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Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att tydliggöra frontpersonalens betydelse för IKEA, samt 

vikten av deras engagemang och motivation. Vidare är även syftet med denna uppsats att 

undersöka hur IKEAs värdegrund samt deras arbete med internal branding påverkar 

personalens motivation. Avslutningsvis syftar denna uppsats till att studera hur IKEAs 

interna kultur påverkar personalens motivation i form av gemenskap och anda. Till dessa 

syften har följande forskningsfråga formulerats: 

 

 Vilket inflytande har IKEAs värdegrund och interna kultur på frontpersonalens 

motivation, och i vilken utsträckning kan internal branding få genomslagskraft 

för motivationen? 

 

Metod 

Till denna uppsats har en kvalitativ undersökning med tillhörande fallstudie tillämpats. 

Även en abduktiv forskningsansats har använts. Primärdatan har samlats in genom 

intervjuer med åtta stycken anställda på IKEAs varuhus i Kalmar, fyra stycken som 

arbetar som frontpersonal och fyra stycken som arbetar inom chefspositioner. Det främsta 

syftet med intervjuerna har varit att analysera vad som motiverar de anställda utifrån de 

tre aspekterna: värdegrund, intern kultur och internal branding. Även kringliggande 

faktorer som kan ha en påverkan på motivationen har behandlats. 
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Slutsatser 

Slutsatserna av denna uppsats består av hur olika aspekter kan påverka de anställdas 

motivation och hur dessa står i relation till varandra. En tydlig tendens som 

framkommer från undersökningen är att motivationsfaktorer är högst individuellt och 

det finns många aspekter som kan påverka de anställdas motivation, exempelvis 

gemenskap, en organisations värderingar samt karriärmöjligheter. Ytterligare en slutsats 

som kan dras av studien är att detaljhandelsföretag bör ta hänsyn till ett antal olika 

aspekter när de vill förbättra eller behålla motivationen hos de anställda.  

 

Nyckelord: IKEA, Motivation, Personal, Värdegrund, Internal branding, Intern kultur 

 

 

Abstract 
 

Purpose and research questions 

The purpose of this study is to clarify the importance of IKEAs front staff, and also the 

importance of their motivation and commitment. Furthermore the aim of this study is to 

investigate how the concept of IKEAs values and their work with internal branding can 

influence the staff’s motivation. The purpose of this study is also to analyze how IKEAs 

internal culture affects the staff’s motivation in terms of fellowship and spirit. Out of 

these purposes the following research question have been formulated: 

 

 Which influence does IKEAs values and internal culture have on the staff's 

motivation, and to what extent can internal branding effect the motivation? 

 

Method 

For this thesis a qualitative study with an adhering case study have been made. Also an 

abductive research method have been applied. The primary data have been gathered by 

interviews with eight employees at IKEAs store in Kalmar, four of these work as front 

staff and the other four have manager positions. The main purpose of these interviews 

have been to analyze what motivates the staff based on three aspects: values, internal 

culture and internal branding. Other surrounding features that also may influence the 

motivation have been treated. 
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Conclusion 

The conclusions of this thesis consists of how different aspects can influence the staff’s 

motivation and how these relate to each other. A clear tendency that is revealed in the 

study is that motivational factors are highly individual, and that many different aspects 

can affect the staff’s motivation, for example fellowship, the organization’s values and 

career possibilities. An additional conclusion from the study is that retail companies 

should take a lot of aspects into consideration when they want to improve or retain the 

motivation of their staff. 

 

Keywords: IKEA, Motivation, Staff, Values, Internal branding, Internal Culture 
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Förord 
 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till IKEA i Kalmar som har tagit sig tid och visat 

ett stort engagemang, vilket bidragit till att studien blivit genomförbar. Vi vill även 

tacka våra opponenter som har gett oss goda och kloka råd för att vägleda oss på rätt 

spår. Fortsättningsvis vill vi rikta ett tack till vår handledare Leif Rytting för hjälp och 

rådgivning med uppsatsen. Slutligen vill vi tacka vår examinator Miralem Helmefalk 

för stöd och vägledning under arbetets gång. 
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1 Introduktion 

Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en inblick i ämnet som behandlas i denna 

uppsats i form av bakgrund, problemdiskussion och problemformulering. Även 

forskningsfrågor, syfte samt avgränsningar kommer att presenteras. 

 

1.1 Bakgrund 

Visualisera dig en perfekt värld där du älskar måndagar och att ha en hel arbetsvecka 

framför dig. Söndagsångesten är eliminerad, du är motiverad och positivt inställd till att 

möta dina medarbetare och chefer, som tillsammans bidrar till en stark gemenskap på 

arbetsplatsen. Du känner ett starkt engagemang och har en drivkraft att nå dina karriärmål 

i ett företag vars värderingar du står bakom, vilket motiverar dig i ditt dagliga arbete. 

Känns denna vision bekant? I så fall är du en av få, för tyvärr är detta inte verklighet för 

alla då studier (Peruzzi 2013; Wiman 2012; Clifton 2017) visar att många av Sveriges 

arbetande befolkning idag är omotiverade på sin arbetsplats. 

 

Motivation är den drivkraft som bidrar till att personalen är villig att genomföra ett väl 

utfört arbete (Lindkvist et al. 2014). En rådande omotivation påverkar inte enbart 

arbetstagarens arbetskvalitet och utförande, utan drabbar även andra medarbetare, chefer 

och organisationen i stort. Jensen (2013) påpekar att ett företag med en omotiverad 

personalstyrka kan få stora kostnader, både officiellt genom negativ ryktesspridning och 

finansiellt i form av förlorade inkomster, då de omotiverade arbetstagarna inte utför sitt 

arbete på ett optimalt sätt. Vidare framhåller författaren att nyckeln till en ökad motivation 

och engagemang bland de anställda stavas långsiktighet, vilket kan sammanfattas som en 

komplex fråga som kräver en större satsning från ledningen än enstaka event, såsom 

personalfester och kick-offer (Jensen 2013). Ett långsiktigt engagemang från personalen 

lägger grunden för organisationens framgång, därför ställer författarna till denna uppsats 

sig frågan om faktorer som ett företags kultur, anda och värdegrund kan förändra 

personalens motivation på arbetsplatsen.  

 

Ett företag som arbetar med kultur, anda och värdegrund är IKEA och därför står detta 

företag i centrum för denna uppsats. IKEA grundades 1943 av Ingvar Kamprad och har 

sedan dess utvecklats till en global koncern som i dagsläget är etablerad i 29 olika länder. 

IKEA är ett företag som i hög utsträckning arbetar med att skapa en stark företagskultur 

som präglas av gemenskap, entusiasm och glädje, vilket tar sig uttryck i hur de motiverar 
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sin personal (IKEA 2018). På denna grund anses IKEA vara ett relevant 

forskningsunderlag för denna studie. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Anledningen till valet av ämne är att många arbetstagare är omotiverade på sitt arbete 

(Peruzzi 2013). En omotiverad personalstyrka kan bidra till att frontpersonalen i 

detaljhandelsföretag saknar ett engagemang att bemöta kunderna på ett önskvärt sätt. 

Detta kan i sin tur skapa stora problem då dessa företeelser kan hindra företaget från att 

uppnå sina uppställda mål. Twenge och Campbell (2008) menar att en ökning har skett 

gällande arbetstagares förväntningar, kreativitetskrav och behov av beröm, men även att 

trenden gällande täta byten av arbetsplats har ökat. Vidare hänvisar Wiman (2012) till en 

undersökning gjord av Yougov som framhäver att det har skett en dramatisk förändring i 

medarbetarnas attityder. Författaren menar att arbetstagare idag förväntar sig att ett arbete 

ska medföra engagemang i en högre utsträckning än tidigare. Vidare visar studien från 

Yougov att dessa typer av immateriella värden efterfrågas i allt högre grad jämfört med 

materiella värden som karriärmöjligheter, lön och förmåner på arbetsplatsen. Problematik 

uppstår då många företag inte anpassar sig till den rådande utvecklingen eller inser vikten 

av att agera utifrån förändringen där arbetstagare idag värdesätter de immateriella värdena 

(Wiman 2012).  

 

Fortsättningsvis framhäver Peruzzi (2013) en undersökning från Gallup som visar att 

endast 14 % av den arbetande befolkningen i Sverige är engagerade på sin arbetsplats. 

Vidare menar Clifton (2017) att många företag måste ändra sin ledningsstrategi för att 

kunna engagera och motivera frontpersonalen att utföra ett gott arbete. Detta börjar enligt 

författaren med att ändra ledningens uppfattning för att sedan förändra deras sätt att leda 

de anställda. Samtidigt belyses att många unga är mycket engagerade när de börjar sitt 

arbete men denna motivation hämmas av gamla ledningsformer där arbetstagare inte får 

möjlighet att utvecklas (Clifton 2017).  

 

Löhndorf (2014) belyser i sin tur att allt som de anställda säger och gör influerar 

organisationens externa uttryck, vilket kan beskrivas som en produkt utav organisationens 

arbete med internal branding. Internal branding handlar om organisationens strävan att 

få arbetstagarna att representera varumärket på ett önskvärt sätt (Löhndorf 2014). Vidare 

menar Wilson et al. (2016) att arbetstagare i tjänsteföretag är en del av varumärket då de 
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representerar organisationen och har en stor påverkan på kundernas upplevelser. Inom 

servicebranschen är företagen beroende av frontpersonalens attityder, engagemang och 

prestationer (Wilson et al. 2016). Fortsättningsvis påpekar Grönroos (2015) att om 

personalen inte känner sig motiverade att uppträda på ett serviceorienterat sätt misslyckas 

strategin att förmedla ett önskvärt kundbemötande. Parallellt framhäver Wilson et al. 

(2016) att det interna klimatet inom ett företag är en direkt effekt av den interna kulturen 

som är uppbyggd i en organisation, vilken baseras på en gemensam värdegrund (Wilson 

et al. 2016). Detta i sin tur har en påverkan på personalens engagemang, kundens 

upplevelse och slutligen organisationens lönsamhet. Avslutningsvis visar tidigare studier 

(Peruzzi 2013; Wiman 2012; Clifton 2017) att en stor andel arbetstagare är omotiverade 

och oengagerade på sin arbetsplats, vilket kan resultera i att deras beteende och agerande 

medför negativa effekter på ett företags rykte. 

 

Forskning kring personalens motivation är väl undersökta ämnen och har många 

erkända forskare, från Herzbergs (1968) banbrytande teori om motivationsfaktorer till 

Grönroos (2015) teori gällande personalens roll i frontlinjen. Det har även gjorts många 

undersökningar om IKEA som tagit sin form i en mängd olika frågeställningar och 

ämnesområden, både externt genom tidigare uppsatser men också internt genom IKEAs 

medarbetarundersökningar. Enligt efterforskningar har författarna till denna uppsats 

däremot funnit en avsaknad gällande kvalitativ forskning som behandlar hur personalen 

på IKEA motiveras utifrån internal branding, deras värdegrund och interna kultur. 

Detta gör att det finns ett forskningsgap att fylla (Digitala Vetenskapliga Arkivet 2018). 

 

1.3 Problemformulering och forskningsfråga 

Då frontpersonalen utgör en avgörande del av organisationens varumärke och 

kundbemötandet är grundläggande för ett företags framgång, kan deras betydelse inte 

underskattas. Därför är det av stor vikt att frontpersonalen är motiverade och benägna att 

leverera ett optimalt kundbemötande. På denna grund formuleras vår frågeställning på 

följande sätt:  

 

 Vilket inflytande har IKEAs värdegrund och interna kultur på frontpersonalens 

motivation, och i vilken utsträckning kan internal branding få genomslagskraft 

för motivationen? 
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1.4 Syfte 

Ovanstående forskningsfråga är utgångspunkten till denna uppsats och på denna basis 

skapas följande delsyften. 

 

Delsyfte 1 

Ett syfte med denna uppsats är att tydliggöra frontpersonalens betydelse för IKEA, samt 

vikten av deras engagemang och motivation. 

 

Delsyfte 2 

Vidare är syftet med denna uppsats att undersöka hur IKEAs värdegrund samt deras 

arbete med internal branding påverkar personalens motivation.  

 

Delsyfte 3 

Avslutningsvis syftar denna uppsats till att studera hur IKEAs interna kultur påverkar 

personalens motivation i form av gemenskap och anda.  

 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att avgränsas till IKEA varuhuset i Kalmar. Anledningen till att 

endast detta varuhus behandlas i uppsatsen är på grund utav tillgängligheten och 

etablerade kontakter.  

 

Trots detta påpekas att uppsatsen kan rikta sig till andra IKEA varuhus i Sverige, men 

även andra verksamheter inom detaljhandeln kan finna studien aktuell. Eftersom studien 

berör internal branding, värdegrund och intern kultur på ett svenskt IKEA varuhus, är 

studien främst tillämpbar i Sverige men kan även vara relevant för 

detaljhandelsbranschen utanför Sverige.  

 

I övrigt kommer engelska begrepp förekomma genomgående i denna uppsats på grund av 

brist på exakta svenska översättningar.  
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1.6 IKEA 

IKEA är ett företag som har nått stor framgång sedan Ingvar Kamprad grundade 

organisationen i mitten på 1900-talet. Företagsnamnet IKEA skapades genom att Ingvar 

Kamprad använde sina egna initialer, IK, och satte samman dessa med första bokstaven 

på gården Elmtaryd, där han som barn växte upp, samt sin hemort Agunnaryd (IKEA 

2018). Borneskans (2008) framhäver att organisationens resa började 1943 och till en 

början såldes endast små artiklar, som till exempel pennor, nylonstrumpor och smycken. 

Vidare blev organisationen 1945 en postorderservice och åtta år senare slogs portarna upp 

till IKEAs första möbelutställning, vilket innebar att kunderna kunde se och röra varorna 

innan de köpte dem. Författaren lyfter även fram att året 1958 öppnade det första 

varuhuset i Älmhult, vilket kom att känneteckna IKEA som det är idag. 1963 öppnade 

sedan det första varuhuset utanför Sverige, vilket var beläget i Norge och 1973 öppnas 

det första varuhuset utanför Skandinavien, nämligen i Zürich, Schweiz (Borneskans 

2008). Sedan dess har organisationen expanderat ytterligare och i dagsläget finns det 355 

stycken IKEA varuhus i 29 olika länder och organisationen har 149 000 medarbetare 

(IKEA 2018).  

 

Borneskans (2008) framhäver vikten av hur nyskapande IKEAs affärsidé var på mitten 

av 1900-talet. Vidare belyses hur Ingvar Kamprad i ett tidigare skede än många andra 

konkurrenter insåg den förändring som bilismen skulle föra med sig. IKEA varuhusen 

beskrivs som ett lockande utflyktsmål med möbler till ett billigt pris som var lätta att ta 

med hem på grund av de platta paketen (Borneskans 2008). Affärsidén är efter alla år 

fortfarande densamma: att erbjuda heminredning som många människor har råd med 

genom en kombination av funktion, kvalitet, design och produktvärde utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv (IKEA 2018). En affärsidé som har skapat tillväxt och fått IKEA 

till att i dagsläget omsätta ca 27 miljarder kronor (Alla bolag 2018). 

 

Dock bör det påpekas att mycket har hänt inom handeln sedan IKEA slog upp portarna 

till sitt första varuhus. Enligt Wahlqvist (2018) drar nu en e-handelsrevolution över 

världen, vilket inte lämnar någon företagare oberörd. Vidare belyses även att stora aktörer 

som IKEA måste anpassa sig till den nya efterfrågan och köpbeteende hos sina kunder. 

Jesper Brodin, koncernchef för IKEA spår en utveckling inom de närmsta fem åren där 

så mycket som 20-50% av försäljningen kommer att ske via e-handel. För att möta 

behovet beskrivs att IKEA satsar på ett nytt e-handelslager utanför Stockholm och 



  
 

6 

planerar även att bygga ett nytt logistikcenter i Malmös norra hamn. Allt för att komma 

närmare kunden och försäkra ett tillgängligt sortiment för de kunder som väljer att e-

handla IKEAs varor (Wahlqvist 2018).  

 

IKEA är ett företag som styrs av sina grundläggande värderingar, vilka används som 

riktlinjer för att förstärka motivationen och skapa gemenskap bland personalen. Dessa 

värderingar ligger till grund för företagets arbetssätt. Samtliga av de grundläggande 

värderingarna baseras på IKEAs vision som lyder: “att skapa en bättre vardag för de 

många människorna” och grundas i att alla individer har något värdefullt att erbjuda 

(IKEA 2018). IKEA har formulerat åtta stycken värderingar som de arbetar efter, vilka 

består av:  

 Annorlunda av en anledning - IKEA vill skilja sig från andra företag, våga 

experimentera och tänka okonventionellt. Dock görs alltid detta på grund av en 

specifik anledning. 

 Ge och ta ansvar - IKEA vill ge individer chansen att växa och utvecklas. De 

förespråkar att individer ska våga lita på varandra samt vara framåtblickande.  

 Föregå med gott exempel - IKEA framhäver att ledarskap bör vara en handling 

istället för en roll och att ledningen på IKEA bör leda genom att föregå med ett 

gott exempel samt vara en inspiration för andra. IKEA beskriver att de främst 

rekryterar utifrån värderingar och att kompetens och erfarenhet kommer i andra 

hand.  

 Tillsammans - IKEAs interna kultur präglas av att de anställda är starka 

tillsammans, litar på varandra, strävar mot samma håll och har roligt på arbetet.  

 Värna om människor och vår planet - IKEA vill driva en positiv förändring genom 

att ge ett betydande och bestående intryck, både idag och för kommande 

generationer.  

 Kostnadsmedvetenhet - IKEA strävar mot att så många som möjligt ska ha råd 

med deras produkter, utan att behöva kompromissa gällande kvalitet.  

 Enkelhet - IKEA vill bevara sitt småländska arv genom att vara sig själva och 

behålla närheten till verkligheten. Företaget beskriver sig själva som informella, 

pragmatiska och anser att byråkrati är deras största fiende.  

 Förnya och förbättra - IKEA söker kontinuerligt efter nya och bättre sätt att 

utvecklas på. De vill hitta lösningar på omöjliga utmaningar, vilket har gjort 
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företaget framgångsrikt och inspirerar dem till att fortsätta att utvecklas (IKEA 

2018).  

 

En mer ingående beskrivning av IKEAs grundläggande värderingar återfinns även i “En 

möbelhandlares testamente” som Ingvar Kamprad skrev 1976. I övrigt inleds testamentet 

med de bakomliggande tankarna kring IKEAs vision. Kamprad tydliggör hur 

möbelbranschens sortiment generellt riktar sig till en liten del av välståndet, vilket 

påverkar formuleringen av IKEAs mål att finnas där för de många människorna. Vidare 

beskriver Kamprad IKEAs betydelse för Sverige men även för branschen och 

utvecklingen framåt. Samtidigt framhävs att IKEA som företag har stora ambitioner då 

ett positivt bidrag kan skapas på i stort sätt alla marknader. Värdefulla bidrag till 

demokratiseringsprocessen utanför Sverige kan skapas och av den anledningen tydliggörs 

att det är IKEAs plikt att expandera. Avslutningsvis belyses att skapa en bättre vardag för 

de många människorna kan ses som en livsstil. En livsstil som enligt Kamprad handlar 

om att bryta sig fri från status och konvention och att göra IKEA synonymt med konceptet 

och visionen. Dels för företagets egen framgång men också som inspiration för andra 

(Kamprad 1976). 
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2 Teori 

I detta kapitel redogörs de teorier som ligger till grund för denna uppsats. Dessa teorier 

består av motivation, personalens roll, servicekvalitet samt varumärkesidentitet och 

image. Även teorier gällande internal branding, värdegrund och intern kultur kommer 

att behandlas. Vidare kommentarer på teorin kommer att diskuteras i rubriken 2.8 

“Teorins roll och betydelse”. 

 

2.1 Motivation 

“Motivation, psykologisk term för de faktorer hos individen  

   som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål” 

 (Nationalencyklopedin 2018) 

 

Enligt Lindkvist et al. (2014) står motivation för de drivkrafter som uppstår i olika typer 

av situationer, som till exempel arbetsmotivation, karriärsmotivation samt 

maktmotivation. Organisationer kan använda motivation som ett verktyg att påverka olika 

situationer och på individnivå tillämpas olika motivationssystem och motivationsmönster 

(Lindkvist et al. 2014).  

 

Fortsättningsvis framhåller Herzberg (1968) att det finns olika faktorer som påverkar 

motivationen samt arbetstillfredsställelsen, vilka utgörs av hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer. Författaren belyser att hygienfaktorer som ledning, lön och status är 

direkt relaterade till utförandet av arbetet och dess kringliggande förhållanden. Vidare 

framkommer att även om dessa hygienfaktorer kan anses vara viktiga är det sällan de som 

skapar störst motivation eller arbetstillfredsställelse hos arbetstagare. De faktorer som 

däremot associeras med arbetstillfredsställelse kallas för motivationsfaktorer och utgörs 

till exempel av prestation, ansvar och bekräftelse. Avslutningsvis påpekas vikten av att 

både motivationsfaktorer och hygienfaktorer tillfredsställs hos arbetstagaren (Herzberg 

1968).  

  

Litteraturen (Bolman & Deal 2016; Benkoff 1996; Philipson 2004) belyser att det inte 

endast är finansiella medel, i form av exempelvis hög lön, som gör individer motiverade 

på arbetet. Argument styrker istället att finansiella medel och andra former av materiell 

uppmuntran endast har en begränsad inverkan på motivationen. Vidare belyser Philipsson 
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(2004) känslan av att vara behövd och att utföra ett arbete som är värdefullt för andra är 

minst lika betydelsefullt för motivationen. Parallellt påpekar Bolman och Deal (2016) att 

individer vill känna att de genomför ett gott arbete samt utvecklas och förbättras i sin 

yrkesroll. Även organisationen gynnas om personalen känner mening och 

tillfredsställelse med sitt arbete (Bolman & Deal 2016). Taylor (2015) framhäver att 

arbetets utformning har en stor påverkan på arbetstagarens motivation. Parallellt menar 

Lantz och Brav (2007) att arbetets utformning även är av stor vikt för organisationen i sin 

helhet. Författarna menar vidare att arbetets utformning och arbetsrutiner påverkar de 

anställdas inlärningsprocesser. Arbetets utformning relaterar till den anställdes sociala 

rutiner, vilket i sin tur även påverkar dennes arbetsrutiner (Lantz och Brav 2007).  

 

Litteraturen (Taylor 2015; Lantz & Brav 2007) belyser att variation av kunskap och 

färdigheter, att identifiera en uppgift, denna uppgifts betydelse, självständighet och 

feedback har en viktig inverkan på hur motiverande ett arbete är. Vidare menar Taylor 

(2015) att en arbetsuppgifts variation av kunskap och färdigheter, som arbetstagaren kan 

utveckla och förbättra över tid, påverkar motivationen i en positiv riktning. Detta eftersom 

arbetstagaren känner en större mening med att utföra sitt arbete om uppgiften inte anses 

vara alltför simpel. Fortsättningsvis framhävs vikten av att som arbetstagare ha en tydlig 

uppgift som kan resultera i ett synligt resultat. Författaren belyser vidare att arbetstagaren 

kan uppnå ett större engagemang och uppleva att arbetet är mer betydelsefullt genom att 

få bidra och medverka under en hel process istället för bara en separat del av den. Vidare 

beskrivs att en tydlig uppgift bidrar även till att arbetstagaren ser en ökad betydelse av 

arbetsuppgiften denne utför. Arbetstagaren kan på så sätt även få en förståelse för vilken 

påverkan dennes bidrag har på organisationen överlag. En sådan helhetssyn skapar ökad 

motivation för den anställda att utföra sina uppgifter inom ramen för sin anställning 

(Taylor 2015). Parallellt framhäver Lantz och Brav (2007) vikten av att alla funktioner 

som berörs av arbetets utformning bör vara involverade i utformningsprocessen. 

Författarna belyser att detta kan till exempel innebära att ledningen i organisationen, alla 

anställda som är ansvariga för produktionen samt de arbetsgrupper som berörs av arbetets 

utformning bör vara involverade och deras åsikter bör beaktas (Lantz & Brav 2007). 

 

Taylor (2015) framhäver vikten av självständighet inom arbetets utformning, vilket tar 

sig uttryck i arbetstagarens befogenhet att få agera självständigt och ta egna beslut. Vidare 

framkommer att genom att erbjuda en ökad befogenhet, tillit och ansvar motiveras 
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arbetstagaren, vilket innebär att ett större personligt ansvar tas för både framgång och 

misslyckanden inom organisationen. Författaren belyser att regelbunden feedback från 

chefer och kollegor gällande arbetstagarens prestationer och ansträngningar skapar en 

förståelse för hur arbetet påverkar organisationen som helhet, samt vilka förbättringar 

som kan göras för att ge en ökad effektivitet (Taylor 2015).  

 

Lantz och Brav (2007) nämner att det finns tre aspekter som kan behandlas när en 

organisation utformar motiverande arbeten, dessa är: behov av samarbete, kognitiv 

efterfrågan och möjligheten att lära. Författarna belyser vidare att anställda har ett behov 

av samarbete och utsträckningen av detta behov mellan gruppmedlemmar påverkar 

gruppens processer. Fortsättningsvis förklaras att kognitiv efterfrågan behandlar de 

anställdas möjlighet att få arbeta med krävande uppgifter som är mentalt stimulerande 

och främjar kreativitet. Detta kan tas i uttryck genom att de anställda får involveras i 

planering, beslutstagande och problemlösning. Författarna framhåller möjligheten att lära 

i form av att anställda via arbetet bör få tillgång till utökade utbildningar och kunskaper. 

Vidare nämns att de anställda även måste ges möjligheten att applicera sin kunskap och 

sina färdigheter i arbetet. Dessa aspekter kommer i sin tur att påverka de anställdas 

inlärningsprocesser (Lantz och Brav 2007).  

 

Benkoff (1996) menar i sin tur att om ett företag vill maximera motivationen hos 

arbetstagare bör de ha ett tvåsidigt angreppssätt i form av att ledningen koncentrerar sig 

på utvalda faktorer och anpassar arbetsvillkoren utefter dessa. Författaren beskriver att 

eftersom personliga karaktärsdrag påverkar graden av ansträngning är det av största vikt 

att företag rekryterar rätt personer som har önskvärda egenskaper och arbetsbenägenhet. 

I likhet med tidigare författare (Taylor 2015, Lantz & Brav 2007) menar även Benkoff 

(1996) att en inre motivation hos arbetstagare kan utvecklas då arbetet är utformat till att 

förse dem med variation och utmaning, vilket de anställda kan nå om de tillhandahålls 

med nödvändig utbildning (Benkoff 1996).  

 

Philipson (2004) menar även att betydelsefulla faktorer som bidrar till ökad motivation 

på en arbetsplats är kompetensutveckling, arbetsklimatet samt återkoppling, uppföljning 

och utvärdering. Dock framhävs att återkoppling till medarbetare från chefer och ledning 

anses vara den mest betydelsefulla av dessa nämnda aspekter. Däremot framhävs att 

denna insikt ofta blir försummad (Philipsson 2004). Benkoff (1996) menar 
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fortsättningsvis att regelbunden feedback bevisligen kan påverka de anställdas 

arbetsbenägenhet. Samtidigt påpekas att feedback inte endast bör ge arbetstagarna 

riktlinjer gällande vad som är rätt, utan även ge dem bekräftelse och självförtroende. 

Vidare argumenteras för att arbetstagare blir mer motiverade om de befordras, kommer 

högre i hierarkin eller får mer ansvar. Dock påpekar författaren att för mycket press på 

arbetet och stress kan hämma den inre motivationen och tillfredsställelsen med arbetet 

(Benkoff 1996). Fortsättningsvis menar Önnevik (2011) att arbetstagare kan känna stress 

på grund av en överbelastande arbetssituation, men stress kan också framkallas av 

understimulans, till exempel hos en person som gått arbetslös under en längre tid. Vidare 

framhävs att stress kan orsakas genom ett bristande stöd från chefer och kollegor men 

även på grund av brist på sammanhang, vilket bidrar till att den anställde inte förstår 

meningen med ett visst arbete (Önnevik 2011). 

 

Philipsson (2004) belyser i sin tur att det krävs att medarbetare och chefer får kännedom 

om olika utvecklingsområden inom arbetstagarens kompetens för att kunna utvecklas och 

växa i sin arbetsroll. Författaren nämner att det är först när brister i den egna kompetensen 

upptäcks som det finns en anledning och motivation till att förbättra och utveckla den 

egna prestationsförmågan. Avslutningsvis påpekas att det är väsentligt att den nämnda 

återkopplingen till medarbetarna hör samman med syftet med det utförda arbetet och de 

mål som ställts upp för verksamheten (Philipson 2004). 

 

2.2 Personalens roll 

Wilson et al. (2016) menar att frontlinjen har en avgörande roll för en organisations 

framgång. Även om det inte enbart är frontpersonalen som utgör en tjänst, framhäver 

författaren att det ofta är dessa personer som kunden identifierar varumärket med. På så 

sätt representerar frontpersonalen organisationens varumärke och allt de gör influerar 

kundens perception av företaget (Wilson et al. 2016). Vidare menar Anderson et al. 

(2016) att den uppfattning som konsumenterna får av organisationen vid det första mötet 

påverkas av frontpersonalens egenskaper som i sin tur påverkar konsumenternas känslor, 

tillfredsställelse och köpintentioner. Wilson et al (2016) påpekar att eftersom 

frontpersonalen representerar organisationen kan de direkt influera en kunds 

tillfredsställelse, vilket gör dessa arbetstagare till marknadsförare. Grönroos (2015) 

belyser i sin tur problematiken gällande den frustration som kan uppstå hos personalen i 

frontlinjen om de inte får de resurser och ledningsstöd som krävs för att leverera en god 
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service. Vidare påpekas att en sådan situation kan göra att personalen helt tappar intresset 

och motivationen till att leverera ett bra kundbemötande. Av denna anledning menar 

författaren att det är av största vikt att personalen får handlingsfrihet för att kunna 

prestera, stöd från ledningen, samt att de förses med goda stödsystem och information. 

Genom att personalen i frontlinjen får handlingsfrihet kommer det att leda till att de 

stärker sin kundlojalitet, vilket kommer bidra till positiva effekter på organisationens 

vinster (Grönroos 2015).   

  

Wilson et al. (2016) framhäver att servicepersonal som ska arbeta i frontlinjen bör besitta 

två viktiga egenskaper, vilka är servicekompetens och servicebenägenhet. Vidare 

förklaras att servicekompetens kännetecknar den färdighet och kunskap som den 

arbetssökande besitter för att kunna utföra arbetet, medan servicebenägenhet beskriver 

den arbetssökandes intresse i att utföra ett servicerelaterat arbete. Författaren menar att 

servicebenägenheten reflekteras i den arbetssökandes attityd gällande service och dennes 

orientering gällande kundbemötande och intern kultur. Fortsättningsvis framhävs att ett 

företag bör göra sig känd som en eftertraktad arbetsgivare för att anställa rätt individer 

med dessa egenskaper. Detta nås genom att erbjuda omfattande utbildning, 

karriärmöjligheter, intern support, uppmuntran samt kvalitetsprodukter och tjänster som 

arbetstagarna är stolta att bli associerade med (Wilson et al. 2016). 

 

För att leverera service med god kvalitet framhåller Wilson et al. (2016) att personalen 

behöver kontinuerlig utbildning i nödvändiga tekniska kunskaper, men även interaktiva 

färdigheter. Författaren menar att detta krävs för att kunna möta kunderna med en artig, 

omhändertagande, ansvarsfull och empatisk service. Vidare påpekas att frontpersonalen 

på ett bättre sätt kan tillmötesgå kunders frågor och behov vid återhämtningsprocessen 

när något går fel om de ges ökad befogenhet från ledningen (Wilson et al. 2016). Grönroos 

(2015) menar parallellt att befogenhet innebär att ge frontpersonalen de verktyg, 

färdigheter och den tillåtelse som behövs för att serva kunderna. De flesta individer 

känner sig motiverade när de ges frihet att tänka själva, analysera och fatta egna beslut 

(Grönroos 2015). I likhet med Grönroos (2015) argumenterar Wilson et al. (2016) för 

vikten av att förse personalen med tillräcklig kunskap och verktyg som behövs för att ta 

dessa beslut samt de incitament som krävs för att uppmuntra dem att fatta rätt beslut 

(Wilson et al. 2016).  
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Wilson et al. (2016) belyser att teamarbete är fördelaktigt för att utveckla personalen samt 

leverera en förbättrad kundnöjdhet. Vidare argumenteras för att arbetstagare som känner 

stöd och support från ett team som backar upp dem har lättare att upprätthålla sin 

entusiasm och leverera en god kvalitet på servicen. Genom att främja lagarbete kan en 

organisation förhöja personalens möjligheter till att leverera en utomordentlig service 

samtidigt som kamratskapen förhöjer deras servicebenägenhet (Wilson et al. 2016). 

Schoonbeck och Henderson (2014) menar i sin tur att ett optimalt teamarbete kan skapas 

genom organisatoriskt lärande, vilket främjas av positiva interaktioner inom teamet. 

Författarna belyser att ett optimalt teamarbete uppstår när medlemmarna i teamet effektivt 

kan arbeta tillsammans för att möta organisationens behov. Vidare framhävs att team med 

delade värderingar och gemensamma uppfattningar kan lära från varandra genom 

interaktioner och olika beteenden i arbetsmiljön. Däremot påpekas svårigheten i att skapa 

ett optimalt teamarbete och en avgörande faktor är att individer fokuserar på en gemensam 

teambaserad inlärning istället för individuell inlärning i en separat miljö. Avslutningsvis 

menar författarna att ett välfungerande team kräver en ansträngning att förbättra 

förståelsen, kommunikationen och samarbetet bland de anställda. Det krävs även att 

individerna i teamet känner en mening, förtroende, värde och bedrift för att de ska vilja 

engagera sig i teamarbetet (Schoonbeck & Henderson 2014).  

 

För att slutligen behålla sin personal och få dem att förbli motiverade framhäver Wilson 

et al. (2016) att personalen behöver en förståelse och en enad uppfattning gällande 

organisationens vision och värdegrund. Filisko (2006) framhäver vikten av att redan vid 

rekryteringsprocessen försäkra sig om att de individer som anställs är förenliga med 

organisationens kultur och värderingar. Genom att anställa rätt personal direkt ökar 

chanserna att medarbetarna stannar inom företaget (Filisko 2006). Fortsättningsvis 

framhäver Wilson et al. (2016) ytterligare att personalen behöver ha en förståelse för hur 

deras arbete påverkar helheten av organisationen och dess målsättningar för att känna att 

deras arbete är betydelsefullt. En tydlig motiverande vision och värdegrund bidrar till att 

personalen är mer benägna att stanna kvar under företagets upp- och nedgångar med ett 

driv att fullborda organisationens målsättningar (Wilson et al. 2016). Litteraturen (Wilson 

et al. 2016; Grönroos 2015) belyser att personalen känner sig motiverade när de får vara 

med och förbättra någonting, till exempel att vara med och utforma arbetsmiljön, 

återkopplingsrutiner eller externa kampanjer. Vidare argumenteras för att personalen 

även är mer villig att stanna kvar om de upplever att deras behov tillgodoses och om de 
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känner sig värdefulla. Avslutningsvis framhåller Wilson et al. (2016) vikten av belöning 

och befordran för att få sina medarbetare att stanna inom organisationen. Dessa 

belöningssystem bör vara sammankopplade till företagets vision och till betydelsefulla 

resultat ur ett serviceorienterat perspektiv (Wilson et al. 2016). 

 

2.3 Servicekvalitet 

Servicekvalitet kan enligt El-Bassiouni et al. (2012) definieras som en organisations 

förmåga att möta kundens förväntningar på ett önskvärt sätt samt att leverera en tjänst 

med en kvalitetsnivå som allra minst motsvarar dessa förväntningar. Vidare beskriver 

Grönroos (2015) att servicekvalitet handlar om hur kunderna upplever en viss produkt 

eller tjänst och verksamheten måste definiera kvalitet på samma sätt som kunderna gör. 

Lovelock och Wirtz (2016) menar i sin tur att kundens upplevda servicekvalitet skapas i 

“sanningens ögonblick”, där tjänsteleverantören och kunden interagerar med varandra i 

servicelandskapet. Författarna påpekar att i detta läge är det avgörande att de anställda i 

företaget har den kunskap och de verktyg som krävs för att kunna möta kunden, samt 

motivation att prestera en god kvalitet. För att en kund ska bli nöjd med servicekvaliteten 

krävs det att dennes förväntningar och behov möts (Lovelock & Wirtz 2016).  

 

För att skapa en framgångsrik organisation beskriver Normann (2011) två cirklar, en 

makrocirkel och en mikrocirkel. Makrocirkeln beskriver enligt författaren de långsiktiga 

framgångsrika omständigheterna i ett företag, till exempel en stark marknadsposition och 

goda ekonomiska resultat. Vidare beskriver mikrocirkeln ”sanningens ögonblick”, vilket 

uppstår när kunden och personalen interagerar. Enligt Normann (2011) innebär begreppet 

“sanningens ögonblick” att de flesta tjänster är resultatet av sociala interaktioner som sker 

mellan kund och en representant för tjänsteföretaget. Metoder som skicklighet och 

motivation används enligt författaren för att fungera gemensamt med kundernas 

förväntningar och beteende. Kopplingen mellan makrocirkeln och mikrocirkeln är 

uppenbar, ett bra bemötande i sanningens ögonblick leder till nöjda kunder som kommer 

att återkomma till företaget, vilket i sin tur gör att försäljningen ökar (Normann 2011). 

Vidare argumenterar Lovelock och Wirtz (2016) för att det kan vara svårt att mäta 

kvaliteten på en tjänst, vilket bland annat beror på att tjänster är immateriella. Författarna 

definierar en utmärkt kvalitet som en hög prestanda som konsekvent möter eller 

överstiger kundens förväntningar (Lovelock & Wirtz 2016). Fortsättningsvis menar Lin 
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och Wang (2006) att kundnöjdhet är resultatet av hur kunden uppfattar det värde som 

mottagits vid en konsumerad tjänst. 

 

Grönroos (2015) framhåller professionalitet, färdigheter, attityd och beteenden som 

viktiga faktorer för att leverera en god upplevd servicekvalitet. Dessa kriterier innefattar 

vikten av att kunderna känner förtroende för frontpersonalen och tjänsteleverantören, 

deras kunskaper och färdigheter, men även att personalen bryr sig om dem och bemöter 

dem på ett vänligt och trevligt sätt (Grönroos 2015). Även Ind (2007) belyser hur 

personalens benägenhet att samspela med kunderna har en signifikant påverkan på 

kundlojaliteten. Fortsättningsvis menar Grönroos (2015) att det är viktigt att 

tjänsteleverantören och de anställda håller sina löften, att kunderna känner tillit till 

företaget samt att personalen aktivt agerar för att hitta en lösning för kunden om något 

oväntat sker eller går fel. Vidare argumenteras för att personalen i frontlinjen ska få 

möjlighet till att vara delaktiga i hur kvaliteten ska designas och styras. Samtidigt påpekas 

att det inte endast är frontpersonalen som är delaktiga i produktionen av kvaliteten utan 

att de är beroende utav stödpersonal som är längre bak i serviceprocessen (Grönroos 

2015). Avslutningsvis påpekar Wilson et al. (2016) att det är nästintill omöjligt för 

personalen att leverera service med god kvalitet om de inte har en kundfokuserad intern 

support och ett kundorienterat system. Det är därför avgörande att personalen får de rätta 

verktygen för att göra ett effektivt arbete och motverka arbetsfrustration (Wilson et al. 

2016).  

 

2.4 Varumärkesidentitet och image 

Keller (2008) beskriver att ett varumärke är något som identifierar en produkt eller en 

tjänst samt differentierar en organisation gentemot deras konkurrenter. Ett varumärke kan 

bestå av ett eller flera element i form av exempelvis ett namn, en symbol eller en term 

(Keller 2008). Parallellt framhäver Ind (2007) att ett varumärke kan definieras som ett 

igenkännligt och pålitligt ursprungsnamn, men även ett löfte om ett visst utförande. På 

vilket sätt varumärket presenteras påverkar hur kunderna uppfattar varumärket och är 

således någonting som existerar i en individs medvetande (Ind 2007). De Chernatony et 

al. (2011) belyser i sin tur att varumärken är en integrerad del i vårt samhälle och en 

individ stöter på mängder av varumärken varje dag. Vidare beskriver författarna att 

individer kan använda sig av varumärken på olika sätt, till exempel kan de användas 

för personifiering och för att skapa en förståelse mellan olika individer. Det nämns även 
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att varumärken uppfattas på olika sätt och individer fäster sina egna värderingar till dem, 

vilket innebär att olika meningar kan fästas till samma produkt. Fortsättningsvis förklaras 

att imagen runt ett varumärke hjälper kunden att få en uppfattning av vad varumärket står 

för. Avslutningsvis belyser författarna att när en individ associerar sig med ett varumärkes 

värde kommer dessa värden att bevaras eftersom de har en personlig betydelse, vilket 

även försäkrar livslängden av varumärket (De Chernatony et al. 2011).  

 

Black och Veloutsou (2017) beskriver att varumärkesidentitet är kärnan och definitionen 

av varumärket. Vidare förklaras att det är många olika intressenter som bidrar till hur 

publiken kommer att uppfatta varumärket. Författarna belyser att varumärkets värde 

skapas genom erfarenheter tillsammans med konsumenterna. Med detta menas att 

konsumenterna bidrar till varumärkesidentiteten på olika sätt, bland annat kan de uttrycka 

sina åsikter och annan information om varumärkena samt bli involverade i utvecklingen 

av varumärket och dess nya produkter (Black & Veloutsou 2017). Vidare definierar 

Keller (2008) varumärkesidentitet som en unik uppsättning av varumärkesassociationer, 

vilka företag strävar efter att skapa eller upprätthålla. Författaren förklarar att dessa 

varumärkesassociationer representerar vad varumärket står för samt bildar ett löfte 

gentemot kunderna. Vidare beskrivs att med hjälp av varumärkesidentiteten kan företag 

skapa en värdeproposition som stärker relationen mellan företaget och kunden. 

Fortsättningsvis förklaras att denna värdeproposition involverar funktionella, emotionella 

och personliga fördelar. Samtidigt menar författaren att ett varumärkes identitet skapas 

av de olika elementen som behandlas i varumärket, samt hur dessa bidrar till medvetenhet 

och image. Avslutningsvis nämns att ett starkt varumärke kännetecknas av många olika 

värdefulla element som stärker varandra (Keller 2008). 

 

För att sedan skapa ett levande varumärke menar Ind (2007) att en organisation bör 

engagera sig i arbetstagarnas behov på ett djupare plan. Författaren beskriver för att 

lyckas med detta behöver chefer och ledare förstå vad som motiverar arbetstagare till att 

söka sig till ett visst företag, vad som får dem att stanna, samt vad som uppmuntrar dem 

till att identifiera sig med organisationens målsättningar och värderingar. Vidare 

argumenteras för att genom en djupare förståelse av individers behov kan en organisation 

omge sig med varumärkesambassadörer som har en stark tilltro och drivkraft inom 

organisationen, istället för arbetstagare som endast är närvarande kroppsligt men inte med 

hjärta och själ (Ind 2007). 
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Grönroos (2015) beskriver att ett företags image är vad som associeras med 

verksamheten. Vidare framhåller Keller (2008) att ett företagsnamn skapar en stark 

association hos kunderna till en viss produkt. De Chernatony et al. (2011) nämner i sin 

tur att en kund väljer ett specifikt varumärke när de upplever att varumärkets image 

passar deras behov, värden och livsstil. Starka varumärken gör ofta starka avtryck 

gällande dess image, vilket gör att kunderna inte endast väljer ett varumärke på grund 

av kvalitet utan även vad varumärkets image förespråkar (De Chernatony et al. 2011). 

Även den servicen och de produkter som personalen erbjuder har en påverkan på hur 

kunderna upplever varumärkets image (Keller 2008). Fortsättningsvis menar Grönroos 

(2015) att image förmedlar förväntningar tillsammans med marknadskampanjer, 

annonser och word-of-mouth. Vidare påpekas att en positiv image gör det lättare för en 

verksamhet att kommunicera på ett produktivt sätt och det gör människor mer 

mottagliga för positiv word-of-mouth. Författaren beskriver även att imagen påverkar 

företagets prestationer när det kommer till den tekniska och funktionella kvaliteten, 

vilket innebär att kunderna har lättare att förlåta problem som uppstår om företagets 

image är stark. Fortsättningsvis belyses hur kunderna upplever att den funktionella och 

tekniska kvaliteten påverkar den upplevda tjänstekvaliteten. Avslutningsvis påpekas att 

om kunderna känner att tjänstekvaliteten motsvarar eller överträffar deras förväntningar 

så påverkas imagen i en positiv riktning (Grönroos 2015). 

 

2.5 Internal branding 

Internal branding identifieras som ett verktyg vilket kan placeras i en större kontext, 

nämligen intern marknadsföring (Mahnert & Torres 2007). Grönroos (2011) beskriver att 

intern marknadsföring handlar om hur företaget ska kunna attrahera lämpliga 

medarbetare, behålla och motivera dem. Fortsättningsvis nämns att den interna 

marknadsföringens främsta uppgift är att motivera, vilket leder till att arbetstagare i ett 

detaljhandelsföretag blir mer servicebenägna, men även mer marknadsförings- och 

försäljningsinriktade. Det finns olika situationer när intern marknadsföring behövs, bland 

annat vid förändring av den interna kulturen, vid kontinuerlig information, feedback och 

ledningsstöd till de anställda samt för att attrahera och hålla kvar medarbetare (Grönroos 

2011). Litteraturen (Grönroos 2011; Kadic-Maglajlic et al. 2017) belyser att intern 

marknadsföring driver kundbemötandet framåt och att frontpersonalen har en 

betydelsefull roll vid denna interaktion. Vidare framhäver Kadic-Maglajlic et al. (2017) 
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att frontpersonalen ofta har begränsade möjligheter att vara med och utveckla olika 

säljprocesser. Författaren argumenterar för att de är av största vikt att undersöka 

personalens behov så att de i sin tur kan utveckla sin arbetsprestation, vilket skapar en 

gemenskap inom organisationen. Genom att involvera arbetstagare från olika avdelningar 

kan fler anställda bidra med nya idéer och resurser (Kadic-Maglajlic et al. 2017).   

 

Mahnert och Torres (2007) menar att internal branding behandlar företagets aktiviteter 

för att försäkra sig om att arbetstagarna är involverade i den interna kulturen, men även 

att försäkra sig om att varumärkets identitet skapas i denna kultur. Författarna belyser att 

attityd och motivation som skapas i den interna kulturen måste ha en mening för 

att arbetstagarna ska vilja leva efter den och representera detta gentemot kunderna. Målet 

med internal branding är att nå konkurrensfördelar genom personer och inte traditionellt 

genom kärnprocesser och riktlinjer (Mahnert & Torres 2007).  

 

Vidare påpekar Löhndorf (2014) att begreppet internal branding handlar om att 

arbetstagaren bör uppföra sig på ett sätt som stämmer överens med varumärket och dess 

image, vilket främst görs när frontpersonalen interagerar med kunderna. Författarna 

belyser att när en organisations identifikation är hög kommer arbetstagarnas inblandning 

i varumärkesutvecklingen att öka, samtidigt som de kommer att sprida positiv word-of-

mouth om företaget. Det framkommer även att det är betydelsefullt för ledningen i en 

organisation att bygga upp en stark relation till arbetstagarna för att omvandla dem till 

varumärkesambassadörer. Vidare argumenterar författarna att ju starkare en arbetstagare 

identifierar sig med dess arbetsgivare, desto mer motiverade är de att engagera sig i 

strategier för att bygga organisationens varumärke. Arbetstagare som dessutom 

identifierar sig med sin arbetsgivare har en tendens att prestera bättre och är även mindre 

benägna att lämna arbetsgivaren (Löhndorf 2014).  

 

Dock menar Buckingham (2008) att det inte längre är möjligt att engagera dem anställda 

i varumärket på ett och samma sätt, vilket beror på att de alla individerna har olika 

motivationsfaktorer. Författaren belyser att dessa olikheter kan bero på en mängd 

faktorer, såsom vilken generation individen tillhör, vilken fas i livet de befinner sig i, 

samt vilken livsstil de har. Vidare nämns att eftersom ett företag inte kan engagera alla 

anställda i varumärket på ett specifikt sätt är det viktigt att kommunicera med dem, lyssna 

på dem samt få dem att prata med varandra. För att göra frågan om hur företaget kan 
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engagera de anställda i varumärket mindre komplex nämner författaren att det krävs att 

organisationens värdegrund och målsättning är tydlig, att den interna kulturen är väl 

kommunicerad och att individers processer är transparenta. För att förena en organisations 

värden med de anställdas personliga värden krävs det tydliga principer för respekt, 

befogenhet, engagemang samt en tvåvägskommunikation där de anställda har en 

möjlighet att influera ledningen (Buckingham 2008). 

 

Normann (2011) framhäver att företagets interna attityder och normer bör tillämpas och 

vara i överensstämmelse med de som förmedlas till kunden för att leverera en bra service 

gentemot kunderna. Detta koncept ingår i vad som författaren kallar för den interna 

servicecirkeln. Vidare nämns att ett företag måste organisera och motivera sina 

arbetstagare på ett kreativt sätt för att kunna skapa en effektiv serviceverksamhet. 

Författaren lyfter fram att om frontpersonal får direktiv från ledningen att bemöta 

kunderna på ett specifikt sätt, men själva utsätts för ett annorlunda beteende från 

ledningen skapas en motsägelsefull och konfliktskapande situation som inte är hållbar. 

För att motverka detta påpekas det att ett företag måste sträva efter effektiv 

kommunikation, ha ett konsekvent genomförande på alla nivåer i företaget samt en enda 

gemensam uppsättning av grundläggande principer som präglar hela organisationen. 

Avslutningsvis nämns det att den interna cirkeln skapar ett förstärkt värde genom att det 

finns en interaktion mellan ledning och personal om vad som anses vara en god service 

där de anställda motiveras av att leverera detta (Norman 2011). 

 

2.6 Värdegrund 

“Värdegrund, den samling värden som ligger till grund för företagsetiken. I 

värdegrunden ingår ofta en vision, skapad utifrån de grundläggande 

värderingarna samt ett antal handlingsprinciper eller normer, även dessa byggda 

på grundvärdena” (Philipson 2004, s. 29) 

 

Bjørge och Whittaker (2015) förklarar att under de senaste årtiondena har värdegrunden 

kommit att spela en allt större roll i organisationer. Författarna framhäver att den både 

används för att förespråka ett önskvärt beteende inom organisationen, men även som ett 

kommunikationsverktyg gentemot intressenter där värdegrunden visar vad 

organisationen står för. När ett företag formulerar sin värdegrund är det viktigt att skapa 

den på ett sätt som försäkrar att alla arbetstagare förstår den (Bjørge & Whittaker 2015). 
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Vidare belyser Philipsson (2004) att värdegrunden bidrar till konkreta och vägledande 

principer som underlättar för chefer och medarbetare i deras dagliga arbete. Författaren 

framhäver vikten av en inspirerande vision, samt ledande värden som medarbetare och 

chefer kan känna samhörighet med för att uppleva motivation och helhjärtat vilja satsa på 

sitt arbete inom företaget (Philipsson 2004). Lee och Chang (2007) beskriver parallellt att 

ledarskap innebär att fylla sina anställda med självförtroende, skapa samordning, 

kommunikation och skapa en tydlig vision.  

 

Dock menar Philipsson (2004) att många företag lägger resurser på att arbeta fram en 

vision, men ett vanligt förekommande problem är att visionen inte är förankrad i en tydlig 

värdegrund. Förvirring uppstår enligt författaren när de grundvärden som ledningen 

önskar se som styrande inom organisationen inte finns tydligt definierade eller att 

förhållandet mellan dem saknar tydlighet. Vidare förklaras att detta resulterar i att endast 

ekonomisk måluppfyllelse eller de värderingar som chef eller arbetsledare själva 

värdesätter ligger till grund för utvärdering inom organisationen. Fortsättningsvis påpekas 

att om uppföljning och utvärdering ska leda till ökad motivation, arbetsglädje samt ökad 

produktivitet bör det finnas en välformulerad värdegrund med en tillhörande inspirerande 

vision. Denna värdegrund och vision tjänar till att tydliggöra verksamhetens syfte 

(Philipsson 2004).  

 

En organisation som tillämpar ett värdebaserat ledarskap fokuserar enligt Philipson 

(2004) på handlingar istället för beteenden. Vidare argumenteras för att handlingar alltid 

föregås av ett individuellt val, vilket bestäms av värderingar. Grundläggande och 

gemensamma värderingar motiverar i sin tur till handling och syftar till att vägleda de 

anställda i sitt arbete (Philipson 2004). Vidare förklarar Grönroos (2015) att motivationen 

och prestationen blir bättre inom företaget om chefer och anställda arbetar med frågor 

som framhäver värderingarna. Fortsättningsvis framhäver Philipson (2004) att det 

värdebaserade ledarskapets kärna utgörs av att det som anses vara eftersträvansvärt och 

värdefullt för ett företag är förenligt med den anställdes egna värderingar. Detta är centralt 

för att den anställdes handlingar ska spegla vad som är fördelaktigt för företaget 

(Philipson 2004). Lee och Chang (2007) beskriver parallellt att ledarskap innebär att fylla 

sina anställda med självförtroende, skapa samordning, kommunikation och att skapa en 

tydlig vision.   
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Ind (2007) i sin tur menar att Maslows behovshierarki kan användas som en talande 

metafor till varför individer behöver visioner och en stark värdegrund i sitt arbete. 

Modellen nedan demonstrerar hur individer inte bara söker efter grundläggande behov 

utan även eftersträvar högre och mer spirituella behov, såsom ökad självkänsla samt 

självförverkligande i sin arbetssituation (Ind 2007). 

  

Maslows behovshierarki (1954) 

beskriver att det första steget för att 

nå motivation hos individer 

behandlar fysiologiska drivkrafter. 

Detta steg är av stor vikt enligt 

författaren eftersom de fysiologiska 

drivkrafterna lägger grunden för alla 

andra slags behov. Vidare belyser Ind 

(2007) att det är just dessa 

fysiologiska behov som är den 

primära  anledningen att individer             Figur 2.1 Maslow (1954) 

motiveras att gå till arbetet. Fortsättningsvis beskrivs de grundläggande behoven fysiologi 

och trygghet, som utgörs av bland annat stabilitet, säkerhet och skydd i form av finansiell 

inkomst. Maslow (1954) menar att när dessa behov har tillfredsställts uppstår behovet av 

gemenskap, som är ett socialt behov som innebär att en individ behöver ge och ta emot 

ömhet. Ind (2007) belyser att det sociala behovet är en faktor som motiverar individer på 

sin arbetsplats då det interna klimatet, i form av gemenskap och anda, är avgörande för 

trivseln. 

 

Vidare framhävs att nästa steg i hierarkin är behovet av självkänsla, vilket utgörs av bland 

annat kompetens och självförtroende (Maslow 1954). Parallellt belyses att i en 

arbetssituation motiveras individer av att utföra ett gott arbete och bidra med något som 

är värdefullt för organisationen, vilket tillfredsställer självkänslan och självförtroendet 

(Ind 2007). Endast när alla dessa behov är tillfredsställda kan individen nå 

självförverkligande (Maslow 1954). Dock påpekar Ind (2007) att alla individer på en 

arbetsplats inte når sin fulla potential i den position de besitter. Vissa individer når aldrig 

självförverkligande och sin fulla potential, men alla individer har en ständig strävan och 

önskan efter att nå självförverkligande, även vid ett misslyckande (Ind 2007). Maslow 
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(1954) belyser även att de individer som får uttryck för sin sanna potential i regel inte 

stannar vid självförverkligande utan blir rastlösa och finner nya behov som ska 

tillfredsställas, även om de ägnar sig åt något som de brinner för. Avslutningsvis bör det 

framhävas att det är omöjligt att tillfredsställa olika individers behov på samma sätt 

eftersom alla har olika perception och strävar efter olika mål (Maslow 1954).  

 

2.7 Intern kultur 

Wilson et al. (2016) definierar intern kultur som mönstret av gemensamma värden och 

övertygelser, vilka ger medlemmarna i en organisation mening och förser dem med regler 

för beteendet inom organisationen. Inom den interna kulturen är medlemmarnas beteende 

och val baserade på underliggande värden, normer och även kulturen i organisationen 

(Wilson et al. 2016).  

 

Celep et al. (2016) belyser att den interna kulturen kan användas till mer än att bara 

beskriva hur företaget arbetar, bland annat kan den vara avgörande när organisationen 

genomför större förändringar. Författarna påpekar att den interna kulturen behandlar även 

den konsekventa långvariga framhållningen av värden, normer och vardagliga beteende, 

vilka gör att individer och organisationer justerar sitt agerande på ett sätt som bidrar till 

framgång för organisationen. Vidare nämns att det finns ett antal fördelar för företag att 

engagera sig i att bygga en stark intern kultur. Exempelvis kan den interna kulturen 

tydliggöra hur organisationen ska nå sina målsättningar, organisationen blir mer 

transparent, det skapar en starkare tillit, en ökad produktivitet samt skapar engagerade 

medarbetare som hjälper till att forma organisationens vision (Celep et al. 2016). 

 

Grönroos (2015) beskriver att det interna klimatet har en direkt effekt på hur kunderna 

upplever tjänstekvaliteten hos ett företag, därför måste tjänsteleverantörerna ansvara för 

att klimatet utvecklar positiva attityder och tillhandahåller en god service. Författaren 

lyfter fram att arbetsmiljön har en framträdande roll för den interna kulturen. Samtidigt 

påpekas det att om det interna klimatet är osunt blir inte arbetsuppgifterna motiverande, 

vilket kommer leda till att medarbetarna är oengagerade i sitt arbete. För att skapa en 

inspirerande intern miljö som har fokus på kundintresse beskriver författaren att det är 

fyra delområden som är väsentliga, vilka är: motiverande ledningsmetoder, 

personalpolitik, utbildningspolitik och planerings-, genomförande- och 

uppföljningssystem (Grönroos 2015).  
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Grönroos (2015) menar att motiverande ledningsmetoder handlar om att det är viktigt att 

både arbetstagarna och cheferna har möjligheter att kunna fatta snabba beslut som är 

viktiga för kunden. Därför belyser författaren att det är av största vikt att chefer visar 

intresse för de anställda och inspirerar till goda prestationer när det kommer till 

kundbemötandet. Detta för att undvika omotivation bland personalen, vilket i sin tur kan 

leda till att kundbemötandet påverkas negativt. Samtidigt beskrivs att motiverande 

personalpolitik handlar om att skapa utbildningssatsningar som har fokus på 

kundkontakter, marknadsföring och försäljningsaspekter på arbetsplatsen (Grönroos 

2011). Kuznetsova (2017) menar att personalpolitiken påverkar de anställdas beteende 

och attityder, vilket i sin tur innebär att deras arbete påverkas av organisationens 

personalpolitik.  

 

Grönroos (2011) belyser vidare vikten av en motiverande utbildningspolitik som gör 

personalen uppmärksam på kundintresset och förser dem med mer information kring 

kundernas behov och önskemål. Vidare nämns att motiverande planerings-, 

genomförande- och uppföljningssystem förespråkar att cheferna aktivt ska arbeta med 

idéutveckling och förbättringsmöjligheter när det kommer till kundkontakter. Genom att 

personalen i frontlinjen också får involveras i diskussionerna kring utveckling av köp- 

och sälj-interaktioner skapar detta positiva effekter som ökar engagemanget och 

motivationen (Grönroos 2011).    

 

Fog et al. (2010) framhäver i sin tur vikten av storytelling för att skapa en förståelse bland 

arbetstagare gällande företagets interna kultur, dess vision, värderingar och positionering. 

Författarna beskriver att ett starkt varumärke byggs upp inifrån, från arbetstagarna i 

organisationen som dagligen agerar ambassadörer för företaget. Vidare argumenteras för 

det faktum att det är naivt av ledningen att anta att kunder väljer företaget framför 

konkurrenterna om deras arbetstagare inte kan förklara hur företaget särskiljer sig från 

mängden. Författarna framhäver att genom storytelling kan perception formas kring 

företagets identitet och vad de står för. Vidare påpekas att berättelser florerar inom alla 

företag, men genom att analysera och implementera dessa berättelser kan organisationens 

värderingar tydliggöras och på så sätt göra storytelling till ett betydande verktyg inom 

den interna varumärkesprocessen (Fog et al. 2010). Gill (2015) beskriver vidare att 

storytelling är en PR-strategi för att nå ut och ansluta till de anställda genom att göra 
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meddelandet mer personligt och kraftfullt. Författaren belyser att för framgångsrika 

organisationer är storytelling avgörande för att skapa en effektiv intern kommunikation 

där cheferna engagerar medarbetarna och uppnår mål (Gill 2015). Fog et al. (2010) 

förklarar att storytelling således kan användas som ett komplement till traditionella 

marknadsföringsverktyg. Vidare argumenterar författarna att det finns två starka 

anledningar till varför metoden anses vara effektiv som ett ledningsverktyg. För det första 

stärker det den interna kulturen inom organisationen och översätter företagets värderingar 

på ett påtagligt sätt som arbetstagarna enkelt kan ta till sig. För det andra är berättelserna 

föredömliga som vägvisare för hur arbetstagarna ska agera i olika situationer för att 

upprätthålla företagets värderingar (Fog et al. 2010).  

 

2.8 Teorins roll och betydelse 

Kärnan i den teoretiska 

referensramen som presenteras i 

denna uppsats består av begreppet 

motivation. Författarna till denna 

uppsats har under sökandet efter 

teori fått en förståelse för att det 

finns en rad olika faktorer som har 

en påverkan på en arbetstagares 

motivation. Dock är vår tolkning att 

tre faktorer visat sig vara 

utmärkande, vilka är: intern kultur, 

värdegrund och internal branding. 

Dessa tar sig uttryck i gemensamma                    Figur 2.2 Egen modell 

värderingar, klimat på arbetsplatsen och hur personalen representerar varumärket både 

internt och externt. Vidare har personalens roll, servicekvalitet samt företagets varumärke 

och image en betydande roll vid kvaliteten på det upplevda kundbemötandet. Dock bör 

det påpekas att samtliga av dessa faktorer inte kan isoleras var och en för sig, utan att de 

genom en helhet skapar motivation hos arbetstagarna vilket i sin tur resulterar i ett gott 

kundbemötande.  

 

Det bör även belysas att den teoretiska referensramen har en stor betydelse för att ge 

läsaren en ökad förståelse och en djupare innebörd till de intervjuer som genomförts 
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samt till den teoretiska analysen av dessa.  Författarna till denna uppsats har inte upplevt 

några svårigheter att hitta information och fakta inom de studerade området. Dock 

finner författarna att det har varit svårt att hitta den exakta definitionen av begreppet 

internal branding även om det finns många kringliggande teorier om ämnet. De rubriker 

som används i teorikapitlet har formats efter de tre värdeorden: intern kultur, 

värdegrund och internal branding, vilka återfinns i frågeställningen. Vidare är det även 

teorier gällande dessa tre begrepp som har fått mest utrymme i den empiriska analysen 

för att frågeställningen ska kunna besvaras.    
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3 Metod 

I detta avsnitt kommer metoderna för denna uppsats att redogöras. Den valda 

undersökningsmetoden, vetenskapliga angreppssättet, vetenskapliga synsättet, 

datainsamlingen och urval, konkretisering samt analysmetod kommer att presenteras.  I 

detta avsnitt har författarna till denna uppsats även tagit ställning till äkthet och 

trovärdighet, forskningsetik samt metodkritik. 

 

3.1 Kvalitativ metod och fallstudie 

Det finns olika metoder för att genomföra en undersökning, däribland kvantitativ och 

kvalitativ metod. Alvesson och Sköldberg (2017) hävdar att en kvalitativ forskning, som 

har använts i denna uppsats, består av tolkande och materiella praktiker som synliggör 

världen för betraktaren. Holme och Solvang (2010) menar att kvantitativ metod istället 

präglas av att studera flera fenomen på bredden på ett systematiskt och strukturerat sätt 

med fasta svarsalternativ. I den kvantitativa metoden så ägnar sig forskaren åt beskrivning 

och förklaring, medan forskaren i kvalitativ metod ägnar sig åt beskrivning och förståelse 

(Holme & Solvang 2010). 

 

Vidare framhäver Yin (2013) fem utmärkande drag som kännetecknar kvalitativ 

forskning. Utifrån dessa utmärkande drag ämnar kvalitativa studier att studera 

människors verkliga tillvaro, återge åsikter och synsätt, täcka in sammanhang och 

verkliga omständigheter, ge insikter och förståelse för begrepp som förklarar socialt 

beteende samt sträva efter en bred variation av källor för att styrka beläggen (Yin 2013). 

Då denna uppsats syftar till att undersöka och tolka hur motivationen hos IKEAs 

frontpersonal påverkas av faktorer som organisationens interna kultur, värdegrund och 

internal branding anses en kvalitativ metod vara lämplig. För att djupgående undersöka 

dessa tre faktorer och svara på den formulerade forskningsfrågan, ämnar studien formas 

efter kvalitativa intervjuer istället för kvantitativa undersökningsmetoder som generellt 

sett ger ytligare svar.  

 

I denna uppsats har en fallstudie genomförts på företaget IKEA. Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2014) beskriver att i en fallstudie studeras få fall ur flera aspekter. I 

undersökningen väljs till exempel ett visst företag, i detta fall IKEA, som sedan studeras 

på djupet (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). Vidare definierar Yin (2013) en 



  
 

27 

fallstudie som en undersökning som väljer ut särskilda fall som sedan förklaras och 

beskrivs, i vårt fall innebär detta att vi undersöker motivationsfaktorer. Även Gillham 

(2008) beskriver att en fallstudie syftar till att undersöka ett visst fenomen, exempelvis 

en individ eller en grupp, i sitt rådande sammanhang. Intervjuer är en slags fallstudie, och 

det är på detta sätt en fallstudie har tillämpats i denna uppsats (Gillham 2008). 

 

3.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Vid forskning kan ett flertal vetenskapliga angreppssätt tillämpas, där ibland induktion, 

deduktion och abduktion. Enligt Bryman och Bell (2017) präglas ett deduktivt 

angreppssätt av teoriprövning innan insamlandet av empiri sker. Deduktiv teori förklarar 

hur förhållandet mellan teori och praktik ser ut, vilket innebär att teori först samlas in för 

att sedan ligga till grund för empirin (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014; Bryman & 

Bell 2017). Bryman och Bell (2017) påpekar att ett induktivt angreppssätt däremot bygger 

på att genom empiri finna passande teorier som stärker det insamlade materialet. Vidare 

beskriver Jacobsen (2017) abduktion, vilket innebär att forskaren kontinuerligt växlar 

mellan teori och empiri, där ingen av dessa två sägs vara företrädande.  

 

I denna uppsats har ett abduktivt angreppssätt används. Detta beror på att författarna till 

denna uppsats har sökt efter sannolika beskrivningar och förklaringar, något som 

Jacobsen (2017) beskriver kännetecknar abduktion. Författaren belyser att abduktion 

betraktas som en pågående process där resultat leder till nya funderingar och frågor som 

i sin tur måste undersökas på nytt. Alvesson och Sköldberg (2017) menar i sin tur att 

abduktion innebär att ett fall tolkas utifrån ett mönster som förklarar fallet och sen bör 

denna tolkning styras av nya iakttagelser. Vidare framhäver författarna att abduktion har 

en del liknelser med induktion och deduktion, dock är det viktigt att veta att abduktion 

inte är en mix av dessa utan detta angreppssätt tillför nya och egna moment. Under 

abduktionsprocessens gång utvecklas empirins tillämpningsområde och även teorin 

justeras och ändras (Alvesson & Sköldberg 2017).  

 

Enligt Jacobsen (2017) kan den abduktiva ansatsen variera beroende på hur öppen eller 

hur sluten datainsamlingen är. Intervjuerna som har genomförts i denna uppsats har 

präglats av en öppen ansats, vilket innebär att forskaren är mer öppen till nya och 

överraskande moment som kan uppkomma i undersökningen. Fortsättningsvis 

argumenteras för att det inom den abduktiva ansatsen kan vara fördelaktigt att använda 
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sig av en öppen datainsamling, speciellt i början av processen då forskaren vill utveckla 

en bredare förståelse för fenomenet som önskar undersökas (Jacobsen 2017).  För att få 

en bred förståelse och djupare kunskap inom uppsatsens ämnesområden har teori 

undersökts innan insamlingen av empiri. Utefter detta har teorin sedan anpassats efter den 

insamlade empirin i ett slags växelspel, vilket stödjer valet av abduktion. En annan 

anledning till valet av abduktion är att författarna till uppsatsen inte blir alltför låsta till 

den teoretiska referensramen utan har möjlighet att anpassa teorin utefter den insamlade 

empirin under arbetets gång. 

 

3.3 Vetenskapligt synsätt 

Eftersom vetenskapsteori är ett omfattande område förespråkar Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2014) att forskare bör uppfatta verkligheten på två sätt, objektivt och 

subjektivt. Vidare förklaras att den objektiva verkligheten kan mätas, medan den 

subjektiva verkligheten kräver tolkning. Författarna menar att denna uppfattning av 

verkligheten kan förenklas genom att använda två vetenskapliga synsätt, positivism och 

hermeneutik. Fortsättningsvis framhävs att positivism behandlar den objektiva delen av 

verkligheten, vilken kan bekräftas av en individs sinnen. Hermeneutik refererar till den 

subjektiva, tolkande uppfattningen och skapas i ett samspel mellan människor (Eriksson 

& Wiedersheim-Paul 2014). Eftersom författarna till denna uppsats genomför en 

kvalitativ och tolkande studie har hermeneutik använts.   

 

Fejes och Thornberg (2015) beskriver att hermeneutik innebär att forskare söker ett 

budskap. Vidare förklaras att hermeneutik handlar om att tolka, förstå och förmedla. Det 

vetenskapliga synsättet används ofta för att få tillträde till respondenternas egna 

upplevelser, där de får ett stort utrymme att själva välja vad de vill framföra (Fejes och 

Thornberg 2015). Yin (2013) beskriver att hermeneutik används för att genomföra en 

tolkning av de studerade händelserna för att fördjupa förståelsen av de sammanhang som 

händelserna befinner sig i. Starrin och Svensson (1994) menar samtidigt att målet med 

hermeneutik är att förstå handlingar och företeelser var för sig, men även som helheter 

för att få en bättre förståelse för företeelsens unika sammanhang. För att få tillgång till 

respondenternas upplevelser baseras denna undersökning på öppna intervjuer med chefer 

och anställda på IKEA. Resultatet från dessa intervjuer har sedan tolkats för att skapa en 

förståelse för de händelser och sammanhang som studerats. 
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3.4 Datainsamling och urval 

I denna uppsats används primärdata i form av intervjuer som har genomförts med chefer 

och frontpersonal på IKEAs varuhus i Kalmar, medan sekundärdata samlas in genom 

artiklar och övrig information på Internet. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) 

framhäver skillnaden mellan primärdata och sekundärdata. Författarna belyser att 

primärdata behöver samlas in av forskarna och det kan ske på olika sätt, till exempel 

genom respondenter och observationer. Däremot behöver sekundärdata inte samlas in då 

den redan finns tillgänglig på olika databaser eller register (Eriksson & Wiedersheim-

Paul 2014).  

 

Vidare har ett snöbollsurval använts i denna uppsats, vilket Starrin och Svensson (1994) 

beskriver som ett urval som innebär att forskaren först och främst tar kontakt med 

individer som är relevanta för studiens tema, vilka sedan används för att ta kontakt med 

ytterligare respondenter. Parallellt menar Bryman och Bell (2017) att ett snöbollsurval 

främst förekommer i kvalitativa studier eftersom forskare i dessa studier föredrar en 

teoretisk urvalsstrategi och inte statistiskt urval som är i fokus i kvantitativa studier. En 

fördel med snöbollsurvalet är att forskaren kan utnyttja och hitta kopplingar mellan 

individer i ett nätverk (Bryman & Bell 2017). Urvalsprocessen i denna uppsats startade 

genom en befintlig kontakt med en av avdelningscheferna på IKEAs varuhus i Kalmar. 

Utifrån denna kontakt skapades möjligheter att nå lämpliga, tillgängliga medarbetare och 

chefer att intervjua.  

 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) förklarar hur intervjuer bör genomföras och hur 

intervjufrågorna kan formuleras. Först och främst bör forskaren ha en förståelse för vilken 

information som önskas samlas in vid intervjuerna (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). 

Utifrån detta bör intervjufrågorna formuleras så att forskaren får förståelse för hur den 

som intervjuas upplever sin värld (Bryman & Bell 2017). Intervjuerna i denna uppsats 

har genomförts med fyra chefer samt fyra anställda, vilka arbetar i frontlinjen på IKEAs 

varuhus i Kalmar. De fyra chefer som har intervjuats besitter olika positioner i form av: 

varuhuschef, avdelningschef och gruppchef. Anledningen till valet av dessa olika 

personer beror på att de kan ha olika uppfattningar och insyn i hur ledningen motiverar 

arbetstagarna. Detta i enlighet med att Thomsson (2011) argumenterar för att 

undersökningen blir mer komplex samt ger en mer nyanserad bild av de upplevelser som 

framträder under intervjun, om både anställda och företagsledningens tankesätt, 
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erfarenheter och upplevelser får träda fram. Vidare framhåller författarna att det är 

lämpligt att låta olika aktörer träda fram om syftet med undersökningen är att integrera 

olika teoretiska alternativ och metateoretiska perspektiv gällande samma fenomen. Det 

anses även lämplig om syftet är att undersöka olika individers tolkningar och upplevelser 

av samma situation (Thomsson 2011). Vid intervjuerna har författarna till denna uppsats 

träffat respondenterna personligen på IKEAs varuhus i Kalmar. Via chefskontakter har 

grupprum bokats så att intervjuerna har kunnat genomföras ostört. Längden på 

intervjuerna var ca 30 minuter långa.  

 

Svensson och Starrin (1996) belyser att kvalitativa intervjuer är icke-standardiserade, 

vilket innebär att intervjuaren i förhand inte kan veta vilka frågor som är centrala och 

betydelsefulla. För att få fram ett meningsfullt svar så framhåller författarna att det 

krävs att intervjuaren utvecklar och anpassar intervjun utefter undersökningens syfte och 

efter vad som anses vara ändamålsenligt för den givna situationen (Svensson & Starrin 

1996). Under intervjuerna som genomförts har detta tagits hänsyn till då följdfrågor ställts 

vid behov för att få svar på de mest centrala ämnesområdena. På så sätt har intervjuerna 

anpassats efter varje respondent trots att intervjuguiden har legat till grund för intervjun. 

Vidare menar Svensson och Starrin (1996) att frågor och svar utvecklas som en följd av 

varandra, något som också kan beskrivas som en vägledd konversation. Detta innebär att 

den kvalitativa intervjun anses vara oförutsägbar och innehålla en mängd överraskningar. 

Därför påpekar författarna att det är fördelaktigt om en intervjuguide utformas (Se Bilaga 

A) innan genomförandet av en intervju (Svensson & Starrin 1996). Vidare framhåller 

Brinkmann (2013) vikten av att använda sig utav en intervjuguide för att översätta 

forskningsfrågor till frågor som är lättare för respondenterna att uppfatta, till exempel 

genom ett förenklat språk.  

 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) menar att i många situationer måste flera frågor 

ställas om samma ämne för att få ett tillförlitligt svar. Intervjufrågorna i denna 

undersökning har varit av olika karaktär beroende om de ställts till chefer eller till 

personal i frontlinjen (Se Bilaga B). Vid genomförandet av intervjuerna har detta tagits i 

beaktande då intervjuguiden anpassats efter personalens positioner. Under intervjuerna 

med cheferna syftar studien till att ta reda på hur IKEA arbetar med aspekterna; internal 

branding, värdegrund och intern kultur samt hur ledningen motiverar sin frontpersonal 

utifrån dessa tre aspekter. Intervjuerna med frontpersonalen syftar till att undersöka hur 
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de motiveras av ledningen utifrån ovan nämnda aspekter. De personer som intervjuats har 

fått mycket utrymme till egna reflektioner, berättelser samt möjlighet att framföra sina 

egna tankesätt. Intervjupersonerna har i den mån det varit möjligt valts ut bland annat 

efter position, erfarenhet och ålder för att få en så stor variationsbredd som möjligt.  

 

De intervjufrågor som har använts är semistrukturerade där mer öppna frågor har tagit 

plats för att undvika att intervjuerna blir alltför styrda i en viss riktning. Bryman och Bell 

(2017) belyser att en semistrukturerad intervju skapar stor frihet för intervjupersonen att 

formulera svaren på sitt eget sätt och under en kvalitativ intervju är intresset riktat mot 

den intervjuades ståndpunkter. Anledningen till valet av en semistrukturerad intervju är 

att de som blir intervjuade ska kunna utveckla svaren med egna åsikter och att de ska inte 

vara bundna till intervjufrågorna.  

 

3.5 Konkretisering 

Då önskan med en undersökning är att genomföra reflekterande intervjuer argumenterar 

Thomsson (2011) för fördelen med temabaserade intervjuer. En temabaserad intervju 

innebär enligt författaren att den analytiska frågeställningen, vilken i denna uppsats utgörs 

av: “Vilket inflytande har IKEAs värdegrund och interna kultur på frontpersonalens 

motivation, och i vilken utsträckning kan internal branding få genomslagskraft för 

motivationen? ”, konkretiseras till ett antal områden som intervjun ämnar att behandla. 

Dessa områden skrivs sen ned och görs om till enkla vardagstermer (Thomsson 2011). 

Den analytiska frågeställning som behandlas i denna uppsats har konkretiserats på ett sätt 

som kan utläsas av tabellen i Bilagor C. 

 

3.6 Analysmetod 

Den kvalitativa analysen behandlar enligt Jacobsen (2017) fyra områden vilka utgörs av 

att dokumentera, utforska, systematisera och kategorisera samt sammanbinda det 

insamlade materialet. I denna uppsats dokumenteras det insamlade materialet i form av 

inspelning och efterföljande transkribering. Under studien har de fullständiga intervjuerna 

transkriberats eftersom det är viktigt att respondenternas svar blir korrekta och innehåller 

all information. Även Bryman och Bell (2017) beskriver vidare vikten av att spela in och 

transkribera intervjuer. Fördelarna med att använda sig av både inspelning och 

transkribering är att de som intervjuar är uppmärksamma på vad som sägs och undviker 

distraktion under intervjun (Bryman & Bell 2017).   
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I denna studie har de transkriberade svaren utforskats relativt osystematiskt för att få en 

första överblick över det insamlade materialet och se vilka förhållanden som framträder. 

Sedan har intervjuerna systematiskt kategoriserats och analyserats efter vad som kallas 

en innehållsanalys. Jacobsen (2017) belyser att innehållsanalysen innebär att det som sägs 

och görs under en intervju eller observation reduceras till ett antal övergripande och 

betydelsefulla kategorier. Det som anses centralt enligt författaren är sedan att välja ut de 

mest betydelsefulla kategorierna och ge dem mening. Därefter kan kategorierna delas in 

i ytterligare specifika, enskilda kategorier som sedan används för att tydliggöra likheter 

och olikheter mellan de enheter som kan kopplas till respektive kategori (Jacobsen 2017).  

 

3.7 Äkthet och trovärdighet 

Bryman och Bell (2017) belyser att inom kvalitativ forskning kan de traditionella 

mätinstrumenten validitet och reliabilitet ifrågasättas då de inte uppnår samma relevans 

som i kvantitativ forskning. Fejes och Thornberg (2015) påpekar att andra alternativa 

kriterier bör användas vid kvalitativa undersökningar än de som jämförelsevis används i 

en kvantitativ undersökning. Vidare menar Bryman och Bell (2017) att begreppen 

validitet och reliabilitet kan ersättas av kriterierna trovärdighet och äkthet i en kvalitativ 

undersökning, vilket har praktiserats i denna uppsats. Anledningen till att det anses som 

ett begränsat alternativ att använda sig av traditionella reliabilitet- och validitetsmått beror 

på att dessa kriterier förutsätter att det endast finns en enda och absolut sanning av den 

sociala verkligheten (Bryman & Bell 2017).  

 

Kriteriet trovärdighet består enligt Bryman och Bell (2017) av fyra delkriterier vilka är: 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering/bekräftelse. Ett sätt för 

forskare att säkerställa en undersöknings tillförlitlighet kan vara att studien genomförs 

utefter de regler som finns, samt att de individer som har studerats får ta del av resultatet 

för att bekräfta att forskaren har fått en korrekt uppfattning (Bryman & Bell 2017). 

Tillförlitligheten med denna studie säkerställs genom att respondenterna har fått ta del av 

resultatet från intervjuerna för att försäkra sig om att deras bild har uppfattats på rätt sätt. 

Eftersom intervjuerna har transkriberats har det varit enkelt för respondenterna att läsa 

igenom och godkänna resultatet. För att uppnå tillförlitlighet och trovärdighet inom den 

kvalitativa forskningen belyser Yin (2013) att forskningsproceduren bör vara transparent 

och offentligt tillgänglig. Vidare argumenteras för att forskningsmetoderna bör beskrivas 
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och dokumenteras på ett sätt att andra lätt kan förstå dem och göra en bedömning av dem 

(Yin 2013). Även Jacobsen (2017) belyser att forskare bör ta ställning till 

forskningsprojektets pålitlighet samt vikten av att skapa en fullständig och tillgänglig 

redogörelse för alla faser i undersökningen. Forskare kan även försäkra sig om 

överförbarhet genom en tydlig redogörelse för utförandet av studien (Bryman & Bell 

2017). Detta tas hänsyn till i denna uppsats genom en tydlig förklaring och redogörelse 

av studiens tillvägagångssätt. 

 

Vidare argumenterar Thomsson (2010) för att överförbarhet handlar om att studien ska 

kunna genomföras i en annan miljö, vilket i denna studie innebär att intervjuguiden och 

intervjufrågorna har formulerats på ett sätt som gör att de är applicerbara i andra 

detaljhandelsföretag. Avslutningsvis beskriver Bryman och Bell (2017) att kriteriet 

konfirmering/bekräftelse innebär att forskaren försöker säkerställa att denne har agerat i 

god tro samt att forskaren inte har låtit egna värderingar påverka studien. Vid intervjuerna 

och sammanställningen av dessa har samtliga författare till denna uppsats varit 

närvarande, vilket gör att studiens trovärdighet ökar. På detta sätt säkerställs att 

intervjuerna genomförs utan att egna personliga värderingar medvetet påverkar resultatet.  

 

Bryman och Bell (2017) framhäver fortsättningsvis att det även finns ett antal kriterier 

inom äkthet som forskare bör ta hänsyn till. Dessa är enligt författarna rättvis bild, 

ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk 

autenticitet. Vid kriteriet rättvis bild bör forskaren ställa sig frågande till om studien ger 

en rättvis bild av respondenternas åsikter och uppfattningar (Bryman & Bell 2017). I 

undersökningen tar författarna till denna uppsats ställning till kriteriet rättvis bild genom 

att både chefer och personal i frontlinjen intervjuas, vilket skapar en bred förståelse av 

verkligheten och en beskrivning av olika intressenters uppfattningar. Om endast chefer 

eller endast anställda i frontlinjen skulle intervjuas kan studien bli vinklad åt något visst 

perspektiv och det hade inte behandlat hur verkligheten ser ut. Bryman och Bell (2017) 

belyser att forskare kan ta ställning till ontologisk autenticitet genom att ställa sig 

frågande till om studien kan hjälpa de respondenter som har deltagit att få en bättre 

förståelse för deras sociala situation och sociala miljö. I denna uppsats kan detta kriterium 

förstärkas genom att respondenterna får en bättre förståelse om sin arbetssituation och sin 

arbetsplats på IKEA. Ett resultat av vår studie kan vara att respondenterna börjar 
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reflektera över nya ämnen, till exempel motivation och intern kultur, som gör att de får 

en ökad förståelse för sitt arbete.  

 

Vidare menar Bryman och Bell (2017) att vid kriteriet pedagogisk autenticitet så tar 

forskare ställning till om studien bidrar till att respondenterna får en bättre förståelse för 

hur andra individer i den sociala miljön upplever denna. Genom att respondenterna som 

deltar i intervjuerna inom denna undersökning får en ökad förståelse av sin arbetssituation 

och sin arbetsmiljö, kan även förståelsen ökas för hur deras kollegor upplever dessa 

faktorer, vilket gör att kriteriet pedagogisk autenticitet förstärks. Bryman och Bell (2017) 

förklarar att vid kriteriet katalytisk autenticitet tar forskare ställning till om 

undersökningen har gjort att respondenterna kan förändra sin situation. Respondenternas 

reflektion och en ökad förståelse i detta fall kan bidra till att de kan påverka sin 

arbetssituation på IKEA. Det sista kriteriet, taktisk autenticitet, analyserar enligt Bryman 

och Bell (2017) om undersökningen har gjort att respondenterna har fått bättre möjlighet 

att vidta olika åtgärder. Ett möjligt scenario under denna studie är att cheferna på IKEA 

erhåller en ny förståelse för de anställda, vilket gör att de kan ändra sin arbetssituation. 

På detta sätt kan respondenternas möjlighet att vidta åtgärder öka, och därigenom kommer 

även kriteriet taktisk autenticitet att förstärkas.  

 

3.8 Forskningsetik 

Forsman (1997) beskriver att forskningsetik förklarar vad som är tillåtet vid 

genomförandet av forskning. Författaren belyser att forskning ska i huvudsak vara saklig, 

objektiv och osjälvisk och resultatet från undersökningen ska vara sanningsenligt 

(Forsman 1997). Vidare belyser Fejes och Thornberg (2015) att god forskningsetik 

innefattar informerat samtycke, konfidentialitet, samt att resultatet inte utnyttjas på ett 

felaktigt sätt.  

 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) menar att i dagens samhälle blir det mer vanligt 

med plagiat, tendentiösa tolkningar och fusk. En anledning till detta kan vara att 

informations- och kommunikationsteknologin utvecklas, men det kan även bero på att 

kraven och konkurrensen av att prestera nya forskningsresultat har ökat (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul 2014). I denna uppsats har författarna varit kritiska gällande plagiat, 

detta genom att vara noga med referat och löpande källhänvisning under uppsatsens gång. 
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Författarna har även varit noggranna med att undvika tendentiösa tolkningar då uppsatsen 

inte vinklats ur ett visst perspektiv eller gett utrymme för irrelevanta jämförelser.  

 

Forsman (1997) beskriver en rad olika saker som forskare bör följa vid genomförandet av 

ett forskningsexperiment. Författaren belyser vikten av informerat samtycke 

vilket innebär att forskaren måste ge sanningsenlig information till försökspersonerna 

som deltar i undersökningen men även försäkra sig om att försökspersonerna förstått den 

och att deras deltagande är frivilligt. Vidare diskuteras anonymitet och konfidentialitet 

som en viktig faktor att ta hänsyn till. Författaren beskriver att anonymitet innebär att 

forskaren inte vet vilken data som berör en specifik individ och forskaren har inte heller 

möjligheten att ta reda på den typen av information om respektive deltagare. Däremot 

påpekas konfidentialitet som innebär att forskaren har tillgång eller möjlighet att få 

tillgång till samtlig information men väljer att inte att göra informationen offentlig för 

någon annan. Avslutningsvis belyses vikten av att inte lova mer än vad som kan hållas 

gällande anonymitet och konfidentialitet gentemot undersökningens försökspersoner 

(Forsman 1997). Inom den kvalitativa studie som genomförs i denna uppsats har 

intervjupersonerna fått information om vad studien ämnar undersöka och hur det 

insamlade materialet har hanterats. Intervjupersonerna har också informerats om huruvida 

personliga uppgifter i form av namn, ålder, kön och exakt arbetsposition kommer att 

hållas konfidentiellt. 

 

3.9 Metodkritik 

Då uppsatsen har skrivits av tre författare återges en trovärdig och tillförlitlig bild av 

studien. Detta eftersom alla författares intryck och upplevelser av det insamlade 

materialet har fått utrymme, vilket gör att personliga värderingar inte påverkar studiens 

resultat i en specifik riktning. Dock bör det nämnas att en av författarna till denna uppsats 

i dagsläget arbetar på IKEAs varuhus i Kalmar, vilket gör att det fanns en risk att studien 

skulle bli partisk och vinklad. Eftersom författarna till denna uppsats har varit medvetna 

om denna risk så har det tagits hänsyn till främst under intervjuerna genom att försöka gå 

in i dessa med en opartisk syn. Detta är också anledningen till att alla tre författare har 

närvarat vid samtliga intervjuer som genomförts. 

 

Det bör också belysas att respondenternas svar i denna typ av undersökning kan bli 

vinklad i en positiv riktning för att respondenterna representerar IKEA och vill ge en 
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positiv bild av varumärket. Dock menar författarna till denna uppsats att alla aspekter har 

framkommit under intervjuerna, både positiva och negativa, vilket bidrar till en 

sanningsenlig bild. En bidragande faktor till detta resultat kan vara att författarna till 

denna uppsats noggrant informerat respondenterna om den konfidentialitet som studien 

innefattar i form av att deras namn och exakta position inte nämns.  

 

Ytterligare en aspekt som bör framföras är att sekundärdata har samlats in via Internet, 

vilket innebär att vissa artiklar och Internetkällor kan vara vinklade ur journalistens 

synvinkel samt till en organisations intresse. Författarna till denna uppsats har tagit 

hänsyn till detta genom att arbeta med källkritik, bland annat genom att referera till 

tidskrifter inom den aktuella branschen samt kontrollera källans aktualitet, författare och 

tidskriftens tillförlitlighet. Vidare har sekundärdata hämtats från IKEAs egen hemsida, 

vilken kan anses som tillförlitlig. Den teoretiska referensramen utgörs av relevanta och 

trovärdiga källor där de böcker som använts är skrivna av erkända forskare och författare 

samt att de tidskrifter som refereras till härstammar från vetenskapliga tidskrifter. 
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4 Empiri och analys 

I nedanstående stycke kommer primärdatan att presenteras. Denna består av resultatet 

från intervjuerna med personal på IKEAs varuhus i Kalmar. Syftet med detta stycke är 

även att analysera och tolka det insamlade empiriska materialet. 

 

I denna undersökning har fyra medarbetare från IKEAs frontpersonal samt fyra chefer 

intervjuats. Eftersom respondenternas uppgifter är konfidentiella så kännetecknas 

medarbetarnas uttalanden med en siffra (1, 2, 3 och 4) medan chefernas uttalanden 

kännetecknas av en bokstav (A, B, C och D). Medarbetarna arbetar med olika typer av 

försäljning i varuhuset och har dagligen direkt kontakt med kunderna. Av de fyra cheferna 

som har intervjuats besitter dessa olika positioner såsom varuhuschef, avdelningschef och 

gruppchef. De respondenter som intervjuats i denna undersökning har olika erfarenheter, 

positioner och kontraktsmått inom företaget, vilket ger en bredd och variation till 

resultatet. 

 

4.1 Att skapa en bättre vardag för de många människorna 

Visionen “Att skapa en bättre vardag för de många människorna” ligger till grund för 

IKEAs verksamhet. Philipsson (2004) framhäver vikten av en inspirerande vision, samt 

ledande värden som medarbetare och chefer kan känna samhörighet med för att uppleva 

motivation och helhjärtat vilja satsa på sitt arbete inom företaget. Respondenterna 

bekräftar Philipssons (2004) teori genom att belysa vikten av IKEAs vision och 

värderingarnas betydelse för verksamheten. Vidare beskriver respondent D att visionen 

bidrar till en trygghet och en försäkran om att IKEAs kultur bevaras samtidigt som den 

förenar alla IKEA varuhus världen över. Respondent D beskriver även visionen som en 

tydlig motivationsfaktor för flertalet medarbetare i samspel med historiken som ligger 

grundad i organisationen. Fortsättningsvis framhäver respondent D att motivationen är 

högst individuell, ett uttalande som bekräftar Maslows (1954) teori gällande omöjligheten 

i att tillfredsställa olika individers behov på samma sätt eftersom alla har olika perception 

och strävar efter olika mål. Respondent D framhåller även att då någon anställd motiveras 

av företagets historik och vision motiveras någon annan av lön och arbetstider. Dock 

påpekar respondenten att det som kan anses vara unikt för IKEA är att motivation skapas 

av att känna gemenskap i värderingarna. Utifrån detta belyser respondent D betydelsen 

av att hålla värderingarna levande och att chefer och medarbetare bör stanna upp då och 
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då för att prata om visionen. Avslutningsvis belyser respondent A att visionen ligger till 

grund i beslutsfattande och i medarbetarsamtal som en stöttepelare att luta sig mot samt 

som en ledstjärna för verksamheten. Detta uttalande bekräftar Philipssons (2004) teori 

gällande att värdegrunden bidrar till konkreta och vägledande principer som underlättar 

för chefer och medarbetare i deras dagliga arbete.  

 

För att ett företag ska kunna behålla sin personal och försäkra sig om att dessa förblir 

motiverade påpekar Wilson et al. (2016) att det krävs en enad uppfattning gällande 

organisationens vision och värdegrund. Respondent A lyfter fram att medarbetarna bör 

ha ett intresse av visionen annars blir det svårt att verka i varuhusets miljö. Respondent 

B framhåller att ytterligare en viktig aspekt vid rekrytering är att värderingarna ska 

komma naturligt för de anställda och att de inte ska behöva anpassa sig efter dem. 

Respondenten uttrycker sig på följande sätt: “Vi vill inte ha personer som måste anpassa 

sig till våra värderingar för då kommer det till slut att bli en krock”. Implementationen 

av IKEAs vision sker i ett tidigt stadie för varje ny medarbetare och respondent 1 bekräftar 

att den tydligt framkom under dennes introduktionsutbildning. Detta stämmer väl överens 

med Bjørge och Whittakers (2015) teorier om att visioner både används för att förespråka 

ett önskvärt beteende inom organisationen, men även som ett kommunikationsverktyg 

gentemot intressenter. Författarna belyser även att visioner används för att tydliggöra vad 

organisationen står för. Samtliga chefer uttrycker att IKEA aktivt arbetar med att göra 

arbetsplatsen attraktiv. Till exempel beskriver respondent D att de arbetar mycket med 

mångfald, både när det kommer till ålder och etnisk bakgrund, samt interna utbildningar 

för att tydligt visa att IKEA satsar på sina medarbetare.  

 

För att de anställda ska vilja engagera sig i varumärket, ha en positiv attityd och motiveras 

på sitt arbete krävs det enligt Mahnert och Torres (2007) att den interna kulturen och 

värderingarna har en mening för de anställda. Samtliga respondenter uttrycker att de kan 

identifiera sig med en eller flera av IKEAs värderingar, vilket visar på att de har en 

betydelsefull roll för de anställda. Respondent C framhäver vikten av att värderingarna är 

en trygghet att falla tillbaka på och att dessa tydliggör hur arbetet ska gå till inom IKEA. 

Respondent D belyser även att värderingarna genomsyras i allt arbete inom 

organisationen och att medarbetarna tydligt känner om de vill vara en del av 

värderingarna eller inte när de börjar arbeta på IKEA. Dock finns det vissa värderingar 

inom värdegrunden som de anställda identifierar sig mer med, vilket stärks av respondent 
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4 som uttrycker sig på följande sätt: “ Jag är till exempel mer annorlunda av en anledning 

och kostnadsmedveten”. Respondenten framhäver att det är dennes sätt att vara IKEA och 

hjälpa kunderna. Även Ind (2007) belyser att för att skapa ett levande varumärke så krävs 

det att företaget uppmuntrar de anställda att identifiera sig med organisationens 

målsättningar och värderingar. Samtliga chefer stärker denna teori genom att uttrycka att 

de strävar mot att motivera de anställda att leva efter IKEAs värderingar.  

 

Philipson (2004) belyser att grundläggande och gemensamma värderingar motiverar till 

handling och syftar till att vägleda de anställda i sitt arbete. Detta styrker respondent 2 

genom att framhålla att denne lever efter värderingarna genom att välkomna och vara 

öppen mot alla människor för att tillsammans hjälpas åt. Samtliga respondenter anser att 

de arbetar efter IKEAs värderingar och merparten av respondenterna uttrycker att de i 

viss mån även tar med IKEAs värderingar hem. Dock lyfter respondent C fram att 

värderingarna efterlevs i större utsträckning på arbetsplatsen. Vidare belyser respondent 

B att denne inte alltid aktivt har värderingarna i åtanke utan att värderingarna mer är en 

del av dennes personlighet. Vidare menar respondent 3 och respondent 4 att de är samma 

person både i sin arbetsroll och privat, vilket gör att värderingarna framkommer naturligt 

även på deras fritid.  

 

Wilson et al. (2016) definierar intern kultur som mönstret av gemensamma värden och 

övertygelser, vilka ger medlemmarna i en organisation mening och förser dem med regler 

för beteendet inom organisationen. När det kommer till den interna kulturen inom IKEA 

framhäver respondent A att denna är starkt sammankopplad med IKEAs värderingar. 

Detta bekräftar Wilsons (2016) teori om hur intern kultur och värdegrunden är förankrade 

i varandra. Vidare menar respondent A att sökandet efter att hela tiden hitta nya arbetssätt 

är starkt sammankopplad med kulturen, men även att alltid låta kunden vara i centrum. 

Detta stärks av respondent 4 påstående om att alla kunder ska erhålla samma service och 

uppmärksamhet oberoende av deras ekonomiska förutsättningar. För att en kund ska bli 

nöjd med servicekvaliteten beskriver Lovelock och Wirtz (2016) att kundens 

förväntningar och behov måste gå hand i hand. Både medarbetare och chefer styrker att 

kundnöjdheten är väldigt central och har en betydelsefull roll i det dagliga arbetet. De 

beskriver även att kundnöjdheten är en bidragande faktor till en ökad motivation. 

Respondent D belyser att en viktig egenskap varje anställd inom företaget bör besitta är 

att känna kundpassion, vilket innefattar en vilja och ett engagemang för kundmötet. 
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Respondent A beskriver även vikten av att alltid anpassa sig till kunderna för att förbättra 

deras kundupplevelse på IKEA. Dessa påståenden bekräftar Normanns (2011) teori som 

menar att metoder som skicklighet och motivation används för att fungera gemensamt 

med kundernas förväntningar och beteende. Vidare menar författaren att ett gott 

bemötande i sanningens ögonblick bidrar till nöjda kunder som återkommer till företaget. 

 

Ind (2007) menar att anda och gemenskap är avgörande faktorer för trivseln på en 

arbetsplats. Enligt respondent 3 framkommer det att IKEAs kultur präglas av en tydlig 

anda genom den starka gemenskapen, vilket även är en stor motivationsfaktor på 

arbetsplatsen. Respondenterna 1 och 3 beskriver att IKEA kan liknas med en sekt i en 

positiv bemärkelse, bland annat på grund av gemenskap och samhörighet. Vidare 

beskriver respondenten personalstyrkan som IKEA:ner, vilket definieras av en stor familj 

som hjälps åt och välkomnar alla. Respondent D belyser i sin tur tillsammansskapet och 

en platt struktur inom organisationen, där hierarkier inte är dominerande, som en 

motiverande aspekt. Något som framhävs är att alla inom IKEA är lika mycket värda 

oavsett arbetsposition eller prestation. Respondent 4 uttrycker sig: “vi är alla lika stora 

och lika viktiga” och lyfter fram att IKEA är ett jämställt företag där samtliga medarbetare 

hjälps åt och där alla ska ha lika villkor. Även respondent A framhåller den starka 

gemenskap och prestigelöshet som finns inom företaget. Respondent A uttrycker sig: 

“Ingen är mer värd än den andra, vi är alla här för samma sak”. Detta förstärker följande 

teorier från litteraturen (Bolman & Deal 2016; Benkoff 1996; Philipson 2004; Herzberg 

1968) vilka förespråkar att de anställda i ett företag främst motiveras av immateriella 

värden och inte finansiella medel, som lön och status. Dock påpekar respondent 4 att 

denne ibland kan uppleva att varuhuset i sin helhet inte har lika bra gemenskap och att 

det kan finnas uppdelningar mellan avdelningarna. Vidare menar respondent 3 att även 

om andan beskrivs som positiv framkommer det att den under vissa tidigare skeenden har 

brustit i form av bristande kommunikation mellan ledningen och medarbetarna. 

Avslutningsvis lyfter respondent D fram att den interna kommunikationen är fungerande 

men att det fortfarande finns många utmanande potentialer att förbättra. 

 

4.2 Att utvecklas i arbetsrollen 

Resultatet från respondenternas svar stärker teorin om arbetets utformning (Taylor 2015; 

Lantz & Brav 2007) där variation av kunskap och färdigheter, självständighet och 

feedback är viktiga faktorer som påverkar hur motiverande ett arbete är. Eftersom det 
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framkommer att respondenternas arbetsuppgifter är varierande och att de ges möjlighet 

att arbeta på olika avdelningar erbjuder IKEA sina medarbetare en variation av kunskap 

och färdigheter. Respondent 1 framhäver att organisationen erbjuder en stor möjlighet att 

arbeta på olika avdelningar och att detta bidrar till ett helhetsperspektiv på organisationen. 

Samtidigt menar respondenten att en anställd på så sätt ges chansen att få arbeta 

tillsammans med ett större antal andra medarbetare. Även respondent 2 belyser att om en 

medarbetare vill arbeta på olika avdelningen så kan denne ges möjlighet till detta. Dock 

krävs det att medarbetaren vänder sig till rätt person samt är tydlig och öppen med vad 

denne vill. Vidare belyser respondent 4 att det finns goda möjligheter att arbeta på andra 

avdelningar, men menar samtidigt att det är viktigt att ha en stabil plats och utgångspunkt 

på arbetsplatsen. Respondent 3 i sin tur har arbetslivserfarenhet från en rad olika 

avdelningar inom varuhuset och menar att resultatet från detta är att kunskapen snabbt 

växer sig stor, något som gör att denne medarbetare ofta blir förflyttad till den avdelning 

som behöver resurser. Vidare beskrivs möjligheten att arbeta på olika avdelningar som 

både positivt och negativt. Respondent 4 förklarar problematiken med att förflyttas för 

mycket mellan olika avdelningar då detta kan skapa en otrygghet hos medarbetaren. 

Däremot belyser Benkoff (1996) vikten av de anställda erbjuds varierande arbetsuppgifter 

och utmaningar för att motiveras. Eftersom de anställda på IKEA får möjlighet att arbeta 

med varierande arbetsuppgifter bidrar det till att de utmanas och utvecklas i sin arbetsroll. 

Även Kadic-Maglajlic et al. (2017) framhäver att det finns fördelar med att låta de 

anställda arbeta på olika avdelningar då de kan komma att bidra med nya idéer och 

resurser.  

 

Bolman och Deal (2016) belyser att organisationen gynnas om personalen känner mening 

och tillfredsställelse med sitt arbete. Detta är något som respondent A belyser då denne 

påpekar att möjligheten finns att sätta sina egna gränser på IKEA och att en medarbetare 

ges möjlighet att ta så mycket ansvar denne vill. Respondent A uttrycker sig på följande 

sätt: “Vill du flyga så ger vi dig flygplanet”. Detta förstärks av att respondent 4 uttrycker 

att denne har fått frihet att utforma sin egen tjänst till stor del. Respondent B beskriver 

vidare att möjligheterna är oändliga på IKEA. Har en medarbetare viljan och 

engagemanget så kan denne gå hur långt som helst. Vidare menar Benkoff (1996) att 

arbetstagare blir mer motiverade om de befordras, kommer högre i hierarkin eller får mer 

ansvar. Respondent 1 förstärker denna teori då respondenten framhåller att denne främst 

motiveras av att ta ansvar i form av att ha olika ansvarsområden på arbetsplatsen. 
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Respondent A beskriver att det till och med kan förekomma att en medarbetare vill ta på 

sig för mycket ansvar och påpekar att lagom är bäst. Detta är förenligt med Benkoffs 

(1996) påstående kring att för mycket press på arbetet till slut kan hämma den inre 

motivationen och tillfredsställelsen. Respondent B påpekar också att bara för anställd har 

en roll som innebär mycket ansvar, innebär det inte att denne ska utföra allt arbete själv. 

Vidare belyses att det är både medarbetaren och chefen som har ett ansvar att vägleda till 

det utstakade målet, till exempel om en medarbetare har en önskan att gå mot en 

chef/ledarskapsroll.  

 

Respondent D beskriver vidare att det inte är väsentligt vilken ålder eller 

arbetslivserfarenhet en medarbetare har. Vill en medarbetare bli ledare så finns 

möjligheten att utvecklas i den riktningen utan att någon sätter stopp. Respondent 2 lyfter 

fram att det finns stora möjligheter att växa och utvecklas inom IKEA. Trots att det 

framkommer att karriärstegen inom det lokala varuhuset är begränsad till ett antal 

positioner belyser respondent B att de karriärmöjligheter som finns inom IKEA-

koncernen är obegränsade om du bara är flyttbar. Bolman och Deal (2016) framhäver att 

individer vill känna att de genomför ett gott arbete samt utvecklas och förbättras i sin 

yrkesroll för att känna motivation. Respondent B som rekryterats internt ger ett tydligt 

exempel på detta genom en beskrivning av hur denne startade i företaget utan en specifik 

målsättning, men efter en tid såg möjligheten att växa. Respondenten beskriver händelsen 

enligt följande: “Jag satsar på det här nu. Jag ska bli chef, tänkte jag”.  

 

Vidare framhålls att merparten av medarbetarna kan tänka sig att stanna kvar på IKEA 

under en längre tid då de ser en karriär inom företaget. Respondent 2 framhåller att denne 

vill utvecklas i sin arbetsroll och gärna arbeta som ledare. Vidare framhäver respondent 

B att det märks redan i ett tidigt stadie om en medarbetare har viljan och engagemanget 

att växa i sin arbetsroll eller gå vidare mot en ledarskapsposition. Respondent 3 i sin tur 

belyser att denne ser en framtid i att arbeta med produktutveckling inom IKEA. Att de 

anställda har en vilja att stanna inom företaget stärker teorin från Wilson et al. (2016) som 

förespråkar att om ett företag har en tydlig motiverande vision och värdegrund är de 

anställda mer benägna att stanna kvar inom organisationen under en längre period, samt 

att de har ett driv att nå organisationens målsättningar. För att inspirera medarbetarna till 

att utvecklas inom företaget beskriver respondent A att IKEA arbetar med något som 

kallas för talent week. Talent week är ett centralt projekt som innebär att olika medarbetare 
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berättar och inspirerar andra med sina IKEA-resor där utvecklingspotential inom 

företaget står i centrum. Vidare förklarar respondent A att under talent week ges 

medarbetarna möjlighet att träffa en chef och ha ett samtal angående sin utveckling på 

IKEA. Talent week kan anses vara en åtgärd inom organisationens arbete med internal 

branding eftersom Mahnert och Torres (2007) menar att begreppet innebär att 

organisationen försäkrar sig om att arbetstagarna är inblandade i den interna kulturen och 

att varumärkes identitet skapas utifrån detta. Genom att medarbetarna under talent week 

får möjlighet att inspireras av andra medarbetare inom IKEA kan detta bidra till att den 

interna kulturen förstärks.  

 

Litteraturen (Philipson 2004; Wilson et al. 2016; Maslow 1954; Grönroos 2011) belyser 

att en faktor som påverkar de anställdas motivation i en positiv riktning är 

kompetensutveckling och utbildning. Benkoff (1996) framhåller särskilt vikten av 

nödvändig utbildning när de anställda erbjuds nya arbetsuppgifter för att de ska besitta 

den kunskap som behövs. Samtliga anställda i frontpersonalen har fått en 

introduktionsutbildning, dock är det endast respondent 2 som har fått kompletterande 

vidareutbildning. Från resultaten så framkommer att respondent 3 och 4 har lärt sig 

mycket genom arbetslivserfarenhet inom IKEA istället för via intern utbildning. 

Medarbetarna anser att den utbildning de har fått bidrar till att de har den kunskap och 

färdighet som krävs för att bemöta kunderna på ett bra sätt och genomföra sina 

arbetsuppgifter. Vidare påpekar respondent 2 att genom kunskap och kompetens skapas 

tillit och förtroende hos kunden. Enligt Lantz och Brav (2007) är möjligheten att lära en 

utav ett flertal betydelsefulla aspekter som bör behandlas då en organisation ska utforma 

motiverande arbeten.  

 

Undersökningen visar även att samtliga medarbetare har möjlighet att vara självständiga 

i sitt arbete och fatta egna beslut i kundsammanhang. Frontpersonalen uppmuntras att ta 

ansvar samtidigt som de får tillit från chefer att ta personligt ansvar för organisationen, 

vilket Taylor (2015) menar har en positiv påverkan på de anställdas motivation. Vidare 

framkommer det under intervjuerna att det inom vissa tjänster är ett krav att kunna ta 

beslut och de anställda måste våga göra det. Respondent 4 tydliggör detta genom att 

hänvisa till sin chefs uttalande: “Jag kommer aldrig att ifrågasätta dig för att du har tagit 

ett beslut.” Chefen menade att det sedan kan diskuteras om det var ett bra eller ett dåligt 

beslut den berörda medarbetaren fattade, däremot kommer inte medarbetaren ifrågasättas 
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för att denne tagit ett beslut då det krävs i yrkesrollen. Detta resonemang är förenlig med 

Taylors (2015) teori som belyser att genom ökad befogenhet, tillit och ansvar motiveras 

arbetstagaren. Enligt författaren innebär detta i sin tur att ett större personligt ansvar tas 

för både framgång och misslyckanden inom organisationen. Dock menar Wilson et al. 

(2016) att för att personalen ska kunna fatta egna beslut så krävs det att de har tillräcklig 

kunskap och de verktyg som krävs för att kunna ta besluten. Detta är något som samtliga 

respondenter anser att de har. Ett uttalande från respondent 2 stärker detta genom att 

denne berättar att den kunskap som denne har fått inom IKEA hjälper till att bemöta 

kunderna på ett bra sätt, bland annat genom att vara proffsig och påläst.  

 

Wilson et al. (2016) framhäver att servicepersonal som ska arbeta i frontlinjen bör besitta 

två viktiga egenskaper, servicekompetens och servicebenägenhet. Vidare menar Benkoff 

(1996) att det är av största vikt att företag rekryterar rätt personer som har önskvärda 

egenskaper och arbetsbenägenhet att möta kunderna på ett bra sätt. För att hitta lämpliga 

medarbetare till IKEA beskriver respondent A en omfattande rekryteringsprocess. Först 

gör HR-avdelningen en första granskning av kandidaterna som sedan väljs ut. Därefter 

får cheferna i sin tur ta del av kandidaterna genom att läsa och granska deras CV för att 

sedan plocka ut de mest potentiella medarbetarna, vilka kallas till gruppintervju där de 

arbetssökande får genomgå olika gruppövningar. Respondent A förklarar vidare att 

gruppövningarna syftar till att se hur kandidaterna fungerar i grupp, till exempel 

förekommer olika rollspel. Rekryteringsprocessens sista steg är att cheferna tar kontakt 

med tidigare referenser. Respondent B beskriver vikten av att sköta 

rekryteringsprocesserna på ett korrekt sätt samt att tydliggöra de krav som ställs på att de 

anställda för att göra IKEA till en attraktiv arbetsplats. Filisko (2006) beskriver genom 

att anställa rätt personal direkt ökar chanserna att medarbetarna stannar inom företaget. 

Respondent D beskriver att vid specifika ledarrekryteringar närvarar flera chefer för att 

säkerställa att den rätta profilen anställs. För att företaget ska kunna anställa rätt individer 

med önskvärda egenskaper så beskriver Wilson et al. (2016) att organisationen måste göra 

sig känd som en eftertraktad arbetsgivare, vilket även respondent B förstärker. Vidare 

beskriver respondent B att de viktigaste egenskaperna hos de som rekryteras till IKEA är 

att individen ska besitta en hög social kompetens, framåtanda och en strävan att möta 

människor. Respondent C lyfter fram att det är viktigt att våga vara ansiktet utåt för IKEA.  
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För att kunna arbeta på IKEA framhåller respondent 4 att det är avgörande att kunna 

samverka i team. Wilson et al. (2016) belyser att genom teamarbete ökar personalens 

möjlighet att leverera en bra service och det höjer även de anställdas servicebenägenhet. 

Respondenterna 3 och 4 stärker denna teori genom att de uttrycker att teamarbete är “A 

och O” inom IKEA. Vidare belyser Lantz och Brav (2007) att motivationen till ett arbete 

kan förstärkas av att de anställda får samarbeta och arbeta i team. Även Wilson et al. 

(2016) framhäver att arbetstagare som arbetar i team har lättare att upprätthålla entusiasm 

och leverera en god servicekvalitet. Eftersom samtliga respondenter är positivt inställda 

till att arbeta i team kan detta tyda på att ett gott teamarbete kan bidra till en god 

servicekvalitet och ett bra kundbemötande. Vidare argumenterar Schoonbech och 

Henderson (2014) för att ökad förståelse, kommunikation och samarbete är avgörande för 

att ett team ska bli välfungerande. Avdelningsteamen på IKEAs varuhus beskrivs som 

sammansvetsade där medarbetarna hjälper varandra i sina arbetsuppgifter och där alla 

frågor är tillåtna. Respondent 1 beskriver även att i situationen som ny medarbetare är 

alla trevliga och hjälpsamma trots att frågorna är många i början. Även respondent 2 ger 

uttryck för ett öppet klimat inom teamet samt känslan av prestigelöshet och allas lika 

värde, oavsett om du är nyanställd eller arbetat på varuhuset i tio år.  

 

Schoonbeck och Henderson (2014) förklarar vidare att om ett team har gemensamma 

värderingar och uppfattningar kan de lära från varandra och tillsammans bidra till 

företagets framgång. Avslutningsvis menar respondent 2 att prestigelösheten och det 

öppna klimatet gör att gruppen fungerar som en helhet och att arbetet på så sätt inte blir 

individanpassat, något som enligt respondenten skulle kunna bero på avsaknaden av 

provisionslöner. Detta konstaterande stärker Schoonbeck och Hendersons (2014) tankar 

kring att individer bör fokusera på en gemensam teambaserad inlärning istället för 

individuell inlärning i en separat miljö vid skapandet av ett optimalt team.  

 

4.3 Miljö på arbetsplatsen 

En faktor som har stor påverkan på motivationen är arbetsmiljön (Philipsson 2004; 

Grönroos 2011). Vidare lyfter Grönroos (2011) fram att arbetsmiljön har en framträdande 

roll för den interna kulturen. Författaren menar att om det interna klimatet är osunt blir 

inte arbetsuppgifterna motiverande, vilket kommer leda till att medarbetarna inte är 

engagerade i sitt arbete. Respondent 4 uttrycker att arbetsmiljön på IKEAs varuhus i 

Kalmar generellt sätt är bra och under ständig uppsikt samt utveckling. Dock framhåller 



  
 

46 

respondent 4 att personalpolitiken kan förbättras genom att ledningen lyssnar mer på 

medarbetarna och erbjuder dem ett större anställningskontrakt innehållande fler 

arbetstimmar. Heltidstjänster beskrivs i nuläget som sällsynta och väldigt eftertraktade. 

Detta stärks av teorin från Grönroos (2011) som menar att ett arbete blir mer motiverande 

om det innefattar en motiverande personalpolitik. Uttalandet stärker även teorier från 

Maslow (1954) och Ind (2007) vilka menar att de fysiologiska behoven såsom trygghet, 

säkerhet och stabilitet i form av finansiell inkomst är den primära anledningen till att en 

individ motiveras att gå till arbetet.  

 

Samtliga respondenter anser att tryggheten och säkerheten på arbetsplatsen är bra samt 

att ledningen kontinuerligt arbetar med detta, bland annat genom att se till att alla 

medarbetare ständigt får utbildning och information om säkerhetsrutiner. Respondent 4 

beskriver att de har ett skyddsombud och en arbetsgivare som systematiskt arbetar med 

arbetsmiljön, vilket skapar en trygghet på arbetsplatsen. Respondenten uttrycker sig: “Det 

är hängsle och livrem, de tänker på allt”. Dock finns det fler potentialer som kan 

förbättras inom IKEAs arbetsmiljö. Respondent 1 och 2 upplever avdelningen som 

högljudd, vilket kan vara krävande och påverka deras arbetsprestation. Respondent 3 

lyfter även fram avsaknaden av dagsljus i lokalen och menar att arbetsmiljön skulle kunna 

förbättras genom att addera fler fönster. Ytterligare en aspekt som påverkar de anställdas 

uppfattning av arbetsmiljön är stress. Önnevik (2011) beskriver att stress bland annat kan 

uppstå på grund av överbelastade arbetssituationer och bristande stöd från chefer och 

kollegor. Respondent 4 lyfter fram att arbetsplatsen i viss utsträckning innebär stress, och 

speciellt i form av överbelastning i specifika perioder såsom högtider. Även respondent 

1 framhåller att arbetsmiljön kan upplevas stressig och att mycket kunder i varuhuset 

resulterar i att medarbetarna ofta blir avbrutna i sina arbetsuppgifter och under samtalet 

med en befintlig kund. 

 

4.4 Vikten av att vägleda, coacha och följa upp 

Norman (2011) beskriver att om frontpersonal får direktiv från ledningen att bemöta 

kunderna på ett specifikt sätt, men själva utsätts för ett annorlunda beteende från 

ledningen skapas en motsägelsefull och konfliktskapande situation som inte är hållbar. 

Chefsrespondenterna styrker denna teori genom att framhäva vikten av att föregå med ett 

gott exempel gentemot de anställda. Respondent D uttrycker sig: “Som du själv vill bli 

bemött bemöter du andra”. Respondenten förklarar vidare att det inte går att ha en egen 



  
 

47 

agenda, det gäller att ha fritt bakom ryggen innan ledningen själva börjar gå ut och ställa 

krav. I praktiken menar respondent A att cheferna föregår med ett gott exempel genom 

att vara närvarande och stötta medarbetarna när det behövs, bekräfta besökare, involvera 

medarbetare i olika processer och vara en del av det dagliga arbetet på avdelningen. 

Respondent A stärker detta genom att uttrycka sig: “... visar jag vägen genom att agera 

på ett professionellt och bra sätt så får jag med mig gruppen i det”. Lee och Chang (2007) 

beskriver vidare att ledarskap innebär att skapa samordning, kommunikation, 

självförtroende samt förmedla en tydlig vision till de anställda. Respondent A beskriver 

fortsättningsvis korrekt klädsel, ett vänligt kundbemötande och att leva ut IKEAs 

värderingar i det dagliga arbetet som andra sätt att föregå med gott exempel. Grönroos 

(2015) framhäver även att frontpersonalen är beroende av stödpersonal för att kunna 

leverera en god service gentemot kunderna. Därför är det viktigt att cheferna är 

närvarande och ger medarbetarna det stöd som krävs. 

 

Ind (2007) belyser att en organisation måste engagera sig i de anställdas behov på ett 

djupare plan för att uppmuntra dem att identifiera sig med organisationens målsättningar 

och värderingar. Samtliga medarbetare som intervjuats uttrycker att cheferna engagerar 

sig i deras liv samt att det är en bra och öppen relation mellan medarbetare och chefer. 

Respondent B uttrycker att det är viktigt att se alla individer och engagera sig i deras 

vardag. Respondenten förklarar vidare att det är viktigt att vara närvarande och stötta sina 

medarbetare, något som övriga chefer också är eniga kring. Samtidigt belyser respondent 

B att det inte endast behöver talas om sådant som berör jobbet utan även privata saker för 

att skapa en nära relation till medarbetarna.  

 

Buckingham (2008) belyser att en organisation inte kan motivera alla anställda på samma 

sätt, bland annat eftersom alla individer har olika motivationsfaktorer. Trots detta 

förespråkas att det finns olika sätt för organisationer att kunna motivera individerna, till 

exempel genom att kommunicera med de anställda, lyssna på dem samt få dem att prata 

med varandra. Utifrån intervjusvaren stärks denna teori då respondent C förespråkar att 

det är viktigt att se alla individer på avdelningarna, samtidigt som respondent B belyser 

vikten av att hitta vad som motiverar specifika medarbetare. Respondent B uttrycker 

vidare att det är en utmaning att se de medarbetare som håller sig i bakgrunden och 

motivera dessa. Parallellt framhäver respondent D att varje medarbetare även har ett eget 

ansvar över sin motivation, trivsel och välbefinnande på arbetsplatsen.  
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Taylor (2015) belyser att arbetstagaren upplever en större motivation om de involveras i 

en hel process istället för endast en viss del av den, vilket även bidrar till att de anställda 

får en helhetssyn på organisationen. Även Lantz och Brav (2007) framhäver vikten av att 

de funktioner som berörs av arbetets utformning bör involveras i utformningsprocessen. 

Detta innebär bland annat att medarbetarnas åsikter bör tas i beaktning. Enligt samtliga 

respondenter får de involveras på arbetsplatsen genom att de får framföra sina åsikter och 

idéer. Respondent 1 beskriver att ledningen uppmuntrar medarbetarna till att framföra 

sina åsikter, oavsett vilken befattning eller hur stort kontraktsmått medarbetaren har. 

Respondent 2 i sin tur beskriver att åsikterna tas vidare till ledningen men att de ibland 

“pausas” då det är mycket som händer i varuhuset. Även respondent 3 framhäver att det 

inte alltid blir en direkt åtgärd på den åsikt som framförs, men ledningen och medarbetare 

försöker oftast hitta en gemensam väg. Respondent 4 belyser vidare vikten av att framföra 

åsikter till rätt person för att de ska tas vidare högre upp i organisationen. Fortsättningsvis 

beskriver de anställda i frontlinjen ett öppet klimat där feedback är en naturlig del i det 

dagliga arbetet, både från kollegor och chefer.  

 

I studien framkommer att respondenterna är positivt inställda till feedback och anser att 

feedback från chefer och kollegor har en betydelsefull roll i arbetet. Taylor (2015) 

framhäver att regelbunden feedback från chefer och kollegor gällande arbetstagarens 

prestationer och ansträngningar skapar en förståelse för hur arbetet påverkar 

organisationen som helhet, samt vilka förbättringar som kan göras för att generera en 

ökad effektivitet. Feedback är också avgörande för att trivas på arbetsplatsen, vilket stärks 

av Benkoffs (1996) teori om att feedback kan påverka de anställdas arbetsbenägenhet. På 

frågan om hur medarbetarna ställer sig till feedback uttrycker sig respondent 3 på följande 

sätt: “Absolut, det är kanon. Älskar feedback.” Respondent D beskriver att det är viktigt 

med feedback då det ger en form av samhörighet. Respondent 4 uttalar sig om att 

feedback är avgörande för att utvecklas i sitt arbete samt belyser vikten av konstruktiv 

feedback. Samtidigt belyser respondent 4 att feedback i arbetsgruppen fungerar väl, men 

att medarbetare och chefer från andra avdelningar i varuhuset inte ger avdelningen 

feedback i samma utsträckning. Vidare belyser respondent A att feedback används 

mycket i prestationssamtal.  Samtliga chefer belyser vikten av regelbunden feedback och 

respondent D uttrycker sig enligt följande: “Jag tror jättemycket på öppenhet, ärlighet 

och sen feedback i vardagen”. Benkoff (1996) menar att regelbunden feedback även kan 
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användas för att ge de anställda bekräftelse och självförtroende, något som enligt 

medarbetarna anses vara motiverande. När det kommer till att känna sig uppskattad och 

sedd på sin arbetsplats förespråkar respondent 3 vikten av att bli uppskattad av kollegor 

och chefer samt att dessa talar om för medarbetarna att de är viktiga för verksamheten 

och duktiga på det dem gör.  

 

Medarbetarna uttrycker även att de fäster stor vikt vid att bli uppskattade av kunderna 

som besöker varuhuset. Respondent 2 uttrycker sig att denne känner sig uppskattad när 

kunderna kommer ihåg dennes namn och vill ha återkommande hjälp från samma 

medarbetare. Ytterligare en faktor som påverkar de anställdas motivation är enligt 

Philipson (2004) återkoppling, uppföljning och utvärdering. Av dessa faktorer så anses 

återkoppling till medarbetare från chefer vara den mest betydelsefulla. Både medarbetare 

och chefer lyfter fram vikten av detta i sina intervjusvar. Respondent 2 framhäver vikten 

av att bli bekräftad och känna sig sedd för att utvecklas. Benkoff (1996) belyser att ett 

sätt för chefer att bekräfta de anställda är att arbeta med kontinuerlig feedback. Vidare 

belyser respondent A vikten av att vara nära sina medarbetare, fånga upp och bekräfta 

dessa för att på så sätt bygga en stark relation. Respondent A menar vidare att 

uppföljningar på undersökningar som görs årligen också är en del av att skapa en stark 

relation till medarbetarna samt arbetet med utvärderingssamtal, mål och prestationssamtal 

med sin närmsta chef.  För att en anställd ska kunna växa i sin arbetsroll så beskriver 

Philipson (2004) att det krävs att både medarbetare och chefer har en förståelse gällande 

den anställdes utvecklingsområde och att de mål som ställs upp ska vara i 

överensstämmelse med verksamhetens mål. Teorin förstärks då respondent A uttrycker 

sig: “Vi behöver hitta en väg framåt som leder oss mot vårt gemensamma mål”.  

 

Respondent B belyser vikten av återkoppling för att följa dem anställda i sin utveckling 

samt coacha dem att nå sina uppsatta mål, till exempel uttrycker respondent 4 att denne 

blir mest motiverad av att nå goda sälj- och prestationsresultat. Detta styrker Herzbergs 

(1968) teori kring motivationsfaktorer som förstärks av medarbetarnas svarsresultat som 

tyder på att de motiveras av ansvar, bekräftelse och prestation. Vidare argumenterar 

Philipsson (2004) för känslan av att vara behövd och att utföra ett arbete som är värdefullt 

för andra är mycket betydelsefullt för motivationen. Detta är något som respondent C 

bekräftar då denne beskriver vikten av att medarbetarna blir sedda och får bekräftelse för 

vad dem gör. Vidare påpekar respondent B att en chef lätt kan “tappa” medarbetaren och 
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minska förtroendet om en uppgift ges som inte sedan följs upp. Denna problematik är 

även något som respondent C tar upp. Respondenten belyser att uppföljning är en viktig 

del för att fånga upp en medarbetare i rätt tid. Detta för att undvika ett bristande 

engagemang och en frustration om en arbetsuppgift eller ett ansvarsområde inte fungerar. 

Även Grönroos (2011) belyser vikten av att ha motiverande uppföljningssystem och att 

involvera de anställda i olika processer.  

 

På intervjufrågan om hur personalen bör motiveras menar samtliga chefer att uppföljning 

är en viktig och grundläggande del i motivationsarbetet. Fortsättningsvis framhäver 

respondent A vikten av att ge medarbetarna ansvar samt att tro på sina medarbetare. 

Respondent B påpekar att en chef ska vara lyhörd och närvarande i det dagliga arbetet. 

Respondent B lyfter även fram det betydelsefulla i att coacha medarbetarna och att ha 

tydliga inriktningar och mål för medarbetarnas utveckling. Respondent A framhäver att 

det gäller att hitta rätt utmaning för rätt person och tro på att alla besitter en talang. 

Respondenten uttrycker sig: “ ett ansvarsområde som utvecklar och som får dig att 

spänna bågen lite”.  

 

4.5 Att föra företagets historia vidare 

Respondent B beskriver att storytelling är ett relativt nytt begrepp som används inom 

IKEA. Organisationen arbetar tydligt med storytelling både för att föra vidare företagets 

historia men även när det kommer till produktbeskrivningar. Detta styrker teorin från Gill 

(2015) som menar att storytelling är en PR-strategi för att nå ut och ansluta till de 

anställda, genom att göra meddelandet mer personligt och kraftfullt. Respondent 2 

framhäver att företagets historia är en viktig del inom IKEA och att den lever vidare. Dels 

påpekar respondent 2 att medarbetarna blir påminda i vardagen genom andan och vad 

företaget står för, men också på möten där det grundligt gås igenom hur Ingvar arbetade 

och tänkte. Detta resonemang styrker teorin från Fog et al. (2010) som menar att genom 

storytelling kan en perception formas kring företagets identitet och vad de står för. Vidare 

menar respondent 2 att det finns en intern stolthet över IKEA som organisation, vilket 

också bidrar till att företagets historia lever vidare. Respondent 4 framhäver i sin tur att 

IKEA arbetar i hög utsträckning med företagets historia och arvet som grundaren Ingvar 

Kamprad lämnat efter sig. Vidare påpekar respondent 3 att IKEAs historia är stark och 

hänvisar till de känslor som uppstod när Ingvar Kamprad avled i början av 2018. 
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Respondenten förklarar hur medarbetarna ständigt blir påminda av bilder och citat från 

Ingvar som dyker upp på olika platser i personalutrymmen.  

 

Respondent 4 belyser även att IKEAs historia förmedlas i vissa kundsammanhang, såsom 

kundträffar och events på varuhuset. För att få ett bättre och mer dynamiskt kundmöte 

framhåller respondent A att storytelling används internt för att framföra både 

produktfördelar och beskrivning av tillverkningsprocesserna gällande produkterna. Fog 

et al. (2010) belyser även att storytelling används för att skapa en förståelse bland 

arbetstagare gällande företagets interna kultur, dess vision, värderingar och positionering. 

Detta är något som både medarbetarna och chefer förstärker då de menar att storytelling 

präglar IKEA som organisation och deras arbetssätt. Respondent D förstärker vikten av 

att värna om företagets historia och ständigt påminna varandra om värderingarna genom 

storytelling. Detta resonemang överensstämmer med teorier från Fog et al. (2010) som 

menar att berättelser florerar inom alla företag, men genom att analysera och 

implementera dessa berättelser kan organisationens värderingar tydliggöras. Av denna 

anledning framhävs storytelling som ett betydande verktyg inom den interna 

varumärkesprocessen. Vidare bekräftas teorin från De Chernatony et al. (2011) som 

belyser att när en individ associerar sig med ett varumärkes värde kommer dessa värden 

att bevaras. Då varumärkets värde har en personlig betydelse, försäkras även livslängden 

av varumärket. Detta förstärks av ett uttalande från respondent D: “För mig har det blivit 

viktigt att bevara det här varumärket för vad det är, samtidigt som vi lever i en extremt 

föränderlig tid”.  

 

Löhndorf (2014) menar att de anställda som identifierar sig med sin arbetsgivare är 

mindre benägna att lämna arbetsplatsen. Detta kan styrkas av resultaten från 

intervjufrågorna som tyder på att medarbetarna identifierar sig med IKEAs värderingar 

och varumärke. Merparten av cheferna samt respondent 3 har jobbat inom företaget under 

en längre tid, vilket tyder på att de förespråkar IKEA som varumärke. Ind (2007) 

beskriver att om en anställd har en stark tilltro till organisationens värderingar kan de 

omvandlas till varumärkesambassadörer, vilket i detta fall innebär att de anställda 

representerar IKEA på ett fördelaktigt sätt och sprider ett gott rykte om organisationen. 

Vidare anser respondent C att det är viktigt att vara en ambassadör för IKEA och att sprida 

ett gott rykte om företaget, både på arbetet men även privat. Även Löhndorf (2014) 
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belyser att arbetstagaren bör uppföra sig på ett sätt som stämmer överens med varumärket 

och dess image.  

 

Synen på IKEA som arbetsplats beskrivs som något positivt enligt respondent 4, där 

människor och miljö står i centrum. Vidare påpekar respondent 2 att IKEA är en 

arbetsplats som är rolig och givande där möjligheten finns att utvecklas mycket på kort 

tid. Respondent B framhåller att bilden av dennes syn på IKEA som företag har vuxit i 

en positiv riktning. Respondenten berättar att det tog denne två år innan förståelsen infann 

sig kring hur stort IKEA faktiskt är och vilka olika roller alla anställda i varuhuset hade. 

Vidare framkommer att respondent B från början inte såg en framtid på IKEA men blev 

inspirerad av andra kollegor, vilket gjorde att intresset för organisationen växte. Dock 

framhåller merparten av medarbetarna och cheferna att bilden av IKEA är densamma som 

innan de började sin anställning. Däremot lyfter respondent 2 fram att bilden har 

fördjupats och breddats samt att de nu har en annan förståelse och ett helhetsperspektiv 

för IKEA som företag. Respondent D uttalar sig: “Visionen betyder ju en annan sak idag 

än vad det gjorde när jag klev in genom dessa dörrarna”.  

 

Respondent 4 påpekar att denne inte förväntat sig att saker skulle ta så lång tid rent 

utvecklingsmässigt i företaget. Något som beskrivs som frustrerande men också förklaras 

av mycket noggranna processer som varje produkt eller förändring måste genomgå i 

företaget. “Ingen ska kunna hitta det här lilla lilla hålet som blir en rubrik”, förklarar 

respondent 4. Slutligen beskriver respondent A IKEA som ett stort företag, vilket hela 

tiden är föränderligt och utvecklas framåt, men också genuint med en stark prägel av att 

vilja göra saker på ett lite bättre sätt idag än igår. Däremot påpekar respondent C att IKEA 

bör hänga med mer i den tekniska utvecklingen när det kommer till deras arbetssystem, 

vilket respondenten förklarar hade underlättat deras möte med kunderna. Avslutningsvis 

belyser respondent A att IKEA är en organisation som erbjuder enormt stora möjligheter 

och respondent D framhäver att det inte finns några stopp gällande hur mycket en anställd 

kan utvecklas inom IKEA-koncernen. 
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5 Diskussion och slutsats 

Detta kapitel inleds med en presentation av uppsatsens syften för att behandla tendenser 

och unika inslag som den empiriska undersökningen resulterat i. Vidare kommer 

forskningsfrågan att besvaras samt slutsatser tillsammans med rekommendationer till 

praktiker kommer att presenteras. Avslutningsvis kommer förslag på framtida forskning 

att ges. 

 

De syften som presenterats i inledande kapitel till denna uppsats samt den tillhörande 

forskningsfrågan har lagt grund för den empiriska undersökningen som genomförts och 

präglat uppsatsen i sin helhet. De syften som har presenterats lyder enligt följande: 

 

5.1 Delsyfte 1 

Ett syfte med denna uppsats är att tydliggöra frontpersonalens betydelse för IKEA, samt 

vikten av deras engagemang och motivation. 

 

Under arbetets gång har författarna till denna uppsats kunnat skönja vissa gemensamma 

tendenser utifrån intervjupersonernas svar. Bland annat framkommer att frontpersonalen 

på IKEA har en betydelsefull roll där passionen att möta kunder värderas mycket högt. 

Vidare framkommer att kundnöjdhet och visad uppskattning från kunderna är en stor 

motivationsfaktor för frontpersonalen, vilket gör dessa benägna att bemöta kunderna på 

ett bra sätt. Fortsättningsvis framhäver ledningen ett högt kundfokus som kärnan i arbetet 

med att motivera frontpersonalen. Hur de anställda motiveras är högst individuellt och 

kan variera på grund av en mängd olika faktorer. Därför är det omöjligt för ett företag att 

motivera alla anställda på ett och samma sätt.  

 

Vad som kan anses karakteristiskt för frontpersonalens engagemang och motivation på 

IKEA är att för att nå organisationens mål behöver samtliga på arbetsplatsen hjälpas åt 

och arbeta tillsammans. Detta tyder på att IKEAs grundläggande värdering 

“Tillsammans“ genomsyrar organisationens dagliga arbete. Utifrån intervjusvaren 

framkommer att lön inte är en stor motivationsfaktor, vilket går i enlighet med teorin från 

Herzberg (1968) som menar att immateriella värden är mer motiverande än de materiella. 

Istället framhävs gemensamma bonussystem som en motiverande del för vissa 
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medarbetare, medan en annan motiveras av ansvar eller tillit från kollegor och kunder. En 

av intervjupersonerna påpekar att provisionslöner inte existerar, vilket kan vara en 

bidragande faktor till att arbetet upplevs teambaserat istället för individbaserat. Vidare 

framhävs att inom IKEA finns det stora möjligheter för personalen att växa och utvecklas, 

antingen genom att gå mot ledarskap eller att specialisera sig inom sin arbetsroll. Det 

framkommer även att ledningen i stor utsträckning uppmuntrar frontpersonalen att 

utmanas och utvecklas, både på ett personligt och ett yrkesmässigt plan. Detta sker i form 

av olika satsningar såsom talent week, prestation- och utvecklingssamtal samt fördelning 

av olika ansvarsområden.  

 

Under intervjuerna framkom vissa motsägelser då det poängteras att det många gånger är 

svårt att få en heltidstjänst inom företaget, vilket kan hämma de anställdas motivation att 

stanna inom IKEA. Något som dock framkom under vissa intervjuer är att ledningen 

lyssnar på sina medarbetare och att det finns en stor chans att framföra sina åsikter och 

idéer oavsett position eller kontraktsmått. 

 

5.2 Delsyfte 2 

Vidare är syftet med denna uppsats att undersöka hur IKEAs värdegrund samt deras 

arbete med internal branding påverkar personalens motivation. 

 

Även gällande detta syfte har ett antal tendenser och mönster, vilka kan anses 

gemensamma, framkommit. För det första utmärker sig IKEAs värderingar och vision 

som grundläggande för organisationen och deras arbetssätt. Vidare framkommer att 

intervjupersonerna starkt identifierar sig med värderingarna och att de är en trygghet att 

falla tillbaka på i olika situationer såsom kundbemötande, beslutsfattande samt i 

relationen till övriga anställda. 

 

Vad som kan anses vara framträdande är hur IKEA arbetar med sin 

rekryteringsprocess för att hitta de medarbetare som på ett naturligt sätt är öppna och 

villiga att ta till sig organisationens värderingar. Fortsättningsvis bör det belysas hur 

IKEA konsekvent låter vision och värdegrund löpa som en röd tråd genom hela 

organisationens verksamhet, vilket skapar en enad personalstyrka där alla har samma 

målsättningar. De anställda på IKEA uttrycker att organisationens värderingar är 
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motiverande och de bidrar till att skapa en bra arbetsplats, bland annat genom en stark 

gemenskap.   

 

Vidare påpekar respondenterna att de kan identifiera sig med en eller flera av IKEAs 

värderingar. Detta skapar medarbetare som är varumärkesambassadörer samt strävar efter 

att representera IKEA, vilket går i linje med Löhndorfs (2014) teori. Fortsättningsvis 

framkommer arbetet med internal brandning då det beskrivs att både IKEAs varumärke 

diskuteras internt men även varje individs egna personliga varumärke. Respondenterna 

framhåller att internal branding sker genom att låta värderingar och vision ta plats i 

utveckling- och prestationssamtal, men också som en del i organisationens årliga 

affärsplan. 

 

5.3 Delsyfte 3 

Avslutningsvis syftar denna uppsats till att studera hur IKEAs interna kultur påverkar 

personalens motivation i form av gemenskap och anda. 

 

Gemensamma tendenser som framkommit kring detta syfte är att det finns en god 

gemenskap mellan samtliga anställda på IKEA och medarbetarna framhäver vikten av att 

kunna arbeta i team. Vidare uppmuntras gott arbete från både medarbetare och chefer då 

andan signalerar ett tillsammansskap. Fortsättningsvis grundas gemenskapen i en strävan 

att skapa ett trevligt klimat där enkelhet, ärlighet och uppriktighet uppskattas.  

 

Vad som kan anses vara unikt för IKEA är att företagets historik är högst central och 

ständigt hålls levande, både genom storytelling gentemot kollegor men också gentemot 

kunder. Det poängteras att organisationen arbetar aktivt med att hålla arvet vid liv och 

bevara Ingvar Kamprads prägel och entreprenörskap gällande hur IKEA ska drivas. 

Vidare framkommer en prestigelöshet som kan anses vara unik för en organisation i denna 

storlek. Det påpekas att företagsstrukturen är platt utan hierarkier med närvarande ledare 

och chefer, vilket skapas genom att ledningen stöttar och hjälper medarbetarna att nå sina 

mål på arbetsplatsen. Under ett antal intervjuer framkommer det att det finns en stor intern 

stolthet över IKEA och dess organisation. Författarna till denna uppsats tolkning, vilken 

stämmer överens med Ind (2007), är att gemenskapen och tillsammansskapet har en 

betydelsefull roll inom den interna kulturen och trivseln på arbetsplatsen. Vissa 

respondenter lyfter fram detta som en primär motivationsfaktor i arbetet. Dock resulterar 
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intervjusvaren i vissa motsägelser då det tydliggörs att det ibland kan förekomma vissa 

glapp mellan ledning och medarbetare. Ytterligare motsägelser som framkommer är att 

gemenskapen i varuhuset som helhet inte är densamma som i de olika avdelningsteamen. 

 

5.4 Forskningsfråga 

De ovanstående syftena tar sig slutligen uttryck i forskningsfrågan för denna uppsats som 

lyder:  

 

 Vilket inflytande har IKEAs värdegrund och interna kultur på frontpersonalens 

motivation, och i vilken utsträckning kan internal branding få genomslagskraft 

för motivationen? 

 

Utifrån de intervjusvaren som samlats in i denna uppsats framkommer att IKEAs 

värdegrund, interna kultur samt internal branding har en direkt inverkan på de anställdas 

motivation. Dock bör det belysas att dessa tre aspekter inte kan isoleras var och en för sig 

utan att samspelet mellan dessa skapar en motiverad frontpersonal. Genom resultatet från 

intervjuerna och teorin från Wilson et al. (2016) framkommer det tydligt att 

värdegrunden, vilken formas av vision och värderingar, bidrar till andan och den interna 

kulturen som återfinns inom IKEA. Genom internal branding förmedlas sedan IKEAs 

vision och värderingar till de anställda. Detta sker konkret genom olika interna satsningar 

såsom talent week, möten och omfattande introduktionsutbildningar. Medarbetarna 

beskriver även en mer diskret form av internal branding där vision, värderingar och citat 

från Ingvar Kamprad återfinns på väggarna i deras personalutrymmen. Slutligen präglas 

IKEA som organisation av en tanke om att varje anställd inom företaget besitter en 

specifik talang som kan bidra till organisationens tillväxt. Samtidigt finns en kultur som 

uppmanar till att utvecklas och växa inom företaget, vilket framhävs av ett uttalande från 

en utav respondenterna: “Växer du, växer IKEA”. 

 

5.5 Praktiska rekommendationer och förslag på vidare forskning 

IKEA är ett företag som i en hög utsträckning arbetar med att framföra sina värderingar 

och sin vision, samt låta dessa prägla allt som organisationen gör. Dessa tydliga och 

uttalade värderingar samt visionen kan vara en bidragande faktor till att personalen är 

motiverad på sin arbetsplats samt strävar efter att representera varumärket. Utifrån detta 

kan en rekommendation till andra detaljhandelsföretag vara att formulera en tydlig vision 
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och värderingar som är ledstjärnor för organisationens arbete. Dock bör vikten påpekas 

av att förmedla denna vision och värdegrund till de anställda inom organisationen på ett 

tydligt sätt för att den ska få önskad effekt. På så sätt kan de anställdas motivation öka 

samt deras strävan att representera varumärket. Ytterligare en rekommendation som kan 

skapas från studien av IKEA är vikten av att ha en utförlig rekryteringsprocess där 

kandidaterna får gå igenom ett antal olika steg. Detta för att organisationen ska kunna 

försäkra sig om att rätt profil anställs som är förenlig med företagets värderingar.  

 

En utmärkande aspekt med studien är vikten av att chefer coachar, följer upp och 

återkopplar till sina medarbetare. Detta är något som IKEA arbetar med i form av 

uppföljnings- och utvecklingssamtal men även genom feedback i det dagliga arbetet. Det 

bekräftas även i studien att de anställda motiveras av feedback och uppmuntran från 

kollegor och chefer, därför rekommenderas det att andra företag bör utforma ett 

motiverande uppföljningssystem som är lämpligt för den aktuella verksamheten. Utifrån 

studien förekommer att IKEA förespråkar en ledarskapsstil som kännetecknas av chefer 

som leder genom ett gott exempel, vilket är något som detaljhandelsföretag kan dra 

lärdom av samt implementera i sina egna organisationer. Inom IKEA förekommer en platt 

organisation utan hierarkier, vilket innebär att alla på företaget är lika värda. Studien visar 

att detta är en motiverande aspekt för de anställda då de upplever att de har möjlighet att 

påverka organisationen och göra sin röst hörd.  

 

Trots att IKEA är ett företag som i stor utsträckning arbetar med sitt motivationsarbete har 

det framkommit vissa förbättringsmöjligheter under arbetets gång. Under intervjuerna 

framhävs bland annat att arbetsmiljön bör förbättras i form av dämpad ljudnivå, mer 

avskärmade miljöer, större närvaro av dagsljus samt en förbättrad intern kommunikation. 

Det framkommer även ett missnöje och oro över storleken på de kontraktsmått som 

erbjuds. Däremot beskriver respondenterna att utvecklingsmöjligheterna och 

framtidsutsikterna som arbetstagare inom företaget är goda.   

 

Ett förslag till vidare forskning inom området är att en liknande studie kan överföras 

på andra detaljhandelsföretag. Vidare skulle samma studie kunna utföras på IKEA 

varuhus lokaliserade på orter utanför Sverige för att undersöka om det förekommer 

kulturella skillnader gällande synen på det behandlade ämnet. Avslutningsvis skulle en 

kvantitativ undersökning med ett större urval kunna genomföras som en kompletterande 
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studie för att undersöka korrelationen mellan värdegrund, intern kultur samt internal 

branding inom IKEA. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

 

För de anställda 

 

 Motivation 

o Beskrivning av internutbildning 

o Möjlighet till att nå karriärmål 

o Motivation på arbetet 

o Feedback från chefer 

o Beskrivning av arbetsmiljö 

  

 Värdegrund 

o Gemenskap på IKEA 

o IKEAs värderingar, andan på IKEA 

o Bild av IKEA som varumärke 

o Säkerhet/trygghet på IKEA 

 

 Internal branding 

o Möjlighet att framföra åsikter 

o Chefernas bemötande på åsikter 

  

 Intern kultur 

o Uppmuntran på arbetet 

o Varför IKEA som arbetsgivare? 

o Variation i arbetet 

o Storytelling 

 

 Personalens roll 

o Frihet att ta egna beslut 

o Kunskap/befogenhet att fatta egna beslut 

 

 
För cheferna 

 

 Motivation 

o Syn på motivation 

o Vad motiverar anställda mest? 

o Hur motiverar ni anställda? 

  

 Värdegrund 

o Anställda - leva efter IKEAs värderingar 

o Behålla anställda 

o Stötta anställda i karriärsmål 

 

 Internal Branding 

o Uppmuntran till de anställda som representerar varumärket 

o Relationsbyggande till de anställda 

o Chefer - gott exempel gentemot personalen 

 



  
 

II 

 Intern kultur 

o Interna kultur för att motivera 

o Förmedla IKEAs värderingar gentemot anställda 

o Storytelling 

 

 Personalens roll 

o Arbete för att vara en attraktiv arbetsplats 

o Rekrytering 

o IKEA som arbetsgivare 

 

 

Bilaga B Intervjufrågor 

 
För de anställda 

 Hur länge har du arbetat på IKEA? 
 Kan du beskriva dina arbetsuppgifter? 

  

 Motivation 

 Kan du beskriva på vilket sätt du har utbildats internt här på IKEA? 

o Vad tyckte du om utbildningen? 

o På vilket sätt hjälper utbildningen dig att leverera ett bra 

kundbemötande? 

o Anser du att du har fått tillräcklig utbildning för att kunna genomföra ditt 

arbete? 

 

 Vilka möjligheter finns för dig på din arbetsplats att nå dina karriärsmål? 

o På vilket sätt känner du att möjligheten att nå karriärsmål motiverar dig? 

o Vilka mål har du uppnått sedan du började arbeta på IKEA? 

o Vad ser du dig själv om fem år?   

 

 Vad motiverar dig mest på din arbetsplats? 

o Högre lön eller befogenheter, ansvar m.m.? Varför? 

o Vad tycker du om att få feedback? 

 

 Hur skulle du beskriva arbetsmiljön? 

o På vilket sätt kan den utvecklas? 

 

 Värdegrund 

 Hur skulle du beskriva gemenskapen på IKEA? 

o Hur ser du på att arbeta i team?   

o Skulle du kunna beskriva en situation där du känner dig uppskattad på 

din arbetsplats. 

 

 Hur skulle du beskriva andan på IKEA? 

o Vilken roll har IKEAs värderingar för dig? 

o På vilket sätt arbetar du efter dessa? 

o Hur skulle du beskriva IKEA för någon utomstående?   

  

 Hur upplever du säkerheten och tryggheten på arbetsplatsen? 



  
 

III 

o På vilket sätt arbetar ni med säkerhetsrutiner? 

 

 Internal branding 

 Vilka möjligheter har du att framföra dina åsikter? 

  

 Intern kultur 

 På vilket sätt uppmuntras ett gott arbete? 

o På vilket sätt tycker du att man bör uppmuntra ett gott arbete? 

o Varför sökte du arbete på IKEA? 

 

 Vilka möjligheter ges du till att få arbeta på olika avdelningar? 

o Vad anser du om att få arbeta på olika avdelningar? 

o Hur upplever du att IKEA arbetar med storytelling? 

 

 Personalens roll 

 På vilket sätt får du frihet att kunna ta egna beslut på arbetet? 

o Upplever du att du har tillräcklig kunskap och befogenhet att fatta egna 

beslut? 

 
För cheferna 

 

 Hur länge har du arbetat på IKEA? 
 Kan du beskriva dina arbetsuppgifter? 

 

 Motivation 

 Vilken syn har du på hur anställda bör motiveras på arbetet? 

o Vad tror du motiverar de anställda allra mest? 

o Hur arbetar ni på IKEA för att motivera de anställda? 

 

 Värdegrund 

 På vilket sätt engagerar ni de anställda så att de kan leva efter IKEAs 

värderingar? 

o Hur tar värderingarna sig uttryck i de anställdas dagliga arbete? 

 

 Hur arbetar ni för att behålla dem anställda? 

  

 På vilket sätt stöttar ni de anställda att nå sina karriärsmål på IKEA? 

o Vilka möjligheter finns det för personalen att utvecklas? 

 

 Internal branding 

 Hur uppmuntrar ni de anställda att uppträda på ett sätt som representerar 

varumärket? 

 

 Hur arbetar ni för att bygga en stark relation till de anställda? 

 

 Hur föregår ni i ledningen med ett gott exempel gentemot frontpersonalen? 

o Hur anser du att en chef bör bemöta sin personal för att få dem att 

leverera ett gott kundbemötande? 

  

 Intern kultur 

 Hur arbetar ni med er interna kultur för att motivera medarbetarna? 



  
 

IV 

o Hur skapar ni en inspirerande intern arbetsmiljö? 

 

 På vilket sätt förmedlar du IKEAs värderingar i ditt dagliga arbete gentemot de 

anställda? 

 

 Hur arbetar ni med storytelling inom IKEA? 

o Vilken påverkan anser du att storytelling har på IKEA som organisation? 

 

 Personalens roll 

 Hur arbetar ni för att vara en attraktiv arbetsplats? 

 

 Hur arbetar ni med rekryteringsprocessen för att hitta lämpliga medarbetare? 

o Vilka egenskaper söker ni hos de ni rekryterar? 

 

 Varför sökte du jobb på IKEA? 

 

 

Bilaga C Konkretisering 
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