det är lite olika, antingen så får vi mail, men vi har ju möten varje torsdag, som vi 

har, och sedan så är det någonting utöver det så kan vi ha kortare möten i halvgrupper 

[...] 

 

Vi har ju våra, vi har möte en gång i veckan, som vi får information. Sen så är viktiga 

saker som kan båda komma och berätta, hon sitter alldeles bredvid oss, eller skicka 

mail. 

 

En gång i veckan samlas alltså avdelningen för ett informationsmöte där aktuella frågor 

tas upp. Medarbetarna verkade tycka att dessa möten tillsammans med avdelningschef 

och övriga kollegor fyllde en viktig funktion. Dock påpekades det återigen att dessa 

möten innehöll väldigt stor mängd information som av några respondenter ansågs svår 

att hantera. Det sades dessutom att de morgonmöten som hålls ofta är så fullpackade 

med information att respondenterna mest bara kan lyssna och ta in det som tillgivs dem, 

utan något egentlig möjlighet att påverka besluten. Detta indikerar på att [Företaget] ger 

ut samma information till alla medarbetare och olika avdelningar. Det kan då vara så att 

medarbetarna tillslut inte förstår varför de skall engagera sig i informationen eftersom 

de inte förstår vad som berör dem. När då ny information kommer som faktiskt påverkar 

kundtjänstmedarbetarna kanske de inte tar till sig den eftersom de inte tror att den 

påverkar dem.  

 

Medarbetarnas åsikter kring mail som informationskälla var delade. En del verkade inte 

tycka någonting, varken bra eller dåligt. Några ansåg dock inte att mail som 
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förstahandskälla för information var det bästa men menade att mail kunde fungera bra 

som ett komplement till de regelbundna mötena. Alltså att mailet kunde fungera som ett 

sorts protokoll till mötet. Vi ska dock tillägga här att resultatet visar på att desto kortare 

tid de hade jobbat på avdelningen desto positivare var de till hur 

informationshanteringen sköttes vilket skulle kunna indikera på att de inte har hunnit 

skaffa sig den helhetsbild och insikt i [Företaget] för att kunna bedöma denna fråga. 

 

Medarbetare tyckte: 

 

Jag tycker aldrig, eller jag tycker mail är bra sätt att förtydliga information så om man 

har gett information så går det liksom att gå tillbaka till någonting, men jag tycker inte 

att det är ett bra sätt att börja på, att ja, jaha har du inte läst det där [...] Vissa dagar 

är det ju så, man har samtal, samtal, samtal och så har man inte hunnit läsa mailen[...] 

 

[...] Ja, ja, jag vet inte hur jag ska säga, den, den kommer inte, man tar det inte på rätt 

sätt med folk tycker jag, alltså de, där, information är ganska tolkningsbar och tar man 

det inte på rätt sätt så kan man tolka det lite som man vill att det här är viktigt eller inte 

viktigt för mig men det är jätteviktigt för den här personen ja alltså så där. 

 

En respondent sa: 

 

[...] Alltså, alla mötestider är ju fullspäckade med information, öhm, det kan vara, ja 

men, om allt som händer, information från chefsträffar och företagsnyheter å, det är 

jättejättejätte- mycket information om sådant som kanske inte är så himla viktiga för oss 

egentligen, och vi får nästan ingen tid alls att prata med varan, och särskilt att prata 

ihop oss, vad tycker vi som grupp? [...] 

 

Med dessa citat är det möjligt att tänka sig att mail fungerar som stöd men ej som den 

enda informationskällan. Precis som vi diskuterade tidigare är det möjligt att tänka sig 

att det är viktigt att den information de får är riktade mot kundtjänstmedarbetarna för att 

de skall få motivation engagera sig i den.  

 

Som vi sagt förut har medarbetare som kan identifiera sig med företagets varumärke, 

lättare att möta kundernas förväntningar på varumärket (Punjaisri, Evanschitzky, et al., 

2009, s. 210). För att de skall känna denna identifikation är det viktigt att medarbetarna 

är välinformerade vad företaget eller organisationen förväntar sig av sina medarbetare 

för (Fiona & Leslie de, 2001, s. 453). Därför frågade vi respondenterna om de visste vad 

som förväntades av dem. De kunde inte svara så detaljerat på denna fråga men sa att de 

hade som uppgift att svara snabbt och lösa kundernas problem.  

 

Medarbetare sa: 

 

Det förväntas ju att jag ska svara snabbt[…] 

 

Eftersom vi vet att det är viktigt med tydliga mål och direktioner är detta svar intressant. 

Det visar att medarbetarna egentligen inte har någon klar bild av vad som förväntas av 

dem och risken för att de inte då lever upp till kundernas förväntningar ökar då 

drastiskt. Detta går dessutom att återkoppla med det svar vi fick från VD:n. Med tanke 

på att VD:n inte hade någon klar bild av kundtjänstmedarbetarnas uppgifter är det inte 
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särskillt konstigt att inte heller kundtjänstmedarbetarna har det. Det indikerar alltså att 

de bara gör sitt jobb utan att egentligen förstå vad målet med arbetet är.  

 

Vi frågade vidare hur medarbetarna får veta vad som förväntas av dem varpå de svarade 

att det hölls möten där de fick olika sorters information. Ibland var mötena direkt 

riktade till varumärket, vilket vi var inne på förut, men oftast handlade det om ny 

information som skulle ut. Precis som övrig information kunde även denna ibland vara 

väldigt massiv svår att ta till sig. Vid denna punkt svarade medarbetarna dessutom att de 

sällan blev involverade i själva beslutsfattandet vilket vi kommer diskutera ytterligare i 

analysen kring empowerment.  

 

Medarbetaren sa: 

 

Vi har möten […]åsså får vi bara en massa information men vi får ingen chans att 

påverka 

 

Eftersom denna studie är riktad mot att uppnå kundernas förväntningar på företagets 

varumärke kändes det nödvändigt att ställa frågor direkt riktade mot varumärket till 

medarbetarna. Därför frågade vi respondenterna hur de fick veta vad [Företaget]s 

varumärke står för svarar de att det hålls marknadsdagar och möten samt mail.  

 

Medarbetare sa: 

 

[…]vi brukar ha marknadsdagar och olika möten där vi pratar om de här målen och 

visioner och allt vad det är. 

 

Det visade sig dock under intervjuerna den information de fick ibland kom väldigt sent. 

Ibland fick till och med kunderna ta del av informationen före medarbetarna. Det 

framhölls även att detta inte bara skett en gång vilket bidrog till att kunderna ibland inte 

fick den hjälp de blivit lovade. Medarbetarna framhöll även att de ord som sades på 

dessa möten och marknadsdagar var väldigt fina och ibland svåra att leva upp till. De 

menade alltså att det var svårt att veta hur dessa ord överförs på ett praktiskt sätt. Det är 

viktigt att medarbetarna inte bara är medvetna om vad varumärket står för utan även vet 

hur de skall arbeta för att leva upp till detta (Khan, 2009s. 24).  

 

I överlag tycks medarbetarna anse att den information de fick var tillräcklig men en av 

medarbetarna kunde inte riktigt instämma. 

  

Denne ansåg: 

 

[...]jag kan själv sakna information ibland, istället för att bara, bara höra omvägar, för 

det är mycket som man kommunicerar och så berättar man och så når det inte ända 

fram, så det kan jag sakna ibland är att man inte får samma information [...] 

 

Det är inte så långsökt att tänka sig att de som faktiskt förstår en avdelnings behov är de 

som jobbar på den avdelningen, och lyssnar ledningen inte på sina 

kundtjänstmedarbetare kan effekten och det förväntade resultatet av sagda förändring gå 

förlorad. Ett samarbete mellan den som kommunicerar och de som lyssnar gör att 

lyssnarna är mer mottagliga för den informationen de får (Farrant, 2003, s. 16). Vår 

studie visade att kommunikationen i stor del var uppifrån och ned, det vill säga att när 
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chefer i olika position gör en förändring förmedlas detta ut till berörda avdelningar som 

då förväntas jobba efter dessa förändringar. Om ledningen istället involverar 

kundtjänstmedarbetarna, låter de får ge sin syn på vad som är viktigt och hur det borde 

fungera, då får de lättare med sig dem när förändringen genomförs och organisationen 

fungerar då smidigare. Det fanns en önskan om att få mer tid till att kommunicera inom 

gruppen samt att få mer delaktighet i de beslut som berörde dem.  

 

Att kommunicera relevant information är viktigt för att medarbetarna skall kunna göra 

sitt jobb på ett tillfredställande och i sin tur kommunicera varumärket till kunderna i 

enlighet med företagets kundlöften (King & Grace, 2008, s. 370; Po-Ju et al., 2011, s. 

336). 

 

[...] å, det kan vara att med tanke på det som varit är det inte så himla lätt att säga att 

jag tycker det här, för det har inte varit ett sådant klimat att man har kunnat säga så, 

därför är det viktigt att man får prata som grupp då, att vi står för det här. Men det 

finns nästan ingenting alls, noll. Tror vi fick en kvart här för några veckor sen [...] 

 

6.2.2 Ledarskap 
Utöver kommunikationen är det också viktigt att alla som integrerar med varandra, har 

en god professionell relation till varandra (King & Grace, 2008, s. 366). Relationen 

mellan arbetsgivare och anställd är viktig för att attrahera, hålla kvar och motivera de 

anställda att vara trogen varumärket. Något som respondenterna genomgående är 

överens om är att [Företaget]s ledning inte syns på avdelningen. De sa att det saknas 

kontakt uppåt. 

 

Näe det är inte så ofta vi har kontakt med dem. 

 

Tycker de finns nästan ingen kommunikation uppåt, väldigt lite [...] 

 

Näe det tycker jag inte [...] 

 

Alltså, jag tycker inte att vi har, vi har ju nästan ingen kontakt alls [...] 

 

Vad effekterna från avsaknaden av kontakt med chef i högre ledningsposition var, rådde 

det en mer delad mening om. De flesta var dock överens om att de ville se och kunna 

prata med ledningen oftare.  

 

[...]jag känner inte att vi har något direkt behov av det. Alltså Vi får ju mail och så, och 

vi har ju vår internwebb där det finns information där det går ut och så där [...] 

 

Jag tycker att han är en väldigt, väldigt bra person alltså han är en väldigt vettig VD så 

jag skulle tycka att det skulle vara väldigt intressant att ha mer att göra med honom, 

han är, han är jätte jättebra men jag tror han har mycket att göra. 

 

[...] men över lag kan jag tycka att det är lite, lite information, jag kommer från andra 

företag där informationen var bättre om man säger så, där det funka bättre, men man 

har ju interna sidor också, intranät, där hittar man ju i regel information, men de e så 

att man måste söka och måste veta vad man ska söka efter. Så man borde kanske få 

någon blänkare av något slag att det finns där kan jag tycka. 
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En respondent la till följande: 

 

Ja, nä, det är ju aldrig lätt att vara ledare heller 

 

Det har visat sig att stöd och uppmuntran från ledningen är viktigt för att medarbetarna 

skall prestera i enlighet med företagets och varumärkets visioner (Ceridwyn & Debra, 

2005, s. 288). Det är dessutom bevisat att anställda som känner förtroende från sina 

ledare har uppvisat bättre attityd gentemot organisationen (Kopelman et al., 2011, s. 

134). Vi tyckte därför det var intressant att fråga respondenterna vad de har för 

förväntningar på en ledare samt hur denne påverkar deras arbete.  

 

Medarbetarna sa:  

 

Jag förväntar mig någon som motiverar och som ser sin personal och som tror på dens 

kompetens och lyfter fram det. 

 

 

[…]jag är ju en sån som gärna vill veta vad som förväntas av mig, vill ha tydliga mål, 

så får jag det är jag ganska nöjd så. 

 

Medarbetarna bekräftar här teorierna som säger att det är viktigt att medarbetare får veta 

vad som förväntas av dem. Dock gav en av medarbetarna gav en intressant kommentar. 

Vi har trott att tydliga mål och direktiv får medarbetare att arbeta mer effektivt vilket 

denna kommentar inte riktigt bekräftar. Medarbetaren menade precis som övriga att det 

var viktigt med tydliga mål men menade vidare att otydliga mål och förväntningar från 

ledaren kunde resultera i att denne arbetade hårdare än vad som krävdes. Medarbetaren 

framhöll dock inte detta som någon positiv egenskap. Detta kunde bidra till ökad stress 

och var alltså inget att rekommendera. Det kan vara så att det finns personer som arbetar 

hårdare om de inte har några mål, med rädsla för att inte räcka till. Det bör då kunna 

resultera i att personen ifråga istället blir stressad och då tillslut ändå misslyckas med att 

prestera på topp. Det var ju det här med lagom mycket stress vilket vi var inne på i 

teoriavsnittet.  

 

6.2.3 Vidareutbildning och utveckling 

Vi har konstaterat att utbildning, vidareutbildning och utveckling i form av att kunna 

träna sina färdigheter har betydelse för att få de verktyg ledningen behöver för att 

kommunicera rätt information till kunderna. Enligt medarbetarna varade introduktionen 

för nyanställda i ungefär två veckor och gick i huvudsak ut på att sitta med kollegor som 

jobbat längre för att lyssna och observera deras samtal. I vissa fall fick de även göra 

studiebesök på de andra avdelningar med expertis inom ett speciellt område som våra 

respondenter förväntas kunna hjälpa kunderna med. Några av respondenterna menade 

dock att det saknades ganska mycket utbildning och av vår analys inser vi att det även i 

detta fall finns en trend bland de som jobbat längre på avdelningen jämfört med de 

nyanställda. Detta behöver förstås inte betyda något. Det kan röra sig om ett rent 

sammanträffande, men det kan även vara resultatet av den organisatoriska förändring 

som [Företaget] nyligen genomgått.  
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Två medarbetare sa att: 

 

“Jag blev jättebra bemött av alla avdelningar!” 

 

“Det är ett fantastiskt ställe att jobba på. Det är Första dagen kände jag bara wow. 

 Alltså det. Alla är otroligt tillmötesgående och positiva. Känslan i byggnaden är bara 

hur bra som helst.” 

 

och en annan sa istället: 

 

“Ja, det var annorlunda, som sagt, det var inte som man var van vid, det var ganska, 

sprattligt och spretigt, ja, det var ganska, ja, mindre bra tycker ja.” 

 

Denna åsikt är delvis bekräftad av en annan respondent som lite mer utförligt sa: 

 

“Ja, eh, oj, ja ehm, det var ju väldigt speciellt [skratt] jag kom hit och folk sa knappt 

hej när man kom hit och det var väldigt konstig stämning. Det var väldigt mycket prat 

om hur mycket vi kunde påverka och utveckla vår situation på intervjun så var det som 

att man, man gjorde en jättestor grej utav att det här var ett företag som man fick säga 

vad man tyckte, och det var inte alls så när man kom hit. Och introduktionen, ja, jag har 

själv jobbat med utbildning jag har utbildat nyanställda och jag har jobbat som team- 

leader på vattenfall och viste mycket väl vad man kunde förvänta sig och hur det borde 

vara, och det saknades väl helt. Så att, man fick sitta med olika personer och lyssna på 

vad de sa och sedan efter 2 veckor skall man ut själv. ” 

 

Utbildningen verkar ha blivit bättre organiserad, men den består fortfarande till stor del 

av medlyssning med de som redan jobbar för att på så vis lära sig. Det var flera av 

medarbetarna som påvisade att de inte lärde sig allt för mycket genom att lyssna på 

andra, och det fanns en önskan att få en annan grund att stå på. Enligt majoriteten av 

medarbetarna fanns det kunskapshål som var svåra att fylla på egen hand utan någon 

utbildning. Med bättre utbildning och möjlighet att träna sina färdigheter skulle 

[Företaget] kunna förbättra de anställdas prestationer och även se till att de stärka 

medarbetarnas identifikation med organisationen (Yun-Tsan et al., 2011, s. 928). Vidare 

nämnde respondenterna även att ett system där information samlas saknades och ett 

sådant system skulle enligt medarbetarna kunna förenkla sökningen av information. 

Denna bristfällighet medförde att medarbetarna ibland famlade i det blinda, och var 

tvungna att vända sig till andra avdelningar för att få information, vilket både försvårar 

och förlänger deras hantering av många kunder.  

 

På frågan hur länge det är tillåtet att vara “ny” på [Företaget] är deras uppfattning inte 

helt densamma. Några menar att de inte alls fick tillräckligt med tid medans andra 

istället tyckte att den tid de fått varit fullt tillräcklig för arbetet. Deras svar varierade 

från “några veckor” till “ man kan säga att man pratar om ett år egentligen”. 

 

En medarbetare menade: 

 

[...] så, mycket att lära, just därför saknar jag någon samlad information, 

utbildningspaket där man går igenom det här, 
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Någon uppdelning av kunskap verkade inte heller finnas, alltså det fanns ingen plan för 

att vidareutbilda de anställda på avdelningen, utan det var mera att de kunde få en 

snabbutbildning utifall något nytt uppstod som de ansågs behöva kunna. Det rådde 

också delade mening om möjligheten till att kunna träna på de färdigheter de skall 

besitta samt de system de förväntas kunna, även här låg skillnaden i hur länge 

medarbetaren jobbat i [Företaget]. Hade de jobbat längre tid i organisationen kände de i 

större utsträckning att de inte fick ta sig tid att gå iväg och träna. En av de som jobbat 

kortare tid påstod dock att det inte var något problem. Om de behövde mer tid var det 

bara att säga till. Orsaken till varför det skiljer sig så mellan de som jobbat längre och 

de som jobbat kortare tid är svårt att svara på utifrån vår undersökning. Det skulle 

behövas en djupare och framförallt tidsmässigt längre studie av avdelningen till 

exempel en fallstudie. Vi kunde i alla fall konstatera att den information de fått som 

nyanställd skiljde sig åt bland medarbetarna. Det var i alla fall klart att det saknades en 

fastställd rutin för exakt hur de gick till väga för att förbättra sig på det eller de områden 

de kände sig svagare på. 

 

Utbildning både initialt och vidare under sin anställningstid tillsammans med möjlighet 

till kontinuerlig träning bidrar enligt Yun-Tsan et. al. (2011, s. 928) till ökade resultat, 

bättre prestation samt att det leder till att personalomsättningen minskar.  

 

Vi frågade tillsist hur medarbetarna lär sig hur de skall hantera ett kundmöte. Här lyfter 

de återigen fram så kallad samlyssning. Detta tycks dock enbart ske i samband med 

nyanställning och enligt medarbetarna saknade de inte något på denna punkt. De 

menade att de lärde sig av varandra samt av erfarenhet.  

 

Medarbetarna sa: 

  

Ja alltså när man är ny här så får man ju var med dom som har suttit länge. Vara med 

både fysiska och telefonmöten så man får höra vad man ger sig in i litegrann[…] 

 

[…]har ju samlyssning, men kanske inte direkt kundmöte så. […]Alltså när man är ny 

så sitter man med varandra och lyssnar, så att man snappar upp lite där och där tror 

jag 

Vi har förstått att det är viktigt att utbilda sin personal så de vet vad som förväntas av 

dem och hur det rent praktiskt skall utföra sitt arbete. Hos [Företaget] så bestod deras 

utbildning på kundtjänstavdelningen alltså till stor del av att lyssna på medarbetare som 

redan jobbade på den avdelningen. Som vi skrev tidigare så är det lätt att viktig 

information angående [Företaget]s rutiner försvinner om företag enbart använde sig av 

medlyssning. Vår tolkning från detta är att det finns utrymme för tydligare och mer 

strukturerad introduktion och upplärning. 

 

6.2.4 Stress och arbetsbelastning 
Det finns många orsaker bakom stress, en av dessa är enligt Jolynn et. al. (2011, s. 37) 

dålig intern kommunikation. Det har visat sig att där det är svårt att få kontakt med 

andra på [Företaget], till exempel för att få svar på frågor, råd om hur de skall gå vidare 

med ett ärende eller tekniskt information. En annan faktor är den arbetsmängd som 

anställda är utsatt för, det skulle kunna bero på personalbrist (Jolynn et al., 2011, s. 37). 

 

För att undersöka arbetsbelastningen och nivån på stress, frågade vi bland annat de 

anställda hur de upplevde att de själva kunde hantera vardagliga kundfrågor. De menade 
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här att det oftast inte uppstod några större problem och att de problem som uppstod 

oftast var hanterbara. Vi frågade hur ofta de ansåg att de kunde lösa kundkonflikter och 

svaret blev: 

 

9 av 10 gånger kanske 

 

Tankarna kring deras problem- och konfliktlösningsförmåga löd: 

 

Ofta går det ju att lösa, det är bara att hålla sig lugn och bena ut allting vad det nu må 

vara är som, När man inte kommer vidare, det är ju oftast då man får ta malin då till 

hjälp, när dom vill prata med chefen helt enkelt. Men det är väldigt sällan det händer 

 

Jae, Näe, tror inte de har problem heller, de, de har inte problem, de har mycket frågor 

och funderingar men inga just, nästan inga problem tycker jag. 

 

De som hade jobbat lite längre konstaterade att stressen kom periodvis, exempelvis vid 

månadsslut då många flyttar eller skall betala sina fakturor. 

 

Oj, nä, allstå, det är periodvis hela tiden, just nu har vi det ganska lugnt, det har vi inte 

haft ens sen jag börja. Man är som bara, när smäller det? [skratt] för det är ju det, 

utöver samtalen skall vi hantera mail och så vidare, och de dagarna det har varit så har 

man ju inte hunnit och då är det ju ganska stressigt, man kommer hem och ty ser 

stjärnor och vill bara slänga sig någonstans. 

 

De är inte fler än sju personer på den avdelningen, som hanterar inkommande samtal, 

mail och kundbesök, vilket gör dem extra känsliga för frånvaro av kollegor. De 

situationer de ansåg vara en stor orsak till stress var att telefonköerna blev långa vilket 

kunde vara ett resultat av frånvaro från kollegor.  

 

Ja, alltså det är klart att det blir stressigt om det ringer mycket folk, alltså det ringer 

hela tiden Man får kanske inte direkt något andrum. 

 

Vissa dagar kan det vara jättestressigt då det ringer mycket, och vi är ju ganska 

sårbara vi är ju så få, så där krävs det bara att 2 är borta så och det ringer mycket då 

blir det stressigt [...] 

 

Ja, alltså det är ju om det ringer väldigt, väldigt mycket under en period. Då blir det ju 

stressigt. Men det, jag tycker det fungerar jättebra för att jag har varit med om 

arbetsplatser där det har, ja jag är van vid stress. Det är inte så där att man… Allt är ju 

så generellt 

 

Det kom också fram andra delar som kan ge upphov till stress, exempelvis när de 

system de arbetar efter slutar fungera. 

 

Ja, jag vill ju att allt skall fungera, har vi problem med vårt stödsystem vilket vi hade 

tidigare då blir jag oerhört irriterad att det inte fungerar runt omkring mig [...] 

 

Som vi var inne på i kapitel 1 så kan vissa samtal vara psykiskt påfrestande för 

medarbetarna eftersom de både får samtal från nöjda och missnöjda kunder (Thomas et 

al., 2008, s. 713). Därför tyckte vi det var intressant att fråga medarbetarna om de ansåg 
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att de fick tillräckligt med tid mellan samtalen samt om extratid fanns tillgänglig vid 

specialfall. 

 

En medarbetare sa:  

 

Näe, jag tycker inte att man får det, jag tycker att man skulle kunna göra ett mer, bättre 

jobb om man inte behövde stressa igenom ärendet. Ibland kan det ju leda till att man 

glömmer vissa saker, glömma göra noteringar, information försvinner längs vägen på 

grund av att du ska göra vissa saker på X antal sekunder. 

 

Medarbetaren menar alltså att de hade behövt mer tid mellan samtalet för att de skulle 

slippa stressa och därmed glömma viktiga rutiner som då istället måste åtgärdas i 

efterhand. Medarbetarna menade att sådana situationer för det mesta kunde rättas till i 

efterhand men framhöll att detta då krävde ytterligare arbetstid och att arbetet då inte 

var effektivt. 

 

Vi vet att kundtjänstmedarbetare får ta hand om många olika kunder. Vissa mer 

lätthanterliga än andra (Arjan et al., 2000, s. 148). Det blir då intressant att ta reda på 

om de behandlat kunder orättvist på grund av en tidigare kund och i så fall hur de tror 

att en sådan situation kunde åtgärdas. Det visade sig att de flesta medarbetarna vid något 

tillfälle överfört negativa känslor på nästkommande kund vilket förstås inte var helt 

oväntat.  

 

En medarbetare sa:  

 

[…]alltså är det någon som har varit världens, världens gulligaste så är man ju 

jätteglad, så man bara ojj, men verkligen bara gud . men har man suttit fått en 

utskällning i en halvtimme[…]det man ju tänker vid nästa samtal, inte en till, så man är 

ju lite försiktig när man svara, man vill inte reta upp någon. Man vill ju inte reta upp 

någon. 

 

Detta problem skulle enligt de flesta av medarbetarna kunna lösas genom att få gå ifrån 

en liten stund. Några medarbetare menade att sådan tid fanns tillgänglig samtidigt som 

andra medarbetarna saknade detta. 

  

Jag tror att det skulle vara bra att gå ifrån en liten stund, för det gör vi ju aldrig under 

dagen annat än under fika pauserna, men att man får fem tio minuter att spy upp det 

och sedan är det bra igen. Och hade det funnits utrymme för sådant så hade det blivit 

bättre. 

 

Vi uppfattar detta som om att det i flera fall skulle behövas extra tid för att kunna gå 

iväg och återhämta sig efter särskillt påfrestande samtal. Detta för att undvika att 

medarbetrna blir stressade och att negativ energi överförs på kommande kunder. Som vi 

har sett, kan stress leda till sämre arbetsprestation och högre sjukfrånvaro (Jolynn et al., 

2011, s. 35). 

 

Dock var det inte alla som ansåg att den stress som förekom var onormal. En respondent 

menade att det även handlade om att alla på avdelningen behövde se om sig egen 

situation och om det nu var mycket arbete så är det upp till dem att kontakta och visa 

avdelningschefen att de måste få mer tid för att kunna ta itu med nästa samtal. Samma 
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person menade att det inte var några problem med att kontakta avdelningschefen och be 

om mer tid.  

 

[...]Alltså att vi har fått sätta oss redo så att vi inte får in samtal så att vi kan göra bort. 

Men det handlar ju också om att vi måste flagga för det. Det handlar ju hela tiden om 

att man måste ta ansvar för vårat eget arbete [...] 

 

Baserat på vad vi har sett och hört så är stress subjektivt och väldigt individuellt för 

respondenterna. Helt klart var att en kombination av mycket inringningar i samspel med 

övriga administrativa arbetsuppgifter, i överlag var stressande för medarbetarna. Utöver 

det kom det fram lite olika saker. En av respondenterna gick in mera djupt på att det för 

denne blir som stressigast när de inte har förtroendet från övriga medarbetare. Det rör 

sig ofta här om destruktiv och negativ kritik, exempelvis när de anställda har högt tryck 

av samtal över sig och jobbar efter sin bästa förmåga, men ändå får höra att de arbetar 

för långsamt. Denna medarbetare menade att det inte går att jobba hur fort som helst 

utan att denne försämrar servicekvaliteten för kunderna och att detta då motarbetade 

syftet med ett kundcentra som ju är till för att hjälpa kunderna. 

 

Alltså, jag blir stressad när, jaa, jag vill att man litar på att jag gör mitt jobb, jag är 

inte här för att surfa eller fuskar eller, jag är här och jag har en uppgift och jag tar mitt 

jobb på väldigt stort allvar, och om någon tvivlar på att jag inte gör det när jag sitter i 

telefon och tar samtal på samtal, så har man ändå någon som säger att man det inte är 

snabbt nog eller inte är bra nog och jag har för lång efterbearbetningstid för att göra 

klart någonting innan jag tar nästa samtal, då, då blir jag skitstressad, det känns 

förjävligt. [...] 

 

På frågan om vad de ansåg kunde avhjälpa stress, eller åtminstone minska stressen var 

de nästan rörande överens om att ett intranät med bra och överskådlig, samt sökbar 

information var det som saknades mest, kom också fram att det var något som var under 

utveckling. Detta skulle kunna bidra till att medarbetarna arbetar effektivare och 

snabbare utan att det blir för stressigt, vilket vi båda tycker låter väldigt rimligt. Att 

måsta ringa till andra avdelningar för att få hjälp med alla kundproblem låter onödigt 

omständigt och ineffektivt 

 

Ja det är väl mer internt då kanske, alltså att man fokuserar på det man ska göra och 

kanske inte planerar en massa möten, eller ha andra saker så att alla fokuserar på 

telefonen, så att alla hjälps åt att beta av den här lilla kön. 

 

vi har inget bra fungerande intranät för, för oss, där allt är samlat, det saknas här, så 

det skulle ju vara toppen om man hade det.[...] 

 

.[...]därifrån där jag kom så hade vi all information på vårt intranät, lättöverskådligt, 

medan jag prata så kunde jag leta och liksom hitta, hitta svaret, här funkar det inte så, 

för här finns det inte något sådant, det har man inte heller byggt upp riktigt, men det är 

på gång.[...] 

 

Samma person har även synpunkter på att hela [Företaget] tycks gå på rast samtidigt. 

Det är alltså inte uppdelat. Denne säger: 
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[...]för att det skall gå att ha kundservice så måste vi ju finnas, då kan inte alla ta rast 

samtidigt, alla kan inte gå på lunch samtidigt, man kanske får dela upp det i två 

omgångar, det känns inte så konstigt, utan bara så där vanlig professionalism. 

 

För att spinna vidare på detta visade det sig att raster och luncher är olika långa 

beroende på vilken avdelning de jobbar på. Detta ställde till en del problem för de på 

kundcentret, då det under vissa, ganska långa perioder inte gick att nå rätt personer för 

att kunna lösa vissa kundproblem. Medarbetarna poängterade följande: 

 

Det finns hjälp att få, om man får tag på dem. Om det inte är så här luncher, vi har helt 

andra, andra lunchtider och rasttider än övriga företaget 

 

Ja, man kan få vänta, det är lite så, alltså det är verkligen jättesvårt, där, ja, vissa tar 

en halvtimmes rast medans vi tar en kvart, och vissa avdelningar är borta väldigt länge. 

 

[...] sen så tycker jag även att man ska, det är ju inte bara vi som har rast, utan jag 

tycker att hela företaget skall tänka som vi, alltså, någonstans för att det skall gå att ha 

kundservice så måste vi ju finnas, då kan inte alla ta rast samtidigt, alla kan inte gå på 

lunch samtidigt, man kanske får dela upp det i två omgångar, det känns inte så konstigt, 

utan bara så där vanlig professionalism [...] 

  

Det verkar som om det finns en ojämnhet mellan de olika avdelningarna, det fanns 

undertoner i intervjuerna som tyder på att det är något som skapar en distans mellan 

framförallt kundcentrat gentemot de övriga avdelningarna. En av de svarande sade 

något som vi tycker är väsentligt sett ur ett företagsperspektiv: 

 

[...]och sådana saker är ganska lätt att påverka, en halvtimmes rast, det är en 

halvtimme extra som försvinner per dag, för en kvart har man ju rätt till. Det är alltså 

en halvtimme ineffektiv tid som försvinner [...] 

 

Två av medarbetarna upplevde dock inte att det var någon direkt stress på avdelningen, 

De var båda nya på avdelningen och det framgick sedan att alla medarbetare tyckte att 

den period de befann sig i just nu var ovanligt lugn. Vilket då kan förklara de 

nyanställdas uppfattning. Kanske har de inte jobbat tillräckligt länge för att kunna 

bedöma stressen och arbetsbelastningen. 

 

6.2.5 Empowerment 
Att en arbetsledare har förtroendet att ge sin personal förtroende för att fatta olika beslut 

utan att varje gång rådfråga en beslutsfattare, är något som teorierna visar på är viktigt 

för självkänsla och engagemang hos en medarbetare (Sumi, 2011, s. 277; Wilson et al., 

2008, s. 284). Exempelvis vid en kundkonflikt är det viktigt för den anställde att den får 

viss frihet att fatta beslut om vilken åtgärd som är mest lämplig. För denna typ av 

befogenheter skall fungera är det viktigt att det finns riktlinjer och rutiner för hur det 

skall lösas. (Wilson et al., 2008, s. 283) 

 

Det är inte alla organisationer som utövar Empowerment men enligt teorierna så mår en 

anställd bättre om denne har förtroende från sin arbetsgivare vilket då även reflekteras i 

deras hantering av kunder (Wilson et al., 2008, s. 284). Enligt respondenterna har de 

relativt stor frihet att på egen hand fatta beslut. De gånger de behöver få råd handlar det 

mest om teknisk information, vi kan kalla det för intern support, från den avdelning som 
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jobbar med det kunden har problem eller frågor kring. De var överens om att de 

uppmuntras till att jobba självständigt och på egen hand så långt det är möjligt lösa 

kundernas problem. Det var dock oklart om de har helt fastställda och klara rutiner för 

att hantera allt på ett klart sätt. 

 

Kring denna punkt frågade vi respondenterna vilken sorts frihet de har när det kommer 

till att lösa sina kundkonflikter. Syftet var att ta reda på och känna av om de känner sig 

trygga i sitt egen prestation och om de känner förtroende från sin arbetsgivare. 

Respondenterna beskrev att det inte var några större svårigheter i att lösa vardagliga 

problem och att stöd oftast fanns lättillgängligt om så behövdes. Först frågade vi hur 

ofta de ansåg att de kunde lösa sina problem utan konsultation och råd från någon 

annan. 

 

En medarbetare säger: 

 

Ja ibland kan det ju vara att man behöver hjälp från något annat affärsområde. Allstå 

från någon annan avdelning, mäter uppgifter eller lite teknisk information alltså om 

bredband. Men alltså är det rent kundservice, så oftast så klarar vi av det själv, men det 

är ju om man behöver ytterligare uppgifter. 

 

Sedan ställdes en följdfråga i vilken utsträckning de ansåg att de har behörighet att lösa 

konflikter utan konsultation med avdelningschef. Här är de flesta överens om att det 

uppmuntras till att arbeta självständigt. 

 

Den bild vi fick av hur avdelningen varit innan omorganiseringen, var en bild av kalla 

miljöer där de knappt sa hej till varandra. De vågade inte tycka något och om de hade 

problem så var det de anställda som var orsaken till problemet. Orsaken till problemet 

spelade alltså ingen roll, det var den anställde som gjort fel oavsett kund, problem eller 

hur den anställde hade jobbat för att hjälpa kunden. Vi har konstaterat att det är viktigt 

att en ledare litar på att de anställda kan fatta egna korrekta beslut för att öka 

tillhörigheten hos medarbetarna (Simon & Manuela, 2011, s. 229). Det syns och hörs att 

det har gjorts massor för att bryta detta mönster och skapa en miljö där alla kan trivas 

och jobba tillsammans. Vi anser ändå att det är något de måste jobba på betydligt mer, 

för att skapa en enhetlig kommunikation utåt. 

 

En följdfråga till denna punkt syftade att ta reda på vad de hade för idéer kring 

eventuella förbättringar inom området varpå en medarbetare svarade: 

 

Jag tycker, dels skall man utveckla en FAQ som fungerar och som går att söka i, för det 

är suveränt och det finns inte så mycket utav. 

 

Att involvera medarbetarna i sitt eget arbete och i olika beslut som berör dem tycks inte 

vara något som detta företag tillåter. När vi analyserade den interna kommunikationen 

tidigare nämnde vi att medarbetarna ansåg att de hade väldigt lite att säga till om och 

påverka vad gäller olika beslut. Medarbetare sa att de fick mycket information om olika 

strategier men sällan eller aldrig möjlighet att påverka detta. En medarbetare sa: 

 

Nu är det såhär, såhär, såhär, och så får vi bara en massa information men vi får ingen 

chans att påverka. 
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En organisation bör involvera medarbetarna i beslutsprocessen (Ni, 2008, s. 188-189). 

Farrant (2003, s. 16) menar att människor är mer uppmärksam och har lättare att ta in 

den information de delges om de får samarbeta med den som kommunicerar 

informationen. Det verkar också saknas tid för medarbetarna på avdelningen att prata 

tillsammans, att kunna kommunicera om vad som händer och sker i grupp. Detta är 

något som företaget bör arbeta med, eftersom vi vet att kundtjänstmedarbetarna har den 

huvudsakliga kontakten på ett tjänsteföretag och därmed även god inblick i vad som gör 

kunderna nöjda respektive missnöjda (Alison, 2002, s. 421). Att låta medarbetare delta i 

olika beslut kan även bidra till ökad identifikation med varumärket och företaget vilket 

vi vet är viktigt för att de skall möta kundernas förväntningar.  

 

Eftersom vi fick möjligheten att intervjua [Företaget]s kundtjänstmedarbetare vid två 

tillfällen kunde vi undersöka om de hade samma uppfattning om arbetsplatsen nu som 

då. Det som är intressant är att den omorganisering de genomförde förra året numera 

inte är lika ny. Vi kunde vid det andra intervjutillfället se ett visst missnöje speciellt från 

en av medarbetarna.  

 

Medarbetaren sa: 

 

Jag tycker att jag tycker att man säger en sak men man säger lite dubbla saker, man 

säger du är duktig sedan säger man något helt annat att man inte tror folk gör det dom 

ska. Ehm att man misstror folk utan att ha belägg för det överhuvudtaget för det har 

varit någon sorts kultur eller någonting. Så att, man tar inte fram det bästa hos folk och 

det är tråkigt för det är någonting som är jätteviktigt för att förmedla positivitet i 

telefon.  Så att man känner att man får förtroende att göra det man ska. Men a, det har 

varit lite sådär med det 

 

Som vi sa innan kom dessa ord enbart från en av medarbetarna och därför tas med en 

nypa salt. Dock bör ledningen ändå utforska detta och se till att lösa detta problem. Det 

kan vara så att övriga respondenter inte kände sig tillräckligt bekväma med att prata om 

detta.  

 

6.2.6 Prestationshöjande rutiner 
De mest använda prestationshöjande rutinerna hos ett call center är att genom 

elektronisk övervakning kontrollera vad de anställda gör och när de gör det. Utöver det 

så har de ofta utvecklingssamtal samt ibland även prestationslön. (Batt & S. Colvin, 

2011, s. 698) Detta är också fallet hos det företag vi undersökt. De har ingen 

prestationslön, men utvecklingssamtal och ett elektroniskt övervakningssystem. Det 

som kom fram från medarbetarna var att det som mäts är mest hur de jobbar, vad de gör, 

och när de gör det. Det vill säga, de mäter deras telefon, hur länge de pratar med 

kunden, hur långt efterarbetet efter samtalet är samt hur lång tid som hinner passera 

innan de är redo att ta sig an ett nytt samtal. En medarbetare påpekade att det i nuläget 

inte finns statistik på hur nöjda kunderna är vilket denne även framhävde som en brist 

för den personliga motivationen.  

 

Alltså, man har ju inget mätverktyg, alltså åter igen där jag jobbade förut, där mätte 

man NKI då, så jag hade alltid ett NKI varje vecka eller i princip varje dag. Så att då 

fick jag bekräftelse också[...] 

 



 

54 

 

Av erfarenhet från ett liknande tjänsteföretag vet vi att så kallad NKI (Nöjd Kund 

Index) används. NKI är en sorts indexering eller mätning på hur nöjd kunderna är med 

medarbetarens hantering utav deras problem. Ett exempel på att göra detta är att 

kunderna får svara på förinspelade frågor på hur deras problem har hanterats, hur de har 

blivit bemött samt mera övergripande frågor om [Företaget]. Detta kan ske genom att 

endera be kunden stanna i telefonen efter samtalet eller att kunden blir uppringd 

automatiskt för att få svara på dessa förinspelade frågor med sifferknapparna ett till fem 

på telefonen. 

 

Några medarbetare sade: 

 

Ja, Förhoppningsvis får man en liten klapp på axeln [...] 

 

Det är ju i regel kunderna 

 

[…]men i regel är det kunderna, man känner att man har nöjda glada kunder som 

tackar för samtalet, alltså man skiljs inte åt om man inte känner att man inte gjort ett 

bra jobb. Så det är väl det som man har. Alltså, uppifrån, jaa, det kan väl komma om 

någon hör mitt samtal kanske, nää, man har inget sådant faktiskt. 

 

Nä, nä, det är ju mer utifrån sig själv att man kan lösa problemen och att man har en 

nöjd kund. 

 

Vidare visades det också att de hade utvecklingssamtal en gång per år. Vi ser att det 

tydligt finns en vilja och ett försök till att motivera och utveckla sina anställda, men det 

blir fel när de mäter och påpekar brister som den anställde ibland inte har någon kontroll 

över. Dessa brister kan även bero på dålig utbildning och möjlighet till träning. Men vi 

skall återigen tänka på att detta är, i sitt nuvarande utförande, en ganska ung avdelning 

som har skiftat fokus och inte riktigt har kommit ända fram än. Det tar tid att göra stora 

förändringar och hitta rutiner och system som fungerar. 

 

Men varje månad, eller vecka har vi uppföljning i form av samtal Det får vi från Malin. 

Hur mycket tid man varit inloggad hur mycket samtal man har tagit och så, Så det får vi 

varje vecka. 

 

Vi ställde också frågan hur de ser på sig själva och sin arbetsprestation, och de flesta var 

nöjda med sig själv, och tyckte att de gjorde ett bra jobb, det var bara en som avvek lite: 

 

Den kan alltid bli bättre. Man blir aldrig fullärd. Men jag tycker det kommer in nytt 

hela tiden 

 

Vi kan sammanfatta det som att de är nöjda med vad de presterar själva och att den 

största bekräftelsen kommer från kunderna. Att berömma och bekräfta sin personal samt 

att belöna dem för väl utfört arbete är viktigt enligt Kopelman et. al. (2011, s. 134). Det 

har visat sig att det skapar bättre attityder gentemot organisationen och gör det lättare att 

göra förändringar på avdelningen eller inom företaget (Kopelman et al., 2011, s. 134). 

Det framgick i vår studie att respondenterna inte verkade känna sig riktigt uppskattade 

från övriga anställda. Övervägande majoritet hävdade att den bekräftelse de fick, 

mestadels kom direkt från kunderna. 
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6.2.7 Social miljö 
Denna punkt kunde vi identifiera vid första intervjun och har därför inga teoretiska stöd. 

Vi ansåg dock att det var en viktig och intressant del och vi beslöt därför att inkludera 

detta i det ordinarie intervjuunderlaget. Syftet är att få en inblick i hur relationen mellan 

medarbetarna såg ut på avdelningen samt att ta reda på om och i så fall hur [Företaget] 

bidrar till att stärka gruppen. De flesta tycks vara överens om att stämningen emellan 

dem numera är okej, dock poängteras flera gånger att det för inte så länge sedan såg helt 

annorlunda ut.  

 

En medarbetare sa: 

 

Det har väl varit så, lite si och så men funkar jättebra nu. Eh, alltså det, ja tror att 

vända, så många jobba förut och så vända det till något annat, det tror jag tar tid, det 

blir gnissel. Jag tycker det har tagit ganska lång tid så först nu här i höst så funkar det, 

nu drar vi alla åt samma håll. 

 

En av de som jobbat på avdelningen lite längre svarade:  

 

Ja, alltså, när jag kom så var det ju som sagt jättekonstigt, de, alltså, det var så där 

angiveri, och skvaller och man kunde inte säga någonting och så var det någonting 

jättemärkligt. 

 

Lite senare sa samme person dock: 

 

Vi tog tag i det här för ett halvår sedan kanske, och nu har vi kul, alltså, genuint. Jag 

kan tycka vi är jätteolika och man behöver inte älska alla men vi har ändå respekt. 

 

Vidare menade många att det sällan finns tid över för hela gruppen att träffas. Det 

jobbar sex personer på avdelningen och under vardagarna finns det inte så mycket tid 

till att samla alla. På frågan om vad [Företaget] gör för att stärka arbetsgruppen svarade 

en medarbetare: 

 

 

jag tycker att de är lite dåliga på det, vi har väldigt, väldigt lite tid där vi får prata med 

varandra. Alltså, alla mötestider är ju fullspäckade med information. Men det finns 

nästan ingenting alls, noll. Tror vi fick en kvart här för några veckor sen, nä men det 

finns, det är jättedåligt, det skulle verkligen kunna göras bättre. 

 

Dock lyfter de återigen fram torsdagsförmiddagarna där de har ett gruppmöte. Här ges 

ibland även tillfälle att kanske gå ut och ta en lunch om mötet visat sig ta kortare tid än 

planerat. 

6.2.8 Fysisk miljö 
Att miljön är viktig är poängterat i teorin, allt från planlösning till ljussättning har 

inverkan på medarbetares förmåga att prestera (Virginia & Terron, 2011; Wilson et al., 

2008, s. 241-244; Yuri, 2011, s. 63). Som vi nämnde i det inledande avsnittet har detta 

[Företaget] nyligen genomgått en omfattande förändring när det gäller just den fysiska 

miljön. Från intervjuerna kunde vi märka av en uppenbar glädje över de nya lokalerna, 

de anställda vekar trivas nu och de som var med innan i de gamla lokalerna säger sig 

vara mycket nöjda mer positivt inställda till sitt arbete än tidigare. 
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Kundtjänstmedarbetarna framhöll att de nu hade lättare att ta kontakt med sina 

kollegor, vilket i sin tur tycks ha stärkt arbetsgruppen mentalt samt förbättrat 

kommunikationen dem emellan. De nämnde alla, att stämningen kollegorna emellan 

varit tryckt och spänd för inte allt för länge sedan, men nu menade de flesta att detta 

problem var historia. Enligt de teorier vi redovisat så bör den fysiska arbetsmiljön var 

utformad och designad på ett sådant sätt att den på bästa möjliga sätt, stimulerar och 

underlättar för medarbetarna i sitt arbete (Virginia & Terron, 2011, s. 153) Att ta i 

beaktande i detta fall är även det faktum att den rådande avdelningschefen enbart jobbat 

på avdelningen i ungefär ett år, vilket med andra ord även betyder att detta kan ha 

betydelse för den positiva förändringen bland kollegorna. Vi väljer att anta att det är en 

kombination av dessa två faktorer eftersom vi även vet hur stor inverkan chefer har på 

sina medarbetare. Ledarskap är socialt konstruerad för att leda och guida människor 

(Shital, 2010, s. 63-64), och det blir för oss tydligt att en bra fysisk arbetsmiljö är lite 

värt om ledarskapet inte är engagerande samt ger stöd och hjälp. Denna förbättring kan 

även ge förbättrad kommunikation mellan de på avdelningen då miljön är en faktor för 

god kommunikation (Virginia & Terron, 2011, s. 153). 

 

Virginia och Terron (2011) säger att den fysiska miljön är en betydande faktor för att 

kommunikationen skall fungera bra inom en organisation. Det har även visat sig att en 

bra utformad miljö att jobba i, har inverkan på de anställdas prestation (Yuri, 2011, s. 

63). Det enda som kom fram som negativt hos respondenterna var att en del av dem satt 

med ryggen utåt lokalen och den korridor som går genom hela avdelningen, vilket 

kunde vara distraherande, exempelvis när folk passerade bakom deras rygg. Helt klart 

var dock att respondenterna var mycket nöjda med de nya fräscha lokalerna. 

Två medarbetare menade: 

 

Det är fantastisk trevligt, tycker det är en väldigt bra lokal 

 

Ja, den är ju jättebra. När jag kom hit så såg det ut som att komma tillbaka till 70-talet. 

Alltså det var fruktansvärt hemskt, dystert mörkt dem hade, de var ingen ordning. En 

del satt i olika rum och det, gamla bord och så det var som att gå tillbaks några 

årtionden. Så när vi då flytta in i det här känns det som det var nog som en nytändning 

också för oss. Vi sitter fantastiskt bra, jag gillar det här verkligen, lite öppet, väldigt 

ljust dämpande golv alltså bra arbetsmiljö[…] 

6.2.9 Övriga frågor 
Vid det andra intervjutillfället uppstod några frågor som inte har någon självklar plats i 

någon av ovanstående rubriker. Därför ägnar vi detta avsnitt åt dessa frågor eftersom de 

har stor betydelse för uppsatsen.  

 

I kapitel 3 var vi inne på att det är viktigt att medarbetare har en förståelse för 

varumärket och företaget om de skall kunna representera varumärket (Khan, 2009, s. 

24). Vi började då fråga medarbetarna på företaget om de visste vad [Företaget]s 

varumärke står för. Alla var inte säkra på denna fråga men de svar vi fick var: 

 

[…]det är lite såhär positivt ungdomligt, de gör ju väldigt, de är ju i framkant med 

teknologi med bredband och hastigheter, de är ju framåtsträvande och de kämpar för 

miljö och så vidare[…] 
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Jag är ganska ny här så jag har nog med att lära mig jobbet, men det ska ju vara ett 

familjärt energibolag, det har man ju hört att det ska vara, umebornas egna bolag 

 

Vår tolkning från detta är att de inte har någon självklar bild av vad varumärket står för. 

Vi uppfattade det som om att de gissade fram svaren på denna fråga.  

 

Vi vet från teorier att företag gynnas om medarbetarna kan identifiera sig med 

företagets varumärke varumärket (Punjaisri, Evanschitzky, et al., 2009, s. 210). För att 

veta vad medarbetarna själva tyckte om företagets tjänster började vi med att fråga om 

de själva var kund där. Det visade sig då att tre av de fyra vi intervjuade själv var kund 

där. Dock visade det sig att dessa personer inte hade någon större valmöjlighet och 

denna information känns därför lite onödig. Vi frågade då istället om de skulle kunna 

rekommendera företagets tjänster till vänner och bekanta. Det visade sig då att samtliga 

skulle rekommendera företagets tjänster vilket vi ser som något positivt.  

 

En medarbetare sa: 

  

Ja faktiskt, man har ju blivit uppringd av många olika typer av energibolag och vi 

arbetar ju lite annorlunda än dom här uppringande företagen. märker man liksom att vi 

verkligen håller det till det här lokala och man prånglar inte på folk ett avtal kanske 

som man gör på andra energibolag där det kanske inte har det här att det är familjärt 

man vill bara sprida och ha så mycket kunder som möjligt kanske inte lokalt utan runt 

hela landet, så där tycker jag det är skillnad 

 

Det visade sig dock att det ändå fanns ett visst missnöje på arbetsplatsen. En av 

medarbetarna antydde att stämningen och klimatet på arbetsplatsen inte alls var särskilt 

positiv. Denne sa: 

 

Alltså rent, alltså jag vet ju att jag är där själv, och jag säger ni kan prata med mig, 

alla som sitter i telefon är ju trevliga, det är jättebra människor, men samtidigt kan jag 

känna att, sponsra inte det här företaget. Och det är ju jättehemskt att säga, Alltså det 

här är inte bra det som pågår här. 

 

Trots att även ovanstående medarbetare skulle rekommendera [Företaget]s tjänster, 

uttrycker denne ett stort missnöje på det interna planet. Exakt vad detta berodde på fick 

vi ingen direkt klarhet i och det känns inte som vår uppgift att forska vidare i detta. 

Dessutom sa ingen av de övriga medarbetarna något liknande så det skulle kunna vara 

något bara denne person kände. Men trots att det bara var en medarbetare som uttryckte 

sitt missnöje, uppfattar vi det som ett problem vilket kan missgynna [Företaget].  
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7. Slutsatser 
Detta avsnitt är ägnat att presentera slutsatser av analysen vi gjort. Vår intention är att 

kunna föra en diskussion som tillsist kan besvara och diskutera det problem och de 

syften vi presenterat. 

 

Innan vi påbörjar detta avsnitt känns det nödvändigt att återigen klargöra för studiens, 

frågeformulering och dess syften.  

 

Hur får ett tjänsteföretag sina kundtjänstmedarbetare att leverera tjänster i enlighet 

med vad varumärket lovat sina kunder? 

 

- Huvudsyfte: Att tillsammans med teori och empiri kunna utveckla en modell 

samt ge praktiska exempel för hur ett tjänsteföretag kan använda de två teorierna 

Internal branding och Internal marketing, när de vill minimera riskerna med 

icke uppfyllda kundlöften och därmed missnöjda kunder. 

 

- Praktiskt syfte: Ett delsyfte är att med denna studie bistå det omskrivna 

[Företaget] med information och konkreta råd för att förbättra den interna 

marknadsföringen av tjänsten och varumärket, och därmed missnöjda kunder.  

 

Efter att ha läst teorier och genomfört den empiriska undersökningen kan vi konstatera 

att det inte är några enkla frågor och syften vi försökt besvara. Att få en medarbetare att 

arbeta och leverera tjänsten i enlighet med varumärkets externa kundlöfte är ingen enkel 

uppgift. För det krävs både mycket kunskap och tid från ett företag. De teoretiska 

områden vi identifierade tidigare i studien har alla visat sig ha betydelse för 

medarbetarna. Med hjälp av intervjuerna har vi fått en bild av hur ett företag kan hantera 

de olika faktorerna och problemområdena som IB och IM förespråkar, samt fått en 

uppfattning av vad kundtjänstmedarbetarna anser är mer eller mindre viktigt. Vi har 

bland annat fått veta hur företaget går tillväga när de informerar sina anställda om 

varumärket, hur viktiga ledarna är för medarbetarna, hur företaget utbildar sina 

medarbetare för att hantera kundmötet, samt hur medarbetarna själva identifierar sig 

med varumärket.  

 

Inledningsvis börjar vi här med en diskussion om hur de olika faktorerna och 

problemområdena hänger ihop med varandra samt vad vi fått för bild av dessa efter den 

empiriska studien. Vi går sedan vidare för att försöka besvara och diskutera kring det 

problem och de syften vi presenterat för denna uppsats. Eftersom det praktiska syftet är 

direkt riktat mot det omskrivna [Företaget] har vi valt att lägga den diskussionen i 

avsnitt 8.  

 

7.1 Faktorernas samspel och betydelse för 

medarbetarna 
Den viktigaste slutsatsen vi dragit från denna studies empiri och teori är att alla de 

faktorer och problemområden vi identifierat har betydelse för en 

kundtjänstmedarbetares förmåga att leverera tjänsten i enlighet med varumärket. Det 

blir då även omöjligt att peka ut en av faktorerna som viktigast. Vi har också haft svårt 

att identifiera på vilket sätt faktorerna påverkar och samspelar med varandra och har då i 
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några fall varit tvungna att acceptera att de samspelar men inte exakt hur. Dock har vi 

kunnat konstatera att många av de problemområden och faktorer vi tittat på antingen 

påverkar eller är påverkad av den interna kommunikationen. Detta framgick ännu 

tydligare efter att vi genomfört intervjuerna. Enligt teori är kommunikationen mellan 

ledaren och sina medarbetare oerhört viktig för att medarbetarna skall arbeta på ett 

önskvärt sätt (Pervaiz et al., 2003, s. 1223). Vidare kan vi se att kommunikationen är 

starkt kopplad till den fysiska miljön (Se figur 6 och 7) på arbetsplatsen då 

kommunikation idag till stor del är digital vilket ställer höga krav på välfungerande 

elektronisk utrustning. Detta stärks då forskning idag visar att den fysiska miljöns 

kvalitet, har inverkan på hur väl ett företag kommunicerar internt (Virginia & Terron, 

2011, s. 153). Vi talade även om Stress och Arbetsbelastning och på vilket sätt det 

påverkar en medarbetare och även denna faktor har visat sig ha inverkan på hur god den 

interna kommunikationen är (Jolynn et al., 2011, s. 37). En annan viktig och central 

punkt för denna uppsats har varit ledarnas roll. Vi anser då att det är företagsledningens 

ansvar att se till att den fysiska miljön är den bästa möjliga. De bör ansvara för att 

medarbetarna är försedda med den utrustning de behöver för att kunna utföra ett bra 

arbete och för att kommunikationen på företaget fungerar.  

 

En annan mycket viktig slutsats vi kunnat dra efter denna studie är hur viktigt det 

faktiskt är att kundtjänstmedarbetare är rätt stimulerade och motiverade eftersom de är 

så viktiga för hur nöjda kunderna är. Det är då inte svårt att förstå att alla de faktorer vi 

presenterat har betydelse för kundtjänstmedarbetare. Två av de viktigaste faktorerna för 

att få stimulerade medarbetare har visat sig vara god intern kommunikation samt 

noggrann utbildning och träning av sina medarbetare. Att kommunikation och 

utbildning skulle vara viktigt för att medarbetare skall kunna leva upp till varumärkets 

löften till kunderna, är inte svårt att förstå. Detta fick vi dessutom delvis bekräftat efter 

genomförande av intervjuer med både VD:n och [Företaget]s kundtjänstmedarbetare. 

Det visade sig att kundtjänstmedarbetarna hade väldigt oinsatta i vad [Företaget]s 

varumärke stod för och påpekade att det väldigt sällan informerades om detta. VD:n 

hade dessutom riktigt dålig inblick i kuundmedarbetarnas arbete vilket även det går att 

härleda till den interna kommunikationen. [Företaget] utbildade sina nyanställda 

kundtjänstmedarbetare främst genom att dem samlyssna med andra medarbetare. De 

flesta av kundtjästmedarbetarna ansåg att denna metod var bra och tycktes inte sakna 

något. Dock anser vi att det varit bra om samlyssningen hade kompletteras med 

information om [Företaget]s principer och värderingar. Att enbart fokusera utbildningen 

kring samlyssning kan bidra till att viktig information inte förs vidare vilket vi 

diskuterat kring förut. 

 

Den Fysiska miljön visade sig enligt den empiriska studien ha stor betydelse för hur 

kundtjänstmedarbetarna kommunicerade med varandra och det är då inte långsökt att 

tänka sig att det i sin tur har stor betydelse för kundens upplevelse. Tack vare denna nya 

arbetsmiljö kan medarbetarana numera lättare hjälpa varandra vilket bör förenkla arbetet 

för dem. Den Fysiska miljön tycks även enligt vår egen slutsats ha haft viss inverkan på 

den positiva förändring i grupprelationen som medarbetarna indikerade. Anledningen att 

vi drar denna koppling är att det visade sig vara efter denna omorganisering som 

arbetsgruppen växt sig starkare. Vi har även förstått att Ledarskapet är väldigt viktigt 

för kundtjänstmedarbetarna. Som vi nämnt förut så bestod [Företaget]s omorganisering 

även i ett byte av kundtjänstavdelningens avdelningschef. Därför är det inte omöjligt att 

tänka sig att även denne har betydelse för den positiva stämningen bland 

kundtjänstmedarbetarna.  
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Något som då går hand i hand med gott ledarskap är det problemområde som kallas 

Empowerment. Enligt medarbetarna var detta en mycket viktig faktor. De var alla 

överens om att det var viktigt att de fick förtroende från sin chef att själva fatta beslut 

samt att få påverka olika beslut som berör dem. Medarbetarna menade att Empowerment 

fick dem att utvecklas som personer och att arbeta effektivare. Det är 

kundtjänstmedarbetarna som har närmsta kontakten med kunderna och därför bör deras 

tankar och åsikter tas i beaktande, det är de som vet vad som orsakar missnöje bland 

kunderna och det är de som måste se till att dessa kunder blir nöjda. Den slutsats vi drar 

ur detta är att företag, i den mån det är möjligt, bör låta medarbetarna vara inblandade 

när beslut som påverkar dem fattas.  

 

Ett annat område vi pratat om i teorierna, som även det är nära relaterat till ledarskap, är 

vikten av att ha Prestationshöjande rutiner på arbetsplatsen. Om vi tar vårt [Företag] 

som exempel, så visade det sig att de saknar system som visar de anställda hur bra deras 

arbete är för kunderna. Det har efterfrågats ett system liknande Nöjd- Kund- 

Indexsystem som finns hos andra kund- supportcenter i Sverige. Detta leder till 

anställde inte vet hur de deras arbetsprestation är, vilket i sin tur kan bidra till stress och 

försämring av den sociala miljön. Försämrad social miljö ger sämre kommunikation 

internt och vi får alltså en ond cirkel så länge ingen bryter mönster och ser problemet. 

Det kommer endast leda till sämre service gentemot kunderna. En annan viktig fördel 

med att ha ett system som indikerar på kunders nöjdhet är att det då blir enkelt att få 

veta vad det är som gör att kunderna blir missnöjda vilket då kan åtgärdas. Med detta får 

även kunderna sin röst hörd vilket bör gynna företaget. Företag skall däremot inte se det 

som ett sätt att hitta fel och döma sina medarbetare, de skall hellre se det som ett 

verktyg att utbilda och lära sina medarbetare ett mer korrekt sätt att hantera kunderna. 

 

Stress och Arbetsbelastning, var den enda faktor i teoriavsnittet som inte hade något 

direkt stöd från IM eller IB. Att känna sig stressad på arbetsplatsen kan, som vi varit 

inne på, både ha positiv och negativ inverkan på en medarbetares arbetsförmåga. För 

många arbetsuppgifter och för lite personal kan göra att medarbetarna tvingas göra ett 

halvdant jobb och därmed inte finna tid eller motivation för att tänka på företagets bästa 

(Jolynn et al., 2011, s. 35). Dock bör vi framhäva att det är skillnad på positiv och 

negativ stress. Lite stress i vardagen kan i många fall vara en positiv faktor som istället 

driver arbetet framåt. När det kommer till [Företaget] så framhöll de att de största 

stressmomenten var när många kunder stod på kö, samt vid de tillfällen då de inte var 

fullbemannade på avdelningen. Precis som vi nämnde förut jobbade enbart sju personer 

på avdelningen för kundtjänst vilket innebar att om två var borta så ökade belastningen 

på de övriga avsevärt. Vi vet även att kundtjänstmedarbetare ibland kan uppleva stress 

när de får otrevliga kundsamtal. Denna känsla visade sig även tydligt inverka på hur 

nästkommande kund blev bemött. Enligt kundtjänstmedarbetarna kunde detta dock 

lösas enkelt genom att låta dem gå iväg några minuter för att skaka av sig den negativa 

känslan innan de tar sig ann nya samtal. Även om det nu visade sig att medarbetarna på 

just denna arbetsplats var nöjda med arbetsbelastningen och inte upplevde ohälsosam 

stress, är det ändå en punkt vi anser att varje företag bör arbeta aktivt med. Av egna 

erfarenheter vet vi att människor ibland inte är medvetna om att de är stressade, de 

arbetar och arbetar utan att själva reflektera över såvida arbetsbelastningen är rimlig. 

Vissa medarbetare kanske inte vet vad som är lämplig arbetsmängd och har då aldrig 

tagit sig tid att reflektera över sin egen arbetssituation. Om vi tar en nyanställd som 

exempel så har denne kanske inget att jämföra med vilket gör att denne accepterar 
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arbetsbelastningen som det är. Ibland kan det gå så långt att de får allvarliga fysiska 

problem. Nu säger vi inte att detta skulle vara fallet hos detta företag, men att det inte 

räcker med att fråga sina medarbetare hur de mår eftersom svaret på den frågan oftast 

är; Bra.  

 

Eftersom det var några relativt nyanställda på arbetsplatsen tog vi chansen och frågade 

dem hur de upplevde situationen som nyanställd. Det var även här vi kunde identifiera 

ytterligare en faktor, den Sociala Miljön. Att samspelet mellan de anställda är bra bör 

vara viktigt för att de skall känna sig trygga på sin arbetsplats. Av egen erfarenhet anser 

vi att den sociala miljön är central för både den psykiska hälsan och den interna 

kommunikationen. Det är alltså viktigt med god kommunikation inte bara uppåt och 

nedåt i organisationen utan även i sidled. Lyckas en organisation att skapa en god social 

och kommunikativ miljö där alla kan kommunicera så har de vunnit mycket och många 

av de övriga problemen löses nog lättare. Som vi nämnt tidigare, så är det speciellt att 

vara nyanställd och det är ingen hemlighet att det i början kan vara väldigt stressigt och 

energikrävande. Här kan den sociala miljön ha mycket stor betydelse. Om den 

nyanställde känner sig trygg med sina arbetskamrater bör sannolikheten för att de utför 

ett bra jobb vara högre. Detta grundar sig på att den nyanställde känner förtroende och 

tillåtelse att rådgöra med sina medarbetare när frågor uppstår vid arbetet, vilket det gör 

extra ofta som nyanställd.  

7.2 Att leva upp till ett varumärkes kundlöfte 
Hur får då ett tjänsteföretag sina anställda att faktiskt leverera tjänsten i enlighet med 

vad varumärket lovat kunderna? Ja, det är ju den stora frågan i denna studie. Det vi 

kommit fram till är som sagt att alla de delar vi identifierat är viktiga för ett företag att 

titta på om de vill eliminera risken för att medarbetarna ej förmedlar det de ska till 

kunder. En mycket viktig slutsats med denna studie är vikten av att ett tjänsteföretags 

medarbetare är kundorienterade om de vill uppfylla kundernas löften, alltså vet vad 

kunderna efterfrågar och har de verktyg de behöver för att uppfylla detta (Thorsten, 

2004, s. 472). Som vi nämnde förut handlar kundorientering om att medarbetarna är 

medvetna om vad kunderna har för förväntningar och har en vilja och motivation att 

uppfylla detta (Alison, 2002, s. 421). För att ett företag och dess medarbetare skall vara 

kundorienterade krävs att ledningen lägger stor tyngd vid att informera och utbilda sina 

anställda så att de vet vad kunderna efterfrågar och förväntar sig.  

 

Det handlar om att företaget, redan från och med den första arbetsdagen förser sina 

anställda med rätt utbildning, information och utrustning för att de ska veta vad som 

gäller på just den arbetsplatsen och vad företagets varumärke lovar sina kunder. Det 

bästa vore naturligtvis om sådan information kom direkt från det övre ledet i företaget, 

alltså företagsledning, men det kan förstås vara rent praktiskt omöjligt, speciellt hos 

stora företag. Därmed blir det ännu viktigare att minska riskerna för eventuella 

kommunikationshinder så att ingen information går till spillo vid transporten. Om vi 

härleder detta till det omskrivna [Företaget], där hade de ett möte varje vecka där 

avdelningschefen samlade sina medarbetare och meddelade om vad som var nytt. En 

sådan rutin anser vi, att det bör finnas i alla led inom företaget. Vi menar alltså att 

företagsledningen bör ha ett regelbundet möte med avdelningschefer vilka i sin tur bör 

ha ett regelbundet möte med medarbetarna exempelvis kundtjänstmedarbetarna. Syftet 

med dessa möten är att minska risken för att information försvinner.  
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Trots att vi vid flertalet gånger påpekat hur viktigt det är att kundtjänstmedarbetarna har 

tydliga riktlinjer och instruktioner i sitt arbete är det ändå nödvändigt att vi diskuterar 

kring empowerment. Empowerment har visat sig vara en viktig faktor att inkludera för 

att få medarbetare att arbeta kundorienterat (Gerrard, 2007, s. 155). Tack vare detta 

konstaterande får empowerment en indirekt koppling till nöjda kunder eftersom 

kundorientering påverkar detta (Thorsten, 2004, s. 472). Det är alltså viktigt att företag 

även ger medarbetarna visst utrymme för att själva fatta beslut och påverka sitt arbete. 

För att detta skall vara möjligt är det dock nödvändigt att informera medarbetarna var 

gränserna för denna frihet går.  

7.3 Att använda IB och IM 
Hur skall då ett tjänsteföretag kunna använda sig av all denna information? Huvudsyftet 

med denna studie var att med hjälp av teori och empiri kunna utveckla en modell och ge 

praktiska exempel på hur ett tjänsteföretag kan använda IM och IB när de vill minimera 

riskerna att få missnöjda kunder. Den modell vi konstruerat tidigare (figur 6) fungerar 

mest som en sammanställning av teorierna och empirin och kan vara svår för ett företag 

att tolka och använda. Därför är det nödvändigt att vi även förklarar hur vi anser att ett 

företag, med hjälp av vår studie, kan lösa problemet med att leverera tjänsten i enlighet 

med kundlöftet. För att ge svar på detta syfte har vi tagit fram ytterligare en modell som 

vi presenterar nedan (figur 7). 

 

 

 
Figur 7 Att få sina medarbetare att förmedla ett varumärkes budskap 

 

För att förklara logiken bakom (figur 7) kan vi sätta in den i ett sammanhang. Överst har 

vi företagsledningen. Enligt oss ligger det på företagsledningens ansvar att identifiera 

om det finns ett problem med att kunderna inte får den typ av tjänst de förväntat sig. De 
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kan börja sitt arbete genom att utvärdera hur de olika faktorerna vi nämnt i figur 7, 

fungerar på arbetsplatsen. För att få en bild av var företaget brister är det viktigt att 

ledarna lyssnar på vad kundtjänstmedarbetarna har för åsikter och idéer eftersom de ju 

har den största kontakten med kunderna och därmed även en mycket stor roll för att 

förmedla det varumärket lovat. Ett annat sätt att ta reda på om det finns ett problem med 

att kunderna inte är tillfredställda, är att använda prestationshöjande system vars syfte är 

att mäta kundnöjdhet och medarbetares prestationer exempelvis Nöjd- Kund Index. 

Detta kan då fungera som en första indikation på att något måste åtgärdas på 

arbetsplatsen. Företaget bör dock arbeta försiktigt med detta mätinstrument eftersom det 

visat sig att det kan orsaka stress bland medarbetarna (Batt & S. Colvin, 2011, s. 699). 

Den undersökning vi genomfört tyder på att någon form av Prestationshöjande rutiner 

är bra. De får då en idé inom vilka områden deras arbetsplats brister och vet var de skall 

lägga fokuset. De väljer ut ett eller flera av dessa faktorer och problemområden att 

fokusera sina åtgärder på. Resultatet blir då förhoppningsvis att företagets problem 

minimeras och antalet nöjda kunder ökar.  

 

Efter analys av studiens empiri har vi fått några idéer för hur även andra företag kan gå 

tillväga när de vill förbättra de olika faktorerna och problemområdena. Eftersom IB och 

IM visade sig ha tre gemensamma nämnare, alltså Intern kommunikation, Ledarskap 

och Utbildning, kommer vi fokusera dessa praktiska exempel kring dem. Till den Intern 

kommunikationen räknar vi all sorts kommunikation på företaget som syftar till att 

förmedla information angående ett företags tjänst eller varumärke. Vi har förstått att 

företaget vi undersökt sköter större delen av sin kommunikation via mail, men att det 

även hålls regelbundna möten. Den information som kommunicerades här visade sig 

dock inte alltid handla om [Företaget]s varumärke och kundtjänstmedarbetarna visade 

stora svårigheter med att förstå hur informationen berörde dem. Vår slutsats och 

rekommendation till andra företag blir här att se till att den information som 

kommuniceras är anpassade efter varje avdelning så att medarbetarna förstår vad 

informationen får för betydelse för dem. En annan slutsats vi drar ur detta är att mail, 

fungerar bra som komplement till den munliga informationskällan men att mail som 

huvudsaklig informationskälla inte var att rekommendera. Detta tror vi dock kan vara 

väldigt svårt för många företag. Är det inte mycket information som skall ut så anser vi 

att det räcker med ett mail. Det bör inte vara nödvändigt att kalla till ett möte om det är 

så att företaget anställt en ny medarbetare, eller vad det nu kan röra sig om. I de fall där 

det faktiskt är stor mängd ny information som skall ut till medarbetarna kan ett mail 

fungera som ett sorts protokoll där ledningen eller andra beslutsfattare tydligt förklarar 

vilken information som rör dem samt hur det påvekar dem. Det bör även vara viktigt att 

medarbetarna förstår detta system. Alltså att de vet att de kommer få ett mail med 

tydliga instruktioner för hur den nya informationen påverkar dem.   

 

Utbildning var, inte helt oväntat, en av de faktorer som hade störst inverkan på det 

problem vi utsett i denna studie. Det är via ett företags interna utbildningar som 

medarbetarna bör få kunskap om varumärkets värderingar och därmed även kundernas 

förväntningar. Det är även via dessa utbildningar som medarbetarna borde förstå vad 

företaget faktiskt förväntar sig av den enskilde medarbetaren eller avdelningen. Det 

företag vi undersökt visade sig utbilda sina kundtjänstmedarbetare genom att de fick 

titta på hur andra kundtjänstmedarbetare jobbade. Att använda så kallad samlyssning för 

att utbilda sina nyanställda kan vara bra för att de skall få rutin på det praktiska i arbetet, 

dock anser vi inte att detta är tillräckligt. Förutom att lära sig av andra är det viktigt att 

medarbetarna även i detta skede får veta vad varumärket står för och lovar sina kunder. 
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Det är viktigt att medarbetarna får veta sin roll i företaget så att de vet hur de skall 

arbeta.  

 

Sist men inte minst har vi Ledarskap. Något praktiskt exempel på ledarskap fick vi inte 

av den empiriska studien. Dock har vi med hjälp av teorerna kunnat konstatera att gott 

ledarskap är en mycket viktig faktor för att få företagets medarbetare att arbeta efter 

utsatta mål. Det är ledningen som är med och fattar beslut och har då en viktig roll för 

att få medarbetarna på rätt spår.  

  

För att avrunda detta kapitel är det viktigt att arbetsledning ser över de olika 

problemområden och faktorer vi lagt fram i denna uppsats, samt att de själva fattar 

beslut om vilka delar som är extra kritiska hos just deras företag. Allt detta bidrar då till 

att tjänsteföretagets kundtjänstmedarbetare blir mer kundorienterade och kan då i större 

utsträckning leva upp till kundernas förväntningar på varumärket och tjänsten. För att 

sedan bibehålla detta är det nödvändigt att tjänsteföretagets ledning hittar en rutin som 

gör att dessa problemområden hanteras och ses över på bästa sätt. 
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8. Rekommendationer till [Företaget] 
Här presenterar vi de rekommendationer som är direkt kopplade till det omskrivna 

[Företaget]. Syftet är att vi skall kunna ge dem en bild av vad det finns för 

förbättringsområden på arbetsplatsen. 

 

I början av uppsatsen specificerade vi ett praktiskt syfte, vilket handlade om att kunna 

hjälpa [Företaget]. För att förtydliga detta tar vi en återblick till det praktiska syftet: 

 

 Praktiskt syfte: Ett delsyfte är att med denna studie bistå det omskrivna 

[Företaget] med information och konkreta råd för att förbättra den interna 

marknadsföringen av tjänsten och varumärket, och därmed få nöjdare kunder.  

 

8.1 Rekommendationer 
Efter att vi har studerat teorierna i och kring IB och IM är det tydligt att kommunikation 

är av yttersta vikt för att ett företags kundtjänstmedarbetare skall kunna möta kundernas 

förväntningar på varumärket. [Företaget]s kundcentra har, precis som vi nämnt tidigare, 

under det senaste året genomgått en stor organisatorisk förändring, där arbetsmiljöerna 

har blivit drastiskt förändrade. De allra flesta respondenterna var positivt inställda till 

denna förändring. De menade att det numera var lättare att ha kontakt med 

arbetskollegor vilket även förenklade arbetet och problemlösningsförmåga eftersom det 

var enkelt att fråga någon kollega.  

 

Eftersom kommunikationen och informationsflöden på ett företag visat sig vara så 

viktigt känns det även nödvändigt att noggrant presentera den uppfattning vi fick från 

intervjuerna. Några av respondenterna menade att det saknades en enhetlighet bland den 

information som förmedlades. De menade alltså att de inte alltid fick samma 

information. Resultatet av detta var att en förvirring bland de anställda uppstod. Vidare 

nämnde medarbetarna att den mängd information de fick ta del av varje vecka ibland 

var alldeles för tung och svårhanterlig. Risken med stora mängder information kan vara 

att viktig information går förlorad. För att lösa det tycker vi att [Företaget] bör se över 

hur information ges till medarbetarna, sortera ut sådant som är extra viktigt för 

avdelningen. De bör även vara noga med att protokollföra dessa möten och sedan skicka 

ett mail till de berörda för att de ska kunna gå tillbaka och titta på vad det var som sades 

under mötet. Att vidarebefordra den viktigaste informationen muntligt har visat sig 

förbättra leverans av tjänsten i enlighet med varumärket (Chong, 2007, s. 210) och detta 

gäller förstås inte bara den avdelning vi undersökte. Under intervjuernas gång kom det 

fram att det hänt att information ibland kommit till dem väldigt sent. Det hände till och 

med att kunderna fick ta del av informationen före kundtjänstmedarbetarna. Detta låter 

som ett ganska allvarligt problem men som enkelt kan undvikas. Det är inte svårt att 

förstå att detta kan orsaka konflikter i kommunikationen till kunderna och då även bidra 

till ökad stress bland medarbetarna eftersom de inte kan svara på kundernas frågor. Att 

förbättra den muntliga kommunikationen var även något som många av medarbetarna 

såg som viktigt, vilket går att härleda till teorin (Badaracco, 1987, s. 5). Den viktigaste 

formen av kommunikation och informationsspridning bör vara muntlig, därefter kan 

[Företaget] verifiera, understryka och komplettera den informationen med ett mail eller 

annan form av skriftlig information. 

 

En annan sak som kom fram vid intervjuerna var att några respondenter utryckte vissa 

svårigheter med att på ett enkelt och smidigt sätt införskaffa sig information som gör det 
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möjligt att besvara kundernas frågor. De menade att kunder ibland fick vänta onödigt 

länge för att få svar på en fråga. Medarbetarna sade även att det var aningen omständigt 

att lösa tekniska problem eftersom de då oftast behövde ta kontakt med den avdelning 

som jobbar med den tekniska delen som kunden har problem med vilket gör att de 

måste be att få återkomma till kunden, eller låta denne vänta på att medarbetaren skall få 

svar. Dessa två bekymmer skulle kunna minimeras om [Företaget] kunde ta fram en 

databas med en sökmotor som gjorde det enkelt för medarbetarna att själva leta efter en 

lösning. Detta skulle på så vis underlätta för medarbetaren i sitt sökande efter 

information under samtalet, vilket i sin tur underlättar kommunikationen till kunden. 

Även om inte stressen på [Företaget] tycktes vara onormal och orimlig, skulle 

ovannämnda åtgärd även kunna minska stressen på medarbetarna. Medarbetarna skulle 

även få bättre förutsättningar för att arbeta effektivare vilket alltid är positivt. Slutligen 

kan vi tänka oss att lättillgänglig information för medarbetare, skulle leda till kortare 

telefonkö, vilket i sin tur ger nöjdare kunder då de inte behöver vänta lika länge.  

  

Enligt teorier är det viktigt att anställda ges chansen att komma med förslag och kunna 

utveckla sin egen arbetssituation, vilket ger de anställda ett erkännande som också 

förbättrar attityden mot företag samt gör det lättare för organisationen att göra 

förändringar (Kopelman et al., 2011, s. 134). Med det sagt är det viktigt att låta de 

anställda komma till tals om förbättringar som de känner är viktigt för deras 

arbetssituation, samt engagera dem i de nya rutiner som skall gälla så att de förstår dessa 

rutiner. Ta också tid att förklara varför något görs, om det är en ändring eller en ny 

rutin. Dessa små men viktiga detaljer kan bidra till att kundtjänstmedarbetarna blir mer 

engagerade och att deras identifikation med organisationen ökar. 

Sedan till den kanske mest kritiska punkten hos detta företag [Företaget]s förväntningar 

på kundtjänstmedarbetarna. Som vi redan nämnt så var både VD:n och 

kundtjänstmedarbetarna väldigt osäkra på vad som förväntades av dem när det kom till 

varumärket. Detta är något som [Företaget] bör se ganska allvarligt på. Vi har otaliga 

gånger talat om hur viktigt det är att medarbetare vet vad som förväntas av dem. Att då 

varken VD:n eller kundtjänstmedarbetarna hade någon bestämd uppfattning om detta är 

inte alls bra och något som de verkligen borde jobba med. Kundtjänstmedarbetarna var 

dessutom väldigt osäkra på vad [Företaget]s varumärke faktiskt stod för och därmed 

lovat sina kunder. Endast en av medarbetarna sa att det hade hållits en informationsdag 

med fokus på [Företaget]s varumärke. Denna medarbetare visade sig dessutom vara en 

av de som arbetat längst på avdelningen och framhöll att denna informationsdag ägde 

rum för flera år sedan. De nya på företaget har då inte fått ta del av denna information. 

Eftersom det visade sig att det bara hållits en sådan dag på väldigt länge var vi tvungna 

att fråga om denna dag gjorde någon skillnad i medarbetarnas arbete. Denna 

medarbetare menade att det inte gjorde någon större skillnad och att arbetet fortsatte i 

samma takt och stil ändå. Trots att denne inte trodde sådana dagar gjorde någon 

skillnad, anser vi att de kan behövas för att medarbetarna skall känna sig delaktiga och 

medvetna om vad varumärket står för. Det kanske inte förändrar deras arbete nämnvärt 

men det kan däremot förändra deras attityd och identifikation med varumärket vilket vi 

förstått är viktigt. Att medarbetare identifierar sig med det företag de jobbar på har visat 

sig stärka arbetsinsatsen samt förbättra kundkontakten vilket i sin tur leder till nöjdare 

kunder (Yun-Tsan et al., 2011, s. 928). Medarbetare som identifierar sig med 

varumärket har lättare att förstå de värderingar, mål och visoner som varumärket har 

och därav lättare att prestera efter desamma och möta kundernas förväntningar 

(Punjaisri, Evanschitzky, et al., 2009, s. 210). Viktigt är dock att förmedla dessa 
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värderingar på ett sådant sätt att det är lätt att förstå och att det inte bara blir en samling 

fina ord. 

 

Vi har också förstått att det finns ett visst övervakningssystem. [Företaget] genomför 

elektroniska mätningar på hur de anställda på kundtjänstavdelningen jobbar. Detta 

system tycks dock enbart användas för att påpeka fel och brister i tidshanteringen hos de 

anställda. Det bör också finnas en balans i övervakningen och den information 

ledningen får från den måste användas för att motivera och ”pusha” sina anställda. Det 

visade sig också att de medarbetarna vi pratade med, fick bekräftelse och beröm nästan 

helt uteslutande från kunderna. Detta är givetvis positivt men teorierna har även 

poängterat hur viktigt det är med respons från ledning. Bland annat ska det förbättra 

attityden mot organisationen samt stärka identifikationen med företaget (Simon & 

Manuela, 2011, s. 229).  

 

Under studiens gång har vi tittat på flera faktorer som alla har betydelse för att 

kundtjänstmedarbetarna skall kunna möta kundernas förväntningar på varumärket. 

Dessa faktorer landar i på en kommunikativ nivå. God kommunikation förstärker hela 

organisationen och bidrar till ökad förståelse för övriga avdelningar. Det är viktigt att 

VD:n och övrig ledning noga tar hänsyn till kundtjänstmedarbetarnas tankar och åsikter 

eftersom dessa människor är de som har den främsta mänskliga kontakten med 

kunderna. Genom att både lyssna och prata med sina anställda skapas en förståelse hos 

både ledare och anställd om varför vissa beslut tas och hur dessa beslut påverkar de 

anställda. Detta bör då i sin tur leda till ökad identifikation med organisationen hos de 

anställda. Bra kommunikation i alla led stärker medarbetarnas identifikation med 

varumärket och dess värderingar vilket leder att den anställde har lättare att möta 

kundens förväntningar i interaktion med kunden (Punjaisri, Evanschitzky, et al., 2009, s. 

210), kort sagt [Företaget] blir mer kundorienterade. 

 

8.2 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kommer här några punkter som [Företaget] kan ta i beaktande . 

 Samla och sortera nödvändig information på ett ställe 

 Se till att muntlig information även kompletteras med skriftligt underlag 

exempelvis ett mail. På så sätt kan [Företaget] förenkla informationsflödet och 

risken att något viktigt försvinner, minskar. 

 Se till att kommunikationen fungerar i alla led, både uppåt, nedåt och i sidleds. 

 Vid en organisatorisk förändring exempelvis av en rutin: Ta Er tid att förklara 

varför saker görs och varför det måste ske.  

 Organisera och strukturera utbildning för nyanställda, se till att 

kundtjänstmedarbetarna får de kunskap om arbetsplatsens system och rutiner 

redan från början.  

 Visa uppskattning mot era anställda, var uppmärksam på om de gör ett bra jobb 

och ge beröm för det. När kritik ges, var noga med att den skall vara konstruktiv.  

 Lyssna och ta in era anställdas önskemål. 

 Kontrollera det elektroniska övervakningssystem som finns och utveckla det så 

det kan användas mer effektivt och konstruktivt än idag. När det gäller 

kundcentrat specifikt är det möjligt att undersöka hur andra liknande 

arbetsplatser hanterar dessa system. 

 



 

68 

 

Vi har redan konstaterat att betoningen ligger på Kommunikation och Ledarskap, 

men vi kan inte understryka nog. En organisation med väl fungerande 

kommunikation genom hela organisationen har visat sig vara mycket viktigt för att 

ett företag skall kunna uppnå sina mål och vara framgångsrikt (Badaracco, 1987, s. 

5). 
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9. Vidare forskningsområden 
Vi är medvetna om att den studie inte är heltäckande, därför vill vi i det här kapitlet 

visa på delar vi skulle velat titta mera på och då även presentera möjliga 

forskningsområden för vidare forskning. 

 

9.1 Intressanta forskningsområden 
Denna studie presenterar ett problem sett ur ledningens och kundtjänstmedarbetarnas 

perspektiv. Den beskriver hur en arbetsledare kan hjälpa och underlätta för sina 

anställda i deras arbete med syftet att leverera tjänsten i enlighet med kundernas 

förväntningar. Vi har utforskat ett tjänsteföretag med nästan obefintlig eller åtminstone 

väldigt liten fysisk kontakt med sina kunder. De sitter i ett så kallat kundcentra. Därför 

är det också nödvändigt att återigen påpeka att studien förmodligen inte ger en 

fullständig bild av alla olika typer av tjänsteföretag som finns. Vissa tjänster kräver att 

medarbetarna står öga mot öga med kunden, till exempel ett spabehandlingscenter. På 

en sådan arbetsplats har många av de faktorer vi nämnt ovan, direkt inverkan på 

kundens upplevelse. Den fysiska miljön som ett exempel, blir då avgörande för både 

medarbetarens och kundens upplevelse och tillfredställelse. Här ser vi tydligt att just 

denna studie förmodligen inte skulle vara tillräcklig. 

 

För att bygga vidare på detta bör nämnas att det även finns det ett underliggande syfte 

med studien och det är givetvis att leva upp till det kunderna efterfrågar och förväntar 

sig av tjänsten. Vad vet vi då egentligen om vad kunderna efterfrågar? Alltså kundernas 

perspektiv på det hela. Ja, även det är en intressant aspekt som ger utrymme för 

vidareforskning. Denna studie tittar på hur ett företag ska kunna leva upp till kundernas 

förväntningar men det är förstås också oerhört viktigt att veta vad kunderna vill att 

företaget skall förmedla. Det måste ju finnas kunder som är intresserad av det företaget 

står för.   

 

En tanke är att göra en ny studie med denna uppsats som grund men istället inta 

kundperspektiv. Vad förväntar sig kunden utav företaget eller organisationen? Vad står 

varumärket för hos kunderna? Och överensstämmer det med vad 

kundtjänstmedarbetarna kommunicerar till kunderna? Vi har endast kollat på hur ett 

företag kan göra för att skapa en enhetlighet och röd tråd i framförallt kommunikationen 

hos en organisation. Våra slutsatser är till stor del teoretiska, med det menar vi, att vi 

faktiskt inte har testat detta i praktiken till sitt fullo. Vi har inte vidare undersökt, före 

och efter implementering utav våra slutsatser att kunderna faktiskt upplever en positiv 

förändring och får det de förväntar sig utav varumärke.   

 

Ytterligare ett område som skulle var intressant att titta närmre på är den externa 

marknadsföringen och kommunikationen av tjänsten och varumärket. Denna uppsats 

handlar till stor del om att förbättra den interna kommunikationen fungerar för att kunna 

leverera en tjänst i enlighet med kundlöftet men i framtiden hade det varit lika intressant 

att göra en undersökning i hur ett tjänsteföretag kan förbättra den externa 

kommunikationen eftersom den är en minst lika stor del som den interna. Det är ju via 

den externa kommunikationen som kunderna till stor del bildar sina förväntningar och 

då är det bland annat viktigt att förväntningarna inte blir orimligt höga.  
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10. Sanningskriterier 
Vid intervjustudie är det av stor vikt att den information som samlas in är både 

trovärdig, adekvat och relevant. En studies trovärdighet är väsentlig för att den skall 

vara av intresse och nytta för andra. För att en studie skall anses relevant gentemot den 

frågeställning studien innehar, är det är viktigt att informationen är insamlad på ett 

seriöst sätt. (Trost, 2010, s. 133, 134) 

 

10.1 Reliabilitet 
Reliabilitet har definierats som att mätningen är opåverkad utav slumpade variabler, alla 

intervjuare skall då ställa frågor till respondenterna på samma sätt, alla scenarion som 

kan uppstå skall vara likadana. (Trost, 2010, s. 131). Detta skall då resultera i samma 

resultat om undersökningen görs om, vilket förutsätter dock att sammanhanget är 

statiskt (Trost, 2010, s. 131). 

 

Trost (2010, s. 131) har valt att dela in reliabiliteten i fyra punkter som tillsammans 

utgör en grund för analys av en uppsats tillförlitlighet; Kongruens, Precision, 

Objektivitet och Konstans. Det första begreppet Kongruens menar att forskaren bör 

sträva efter att låta intervjufrågorna vara så lika varandra som möjligt för varje 

respondent. Med andra ord att två frågor egentligen mäter samma sak (Trost, 2010, s. 

131). För att återkoppla detta till vår studie kan vi konstatera att detta krav uppfylls. Vi 

valde att konstruera frågorna enligt en semistrukturerad metod. Vi utgick vid varje nytt 

intervjutillfälle från vår intervjuguide.  

 

Vad gäller Precisionen, skriver (Trost, 2010, s. 131, 132) att det handlar om på vilket 

sätt intervjuarna registrerar respondenternas svar. Med det menas att det är forskarens 

uppgift att se till att respondenterna tolkas på ett korrekt och rättvist sätt.  Precis som vi 

nämnde i avsnittet om hur vi bearbetade den data vi erhålligt, valde vi att transkribera 

intervjuerna, det betyder att vi översatt det talade ordet till skriven text (Flick, 2006, s. 

83). Detta gör att vi som författare får en mer korrekt bild av hur respondenterna 

reagerat vid varje fråga.   

 

Objektiviteten sägs ha uppnåtts om två olika intervjuare tolkar en fråga på precis samma 

sätt (Trost, 2010, s. 131). Även detta är en del som vi båda anser vara väl uppfylld i 

denna studie. Efter varje intervjutillfälle diskuterade vi de olika svaren vi fått och det 

visade sig då att vi båda uppfattat samma sak.  

 

Att resonera kring studiens Konstans anser vi vara ett av de svåraste områdena inom 

Reliabilitetsbegreppet. Enligt (Trost, 2010, s. 131), handlar konstans om att det som 

forskaren undersöker förutsätts inte förändras med tiden. När det kommer till en 

kvalitativ studie blir detta begrepp inte lika viktigt eller relevant, det är förändring som 

en kvalitativ forskare är intresserad av som kvalitativ forskare (Trost, 2010, s. 131). Det 

blir då mycket svårt att svara ett självklart ja, på den här punkten. Vi vet inte hur 

marknaden ser ut om uppskattningsvis fyra år, förmodligen ser inte avdelningen där vi 

gjorde undersökningen hos likadan ut som idag. Däremot är mycket av den litteratur vi 

läst har sträckt sig över ett decennium, och många av dessa teorier är även applicerbara 

idag. Därför känns det heller inte helt orimligt att anta att även denna studie skulle vara 

aktuell inom några år. 
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10.2 Validitet 
Inom ramen för sanningskriterier finns även ytterligare begrepp som bör tas upp, 

studiens validitet. Inom forskningsvärlden råder det en viss tvetydighet angående 

validitetsbegreppet och kvalitativ forskning, det är inte helt glasklart huruvida det är 

möjligt applicera validitet på en kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2005, s. 304; 

Flick, 2006, s. 374; Trost, 2010, s. 133). 

 

Trots detta finns det åtgärder vi som författare göra för att försäkra sig att någon form av 

validitet är så hög som möjligt. Med validitet menas kortfattat att forskaren mäter just 

det, denne avser mäta med sin studie (Ejvegård, 1996, s. 69; Trost, 2010, s. 133). Med 

det menas att utformningen på frågorna, i till exempel en intervju måste vara 

konstruerad på ett sätt så att vi som intervjuare får svar på den frågeställning vi har 

(Trost, 2010, s. 133-134). Som en kvalitativ forskare bör, för att öka validiteten; prata så 

lite som möjligt under själva intervjun och istället lyssna i så stor utsträckning som 

möjligt, skapa skrivet material utav intervjun så noggrant som möjligt och med en 

struktur så att läsaren kan skapa sig en egen bild utav intervjun (Flick, 2006, s. 374). 

Forskaren bör samla in tillräckligt med data för att läsaren skall kunna dra en slutsats 

och kunna följa slutsatsen som forskaren kommit fram till (Flick, 2006, s. 374). 

 

Under intervjuerna har respondenterna talat mest, vi som intervjuat har lyssnat i så stor 

utsträckning som möjligt. Transkribering utav det inspelade materialet har varit så 

precist det kunnat bli, enda ändringen i det materialet är att talspråk har blivit 

skriftspråk. Vi anser att det finns insamlad data, både teoretisk och empirisk nog för 

läsaren att både dra egna slutsatser och kunna följa våra slutsatser.  

 

10.3 Avslutande ord 
Efter att ha granskat de olika delområdena inom området sanningskriterier kan vi 

konstatera att vi enligt bedömning, anser att studiens innehåll både uppfyller 

reliabilitets- och validitetskravet. Den fakta vi samlat in bör ses som både trovärdig, 

adekvat och relevant. 
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Appendix 2. Intervjuguider 
Introducerande information: Vi är två studenter som skriver vår D-uppsats den här 

terminen. Vi har studerat några teorier kring vad som påverkar ett företags förmåga att 

kunna leverera en tjänst i enlighet med kundlöftet. Därför ville vi få kontakt med Er . Vi 

vill helt enkelt undersöka hur det ser ut på Er arbetsplats. Alltså se hur de olika 

områdena hanteras inom [Företaget]. Tanken är då att vi får en bild av hur ett företag 

skulle kunna förbättra sin verksamhet på det interna planet. Syftet är att vi med hjälp av 

era svar ska kunna se hur Ni skulle kunna använda IB och IM för att förbättra 

[Företaget]s förmåga att kommunicera internt. 

 

Introducerande frågor 

 Ålder? 

 Hur länge har du jobbat här? 

 Vad har du för arbetsuppgift på [Företaget]? 

  

Organisationsstruktur, Ledningen, Intern Kommunikation 

 Vilken ser du som din närmsta chef/avdelningschef? 

 Hur förmedlar chef/avdelningschef (Malin Karlsson) information till Er? email, 

gruppmöten, coachning etc.) Till exempel om nya arbetsplaner 

 Hur gör du om du behöver få tag i din chef/avdelningschef? 

 Vad skulle kunna förbättras? 

 Beskriv hur kommunikationen ser ut mellan Er här på avdelningen och 

ledningen? (VDn, Marknadschefen etc.) 

 Ses ni i överhuvudtaget eller förmedlas information via någon annan? 

 På vilket sätt förmedlas information? (email, gruppmöten, coachning etc.) 

 På vilket sätt skulle det kunna förbättras? 

 Hur ser du på avståndet mellan Er och Gösta Ernstsson? 

 När fick du sist besök av honom? 

 Vad förväntar du dig av en ledare? 

o Hur påverkar detta dig? 

 Vad förväntas av dig som kundtjänstmedarbetare? 

o Vad förväntas du förmedla till kunderna? 

o Hur får ni veta vad som förväntas av Er? 

 

Varumärkeshantering 

o Vet Du vad UE står för? 

 Vad? 

o Vet du vad det är som utmärker UE från övriga konkurrenter?  

 Är du själv kund i detta företag? 

o Vid ja svar: Vad är orsaken bakom ditt val att vara kund? 

o Vid nej svar: Vad är orsaken bakom ditt val att inte vara kund? 

 Skulle Du rekommendera företagets tjänster till nära vänner och familj? 

o Varför/Varför inte? 

 

Vidareutbildning och Träning 

 Beskriv hur det var för dig att vara nyanställd, hur blev du introducerad i 

[Företaget]s/ avdelningens arbetsuppgifter? 

o Hur ser det ut idag? 

 Hur lång tid hinner gå innan en nyanställd förväntas arbeta självständigt? 
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o Tillräckligt/Otillräckligt? 

 Hur informeras Ni om varumärket? 

o Hur får Ni kunskap om vad företagets varumärke står för?  

 Kan du beskriva vilken utbildning du fått av [Företaget]? 

 När fick du senast någon sorts utbildning? Är det något som följs 

upp/återkommer? Varje år t.ex.? 

 Hur ofta hålls det vidareutbildningar? (om det existerar) 

 Beskriv hur du upplevt dessa utbildningar. Vad har de betytt för dig? 

 Vilka ytterligare möjligheter ges för att öva in nya arbetsuppgifter? 

o Hur du utnyttjar dessa möjligheter. (om de existerar) 

o Hur hade du önskat att det såg ut? 

            

Stress och Arbetsbelastning 

 Hur ofta upplever du att du kan lösa de konflikter som uppstår i arbetet?  

 Vad finns det för stöd när en kundkonflikt uppkommit? 

 Beskriv en situation som du anser stressig?  

 Hur ofta händer det? 

 Hur skulle en sådan situation kunna undvikas? 

 Hur hanterar du det? 

 Hur förbereds ni inför kundmötena? 

 Vilka påfrestningar ställs Ni inför ett kundmöte? 

o Hur hanteras eventuell stress på företaget? 

o Känner du att du får tillräckligt med tid på dig mellan samtalen?  

o Hinner du ställa om dig mellan varje samtal? 

o Har det hänt att du möjligtvis har behandlat någon kund orättvist på 

grund av en tidigare kund? 

 Hur hade det kunnat undvikas? 

 

Empowerment 

 Hur ofta behöver du konsultera med någon annan för att kunna lösa ett 

vardagligt problem eller konflikt?  

 I vilken utsträckning upplever Du att Du har behörighet att lösa konflikter utan 

råd från avdelningschef? 

 Hur viktigt är det för dig att vara självständig i ditt arbete? 

o Hur påverkar självständighet dig i ditt arbete? 

 Vilka riktlinjer har Ni att gå efter? 

 Vilka möjligheter till rådgivning finns? 

 

Prestationshöjande rutiner 

 Hur ser du på din prestation? 

 Hur får du reda på om du gör ett bra arbete? 

 Vad är det som motiverar dig att jobba? 

 

Fysisk miljön  

 Beskriv den fysiska arbetsmiljön på din arbetsplats? 

 Vad är bra och vad är mindre bra? 

o Varför? 

 Hur påverkar den fysiska miljön Dig i ditt arbete?  
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Avslutande frågor 

 Hur ser relationen ut mellan Er på avdelningen?  

 Gör [Företaget] något för att stärka Er relation och kommunikation och i så fall 

vad? 

 Hur hade du önskat att det såg ut?             

 Har du någon övrig information som du tycker vi har missat? 

 Är det någonting du skulle vilja utveckla? 

 Vad har kundtjänsten för uppgift i Erat företag? 

 Hur ser ni på Er roll för att uppnå det varumärket lovat externt? 

 Hur upplever Du att företaget arbetar för att uppfylla dessa löften? 

 

Intervjuguide 2. Ledningen 

 Kundmötet 

o Hur förbereds de anställda inför sitt jobb? 

o Vad har kundtjänsten för uppgift i Erat företag? 

o Vilka påfrestningar ställs medarbetarna inför ett kundmöte? 

o Hur hanteras eventuell stress på företaget? 

 

 Kundlöftet 

o På vilket sätt arbetar ni för att leverera varumärkets budskap/löfte? 

o Hur ser ni på medarbetarnas roll för att uppnå detta? 

o Hur går ni tillväga för att försäkra er om att medarbetarna uppfyller dessa 

löften? 

 

 Marknadsföringen  

o Hur marknadsför Ni erat varumärke? 

o Vad vill ni förmedla genom Er marknadsföring, alltså vad står Ni för? 

 

 Varumärket 

o Vad står UE för? 

o Vad utmärker UE från övriga konkurrenter?  

o Vad förväntas den anställde kunna kommunicera till era kunder när det 

kommer till varumärket? 

o Vet ni med säkerhet att era kunder får samma uppfattning om varumärket 

genom era anställda som genom er reklam? 

 

 

 

 

 


