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Titel: ”Se upp för avståndet mellan vagn och plattform när du stiger på!” - En kvalitativ 

fallstudie om arbetsgivares kommunicerade Employer Branding och medarbetares 

upplevelser i praktiken.  

 

 
Syfte Syftet med denna studie är undersöka arbetsgivarens kommunicerade 

Employer Brand och medarbetarnas uppfattningar om den förmedlade 

informationen samt vilka konsekvenser relationen kan leda till.  

 

Metod En kvalitativ fallstudie med en empirisk grund där dataproduceringen har 

skett via intervjuer.  

 

Slutsats Organisationen vill förmedla utrymme och uppmuntran till utveckling. En 

dissonans i vad för information som förmedlas och hur det tillämpas i 

verkligheten skapar besvikelse och omotiverad personal. Utveckling på 

arbetet sker inom ramen för förutbestämda metoder och regelverk som inte 

stämmer överens med personalens uppfattning innan anställningen. En 

stark företagskultur ter sig däremot rädda upp arbetsgivarvarumärket och 

skapar en homogen grupp som vidare ökar graden av personal som 

fullföljer sitt arbete.  

 

 

Nyckelord Employer Branding, arbetsgivarvarumärke, internkommunikation, 

motivation, organisationskultur 

  



   

 

 

iii 

iii 

Abstract  
Bachelor Thesis Business Administration III, Organization, 2FE74E. School of 

Economics at Linnaeus University of Kalmar, Spring 2015.  

 

Authors: Sara Rydén, Clara Sedman 

 

Advisor: Annika Schilling 

 

Examinator: Mikael Lundgren 

 

Title: ”Mind the gap between carriage and platform when you get on!" - A qualitative 

case study on an employer communicated employer branding and employee experiences 

in practice 

 

 

 

Purpose The purpose of this study is to examine the employer communicated 

Employer Brand and employee perceptions of the conveyed information, 

and the consequences of the relationship can lead to.  

 

Method A qualitative case study with an empirical basis on which the data 

producer has taken place through interviews. 

 

Slutsats The organization wants to convey space and encouragement to the 

development. A dissonance in what information is communicated and how 

it is applied in reality creates disappointment and unmotivated staff. 

Development work takes place within the framework of predefined 

methods and rules that do not comply with the staff's perception before 

employment. A strong corporate culture actually appear to save up the 

employer brand and creates a homogeneous group, which further increases 

the level of staff who complete their work. 

 

Keywords Employer Branding, employer brand, internal communication, motivation, 

 Organizationalculture  
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1 Inledning 
 

I Kandidatuppsatsens inledande kapitel presenterar vi bakgrund och problematisering av det 

ämne vi valt att studera. Vidare presenteras studiens problemformulering, syfte och 

disposition.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Idag är tillgången på arbetskraft betydligt mindre jämfört med antalet jobb och det är 

viktigare än någonsin att som arbetsgivare attrahera och behålla rätt sorts arbetskraft för sitt 

företag menar Chhabra och Sharma (2014).  Ett verktyg för att förmedla organisationens 

värderingar och framställa sig som en attraktiv arbetsgivare stavas “Employer Branding”. 

Begreppet är relativt nytt och benämndes första gången år 1990 i Storbritannien och har 

sedan dess visats sig vara en hörnsten i organisationers uppbyggnad (Gaddam, 2008). Arbetet 

med Employer Branding innebär att vara transparent i fråga om att förmedla företaget som 

arbetgivare utåt för att attrahera nya medarbetare och behålla befintlig personal. Employer 

Branding behandlar således extern samt intern marknadsföring för att visa på vad som är 

speciellt med det aktuella företaget för framtida arbetssökande och befintliga arbetstagare 

(Sehgal, 2013).   

 

Employer Branding ställer höga krav på organisatorisk strategiutformning och en förståelse 

för vad begreppet innebär. Både den interna och externa miljön beaktas och är av stor 

betydelse för att framgångsrikt nå ut med sitt budskap till arbetsmarknaden och därmed locka 

till sig de rätta talangerna (Wikström & Martin, 2012). Genom att säkerställa att den interna 

miljön lever upp till de anställdas förväntningar och villkor läggs inte enbart en grund för 

motivation och prestation, det skapar även en personalstyrka av ambassadörer för 

arbetsgivarvarumärket. Om arbetsgivaren bygger upp en stark grund genom Employer 

Branding skapas en psykologisk kontakt mellan arbetsgivaren och den anställda. En 

psykologisk kontakt står sig längre än ett anställningskontrakt och kommer därmed ge 

företaget mervärde då de anställda tenderar att stanna längre i organisationen och utesluta 

andra arbetsgivare (Chhabra & Sharma, 2014).   

 

Det blir allt viktigare att företag unikt positionerar sig för att kunna konkurrera om rätt 

arbetskraft samt säkra upp att den befintliga arbetskraften inom organisationen känner sig 

motiverade och engagerade.  
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Kommunikationsområdet som Employer Branding spänner sig över innefattar flera 

organisatoriska områden som består av extern marknadsföring, nyrekrytering av personal 

samt en motiverad befintlig personal och en utbredd företagskultur (Lagerstedt, 2010).  

 

Sullivan (2002) belyser att Employer Branding är en tre-stegs process som har sin start i att 

skapa en “ Employer Value Proposition”. Vilket innebär att konkretisera varumärket i fråga 

om kultur, ledarstil och andra unika värden som företaget erbjuder och som således kan 

förmedlas ut via marknadsföringskanaler. Employer Value Proposition (EVP) fokuserar 

främst på icke finansiella aspekter som att vara en attraktiv arbetsgivare där tillfällen skapas 

för personalen att utvecklas. EVP innebär också att vara en ansvarstagande organisation som 

visar respekt för sina anställda och exempelvis tillämpar mångfald bland de anställda och 

även balans mellan arbete och privatliv (Andrew, 2005).  

  

Det andra steget i tre-stegs-processen som är av relevans i arbetet med Employer Branding är 

att identifiera rätt marknadsföringskanaler för att kunna förmedla företagets varumärkesvärde 

till rätt typ av potentiella medarbetare. Det är av stor vikt att varumärket vid extern 

marknadsföring av ett Employer Brand stämmer överens med övrigt varumärkesarbete för 

företaget. Då underlättas arbetet och en kongruens infinner sig i uppfattningen av varumärket 

hos den målgrupp som företaget avser locka. Backhaus och Tikoo (2004) förmedlar Sullivans 

(1999) diskussion om att extern Employer Branding även är utformad för att förbättra ett 

företags varumärke, vilket stärker Employer Brandings position som fenomen i strategiskt 

varumärkesarbete inom organisationer.  

 

Den interna företagskulturen är en tredje aspekt i Employer Brandingprocessen. Den interna 

kulturen sägs vara den starkaste konkurrensfördelen i kriget om att attrahera och behålla rätt 

talanger. De kulturella karaktärsdragen skapar en intern och slagkraftig strategi i arbetet med 

Employer Branding. Arbetsgivarvarumärket bör sträva efter att matcha den förväntade bilden 

av arbete som de anställda har med organisationens målsättningar, och det bör göras genom 

hela anställningens livscykel (Mosley 2007; Rosethorn, 2009). Genom att arbeta fram unika 

karaktärsdrag och skapa sig en identitet som organisation på branschmarknaden och 

förmedlas som en önskvärd arbetsgivare är det en fördel att först på ett internt plan skapa sig 

ett tydligt Employer Brand (Backhaus & Tikoo, 2004). 
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Enligt Rosethorn (2009) skapas en lojalitet från arbetstagarens sida genom betydelsefulla 

band med sina kollegor och chefer, finna en betydande plats i organisationen och uppleva ett 

arbetsgivarstöd för utveckling. Lojaliteten och engagemanget från arbetstagare har sin grund i 

att företag arbetar med sin personal genom Employer Branding. Det har också sin grund i att 

företag utvecklar ett unikt arbetsgivarvärde, ett “Employer Value Proposition”. 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Ett företags Employer Brand som förmedlas inom organisationen och ut mot potentiella 

framtida medarbetare skapar en bild av företagets identitet. Det sker genom förmedling av 

unika karaktärsdrag, som är avgörande faktorer för ett varumärkes identitet. Keller (1993) 

menar att varumärket är en sammanslagning av uppfattningar som kan relateras till de icke-

produktrelaterade utmärkande egenskaperna och de symboliska karaktärsdragen som 

varumärket associeras med hos konsumenter. I fråga om att attrahera nya medarbetare och 

behålla befintliga medarbetare skapas ett arbetsgivarlöfte i ett första stadie till att förse 

organisationen med rätt talanger. Löftet skapar förväntningar genom extern Employer 

Branding och i takt med att medarbetaren börjar arbeta upplevs verkligheten relaterat till 

arbetsplatsen och dess kultur, med andra ord företagets interna Employer Brand (Keller, 

1993).  

 

Vi kommer främst att behandla intern employer branding i uppsatsen då vi finner det viktigt 

att undersöka hur företag förhåller sig till sin interna personal när det handlar om att förmedla 

ett arbetsgivarvärde. Den interna synen av arbetsgivaren tror vi är en central del att ta hänsyn 

till i fråga om hur företag lyckas förmedla sig själva externt till potentiella medarbetare. Om 

relationen mellan den interna synen och vad som förmedlas externt inte når en kongruens, 

skapar det en paradoxal bild av arbetsgivaren. En sådan bild kan leda till konsekvenser i 

kampen om att besitta de bästa talangerna, samt i arbetet mot att vara attraktiv på 

arbetsmarknaden.  

 

Enligt Maxwell (2009) har det gjorts få studier som förklarar Employer Branding från de 

anställdas perspektiv. Uncles och Morocko (2005) beskriver vidare att större delen av den 

forskningen som gjorts tenderar att handla om rekrytering av nya medarbetare, vilket innebär 

att forskning som behandlar vad som anses viktigt för den befintliga personalen hamnar i en 

gråzon. Det gör att forskningen enligt oss saknar viktiga aspekter.  



   

 

 

9 

9 

Svårigheten att finna tidigare forskning som behandlar området Employer Branding från de 

anställdas perspektiv är något vi som forskare också har stött på, vilket gör det än mer 

intressant att bedriva forskning inom området. 

 

 

Det bör ligga i företagens intresse att vara attraktiva för sina nuvarande medarbetare för att på 

så sätt få dem att skapa ett positivt Employer Brand för företaget (Uncles & Morocko, 2005). 

Vidareforskning för att täcka informationsklyftorna som har till avsikt att förklara vad som 

gör en organisation attraktiv bör tas i beaktning menar Maxwell (2009), vilket även styrks av 

Robertson (2013)  som fortsätter på spåret angående den begränsade forskningen. Robertson 

(2013) diskuterar kopplingen mellan Employer Branding och produktiviteten i företaget som 

han menar hänger samman. Kopplingen visar på att det handlar om att involvera de befintliga 

anställda i Employer Branding processen för att de ska trivas och ge tillbaka till företaget. 

När anställda upplever att arbetsgivaren uppfyller sitt arbetsgivarlöfte och därmed  förmedlar 

ett starkt internt Employer Brand i kombination med att det finns en koppling mellan 

marknadsstrategin och företagets värderingar, tenderar de anställda att stanna längre inom 

företaget. Följderna blir en högre grad motivation inom företaget och lojalitets- och 

prestationsnivåerna ökar menar Sehgal (2013). 

 

Med hänsyn till tidigare forskning inom området för intern Employer Branding ser vi att det 

finns en lucka i den forskning som har gjorts. Sehgal (2013) beskriver att det är viktigt för de 

anställda att känna att deras arbetsgivare har ett starkt Employer Brand, men ändå finns det 

lite forskning inom området hur Employer branding upplevs från de anställdas perspektiv. 

Keller (1993) beskriver att en eventuell avvikelse i den förväntade bilden av företaget och 

den verklighet som aktualiseras skapar en dissonans och kan föra med sig allvarliga 

konsekvenser. Genom att undersöka relationen mellan de anställda och företaget sett ur ett 

Employer branding perspektiv, tror vi att en liten del av luckan kan fyllas och på så sätt kan 

företaget lyckas med att leva upp till den förväntade bilden som finns av dem.  
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1.3 Problemformulering 
 

Med grund i ovanstående diskussion framställs följande problemformulering 

 

- Hur stämmer medarbetarnas syn på sin arbetsgivare i praktiken överens med företagets 

kommunicerade Employer Brand? 

 

-vilka konsekvenser kan medarbetarnas upplevda syn av sin arbetsgivare leda till? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med denna studie är undersöka arbetsgivarens kommunicerade Employer Brand och 

medarbetarnas uppfattningar om den förmedlade informationen samt vilka konsekvenser 

relationen kan leda till.  
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1.5 Disposition  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovanstående disposition tydliggör arbetsgången under denna studie. Under metodkapitlet 

beskrivs hur vi har gått tillväga när vi har producerat den data vi använder oss av i empirin. I 

teorin framställer vi de teorier vi anser passande för det empiriska materialet vi har samlat in. 

Vi analyserar sedan det insamlade materialet för att  komma fram till en slutsats för att söka 

svar på vår problemformulering.  

  

Figur 1: Uppsatsens disposition, egen 
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2 Metod 
 

I följande kapitel beskriver vi de metodval vi har gjort som följs av metodkritik och källkritik. 

 

2.1 Undersökningsstrategi  
 

Inom företagsekonomisk forskning finns det två undersökningsstrategier som är möjliga att 

tillämpa, dessa två är kvalitativ samt kvantitativ strategi. Vid en kvalitativ 

undersökningsstrategi läggs stor vikt vid att samla in empirisk data i form av ord från 

intervjuobjekt, vilket kan göra denna strategi mer tolkande. En kvantitativ 

undersökningsstrategi bygger på kvantifiering av datainsamling och även en analys av den i 

en förklarande form. (Bryman & Bell, 2010).  

 

Vi baserar vår studie på intervjuer och obeservationer av berörda informater i framställandet 

av empirisk data och vi har därför bedömt det som mest lämpligt att använda oss av en 

kvalitativ strategi. Enligt Eneroth (1994) innebär en kvalitativ metod att stöta på ett fenomen 

som kan urskiljas men där en svårighet finns att uppfatta på vilka grunder fenomenet uppstått. 

I vår studie studeras grunderna till fenomenet, vilket vi har valt att göra genom att undersöka   

hur medarbetare på IKEA uppfattar sin arbetsgivare i relation till hur IKEA som arbetsgivare 

vill uppfattas. Det ligger sedan till grund för en framgångsrik eller mindre framgångsrik 

Employer Branding strategi. Genom att studera hur IKEA genom Employer Branding vill 

framställa sig som arbetsgivare skapades en förståelse för studiefenomenet hos oss forskare. 

Eneroth (1994) belyser att forskaren kan exponeras för fenomenet för att urskilja så många 

faktorer som möjligt och lägger grunden för en nyanserad bild av den verklighet vi studerar. 

Vi valde att handplocka informanter som representerar medarbetare från olika avdelningar 

med skiljande anställningsperioder, vilket öppnar upp för fler sidor av hur de upplever sin 

arbetsgivare. Det resulterade i en djupare förståelse för Employer Branding på IKEA och hur 

arbetet uppfattas av medarbetarna, då vi kunde jämföra de olika avdelningarna med varandra.  
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2.2 Undersökningsdesign 
 

Bryman och Bell (2005) beskriver undersökningsdesign som ett ramverk vilket innehåller 

insamling samt analysering av data. De tre ramverk som är framträdande i 

undersökningsdesignen är fallstudie, experiment och tvärsnittsstudie (Yin, 2013).  

 

Syftet med en fallstudie är att ta ut en liten del av verkligheten och helhetsförloppet för att på 

så sätt låta fallet beskriva en del av verkligheten (Ejvegård, 2009). Forskaren kommer nära 

sitt forskningsobjekt och en fallstudie ger mer liv och en djupare förklaring (Ejvegård, 2009). 

 

Vi har gjort en kvalitativ fallstudie då det är att föredra när forskningsfrågan innehåller “hur” 

eller “varför” (Yin, 2007). Vår kvalitativa fallstudie ligger till grund för en djupgående 

förståelse inom det valda området och för att kartlägga informanternas uppfattningar, vilket 

är ett argument för metodvalet. 

 

En kvalitativ fallstudie innehar fyra egenskaper som är utmärkande för 

undersökningsmetoden menar Merriam (1994). Den första egenskapen innebär att de är 

“partikularistiska”. Det betyder att studien fokuserar på en specifik händelse eller situation 

som speciellt lämpar sig för praktiska frågor eller problem som uppstår i vardagen. 

“Partikularistiska” egenskaper i en fallstudie innebär även att studien fokuserar på att 

beskriva samband och förklara attityder och uppfattningar. Det gör studien kvalitativ i 

motsats till en rapportering av siffror som mer passande befinner sig inom ramen för 

kvantitativ studie.  

 

Heuristisk fallstudie kännetecknas av att den finns tillgänglig för att förbättra läsarens 

förståelse för det fenomen som studeras. Fallstudien kan därmed förstora läsarens uppfattning 

om en företeelse eller bekräfta det som läsaren trodde sig veta om företeelsen. Den fjärde 

egenskapen i en kvalitativ fallstudie syftar på den induktiva ansatsen som grundar sig i 

generaliseringar, begrepp och hypoteser som uppkommer ur informationen som forskaren har 

tillgång till (Merriam, 1994).  
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Valet av en kvalitativ fallstudie styrks av de fyra ovannämnda egenskaper som är utmärkande 

för den typen av studie. Då studien fokuserar på medarbetarnas uppfattning av arbetsgivarens 

Employer Branding ligger studien i linje med den partikularistiska aspekten om specifika 

fenomen i vardaliga situationer. Den deskriptiva delen i studien handlar om medarbetarnas 

uppfattningar och attityder om fallföretagets Employer Branding och hur budskapet 

förmedlats. De heuristiska och induktiva delarna  i studien syftar till att vi genom information 

via intervjuer förhoppningsvis vidgar läsarens uppfattning om Employer Branding som 

fenomen samt visa hur medarbetarnas uppfattningar går att koppla till befintliga teorier och 

hypoteser.  (Merriam, 1994). Informationen som framkom i intervjuer med informanterna låg 

till grund för att kopplas samman med tidigare forskning. Det är svårt att generalisera 

slutsatsen som studien har mynnat ut i, och vi väljer därför att inte använda generalisering 

som argument för vårt studieresultat. Vi har istället valt att genom fallstudien undersöka det 

valda fenomenet och skapa en förståelse för området Employer Branding med ambitionen att 

bidra till fortsatt forskning. 

  

 

Vi har fokuserat på att välja ut en del av IKEA genom att tillämpa ett urval av informanter 

från flertalet avdelningar. Valet ger oss en liten del av IKEA, men som till större grad är 

representativ för helheten än om vi enbart hade fokuserat på ett specifikt område inom 

företaget. Vi fokuserade på att undersöka hur relationen stämmer överens mellan IKEA’s 

kommunicerade Employer Brand och hur det har uppfattats av medarbetarna i praktikten. 

Den kvalitativa fallstudien öppnade således upp för en möjlighet att komma närmare 

studieobjekten och studiefenomenet kan ge ett tydligare resultat än vid valet av en annan 

metod. Fallstudien har öppnat upp för en närgången studie som förklarar uppfattningar och 

tankar hos informanterna som arbetar på IKEA. Vi har använt oss av neutrala miljöer i arbetet 

med undersökningen, vilket har gett oss en större möjlighet att insamla det empiriska 

materialet utan distraktion eller värderingar från arbetsgivaren. Med neutrala miljöer menar vi 

platser som ej fysiskt är kopplade till IKEA.  

 

  



   

 

 

15 

15 

 

 

2.3 Forskningsansats 
 

En forskningsansats är ett hjälpmedel som används för att forskarna ska veta vilket 

angreppssätt som ska användas till studien. Angreppssättet visar på var ett problem 

härstammar ifrån samt hur den data som produceras bör tolkas och analyseras. Enligt Bryman 

och Bell (2005) hör ofta en kvantitativ forskningsmetod ihop med en deduktiv ansats och en 

kvalitativ forskningsmetod kopplas ihop med en induktiv ansats. 

 

Eftersom vi i vår studie har hämtat vår data från forskningsobjekten och att sedan tolkat och 

analyserat den, bygger uppsatsen på en induktiv ansats. Resultatet ligger till grund för att 

bidra till ny teori, alternativt utmynna i teorier som liknar tidigare forskning (Brotherton, 

2008). Den valda ansatsen är användbar i fallstudier och är anledningen till valet av en 

induktiv ansats. Studien undersöker verkligheten som den ser ut vid studiens upprättande och 

vi grundar våra antaganden i vad informaterna upplyser. Följden blir att informationen 

kopplas ihop med den teroretiska referensramen och mynnar sedan ut i en diskussion och 

efterföljande slutsats. Anledningen till valet av en induktiv ansats är att vi inte kunde utgå 

från en befintlig teori. Vi har undersökt människors uppfattningar och tankar om sin 

arbetsgivare, vilket inte likt en deduktiv ansats kan grundas i en hypotes. För att förklara den 

induktiva forskningsansatsen vidare innebär en sådan ansats att vi forskare har gjort våra 

observationer från situationer och objekt, som sedan kopplats ihop genom val av teorier som 

vi har velat koppla till forskningsfrågan (Elgmork, 1985).  

 

2.4 Dataproducering 
 

Vid dataproducering bör två faktorer särskilt tas i beaktning. De två faktorerna är hur lång tid 

studien förväntas ta samt vilka tillgångar det finns för de resurser som krävs (Bryman & Bell, 

2013). Insamlingen av empiri för studien har utförts genom kvalitativa intervjuer. Vår studie 

undersöker hur IKEA arbetar med Employer Branding och hur det kommunicerade Employer 

Branding-arbetet bedrivs i relation till hur medarbetaren uppfattar företaget som arbetsgivare 

i praktiken. Det innebär att vi främst har fokuserat på att samla in data i form av empiriskt 

material och tidigare forskning som har hjälpt oss att uppnå ett så relevant och informativt 

undersökningsresultat som möjligt.  
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2.4.1 Kvalitativa intervjuer 

 

Kvalitativa intervjuer representerar studiens empiriska del och utgör den här studiens 

primärdata. Vi har valt att använda oss av intervjuer som metod för insamling av empirisk 

data som legat till grund för att besvara vår valda forskningsfråga. Vi såg intervjuerna som ett 

bra val för att få en förståelse för informanternas upplevelser och känslor, vilket gav oss en 

bred vy av flera perspektiv som sedan bidrog till resultatet. 

  

En viss förförståelse för fenomenet hade vi på grund av universitetsstudier som har sin 

riktning i vårt valda studieområde, vilket vi ansåg var en positiv aspekt. Under 

intervjutillfällena kände vi att vi hade en grundläggande förståelse för de strategiska 

aspekterna som ligger bakom informanternas uppfattningar om hur IKEA’s interna Employer 

Brand kommuniceras ut. Vi kände att vi framstod som kompetenta och förtroendeingivande 

intervjuare, vilket vi såg har påverkat till vilken grad informanterna öppnade upp sig.  

  

Inför utförandet av kvalitativa intervjuer är urvalet av informanter det första steget och har en 

betydande roll för det resultat som presenteras (Dalen, 2015). Vid en kvalitativ 

forskningsansats bör inte mängden informanter vara för stor då bearbetningen av data kan ta 

för lång tid, men mängden behöver vara så pass stor att underlaget gör det möjligt att tolka 

samt analysera studiens fråga (Holme & Solvang, 1997). Vi utförde 7 olika intervjuer varav 

två informanter har en ledande position på IKEA både centralt och lokalt. 5 av våra 

informanter är eller har nyligen varit medarbetare på IKEA i Kalmar. Vi ansåg att 7 intervjuer 

var passande för vår studie då färre informanter inte hade kunnat ge oss en tillräckligt djup 

insikt, samtidigt som fler informanter hade tagit för lång tid att analysera under den period 

studien ägde rum.  

 

2.4.2 Val av informanter  

 

 I denna studie har vi gjort urvalet baserat på vår forskningsfråga som ämnar förstå en relation 

mellan hur företaget önskar uppfattas och hur kommunikationen tas in och skapar en 

arbetsgivarbild hos medarbetarna. Med ovanstående i åtanke valde vi informanter som 

representerar området HR i form av fallföretagets kommunicerade Employer Brand samt 

medarbetare som representerar hur informationen har format bilden av organisationen som 

arbetsgivare. 
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 Valet av informanter har gett oss möjlighet till en djupare förståelse då informanterna arbetar 

på olika avdelningar inom företaget. En bredd av informanter bidrar till en högre trovärdighet 

i vår studie då fler aspekter av företaget tas i beaktning.  

 

Vi valde själva ut informanterna för att inte IKEA skulle ha möjlighet att ge oss vad de ansåg 

som fördelaktiga medarbetare ur deras synvinkel. Att själva välja ut representanter anser vi 

vara positivt för vår studie då vi känner de flesta informanter sedan innan och såg att det 

fanns en större chans att de vågade vara ärliga vid svaren på frågorna. Om våra informanter 

inte kände att de kunde vara ärliga hade vi förlorat chansen att få en riktig bild av IKEA och 

hur de arbetar med sina medarbetare. Våra informanter har arbetat olika länge på IKEA vilket 

är positivt då de som arbetat länge har en djupare bild av tiden som anställd, samtidigt som de 

med en kortare anställningstid har en klarare bild av hur de såg på IKEA innan sin 

anställning. Den negativa aspekten med att intervjua personer som vi på förhand har en 

relation till kan vara att informanten vid vissa tillfällen använder ett kodat och internt språk 

som kan leda till en mindre informativ intervju. Då vi forskare inte har en djupare relation 

med någon av våra informanter anser vi inte att det har varit något problem för oss vid de 

utförda intervjuerna. 

 

2.4.3 Intervjuteknik 

 

Vi har använt oss av vad som benämns som semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att vi 

utformade ett frågeformulär som berörde olika teman genom öppna frågor inom 

undersökningsområdet. Informanterna hade stor frihet i att själva utforma svaren och 

följdfrågor var vanligt förekommande som även Davidsson och Patel (2003) anser vara en 

viktig aspekt i kvalitativa intervjuer. Vi såg att det var viktigt att skapa ett förtroende hos 

informanterna och uppmana till ingående förklaringar om upplevelser. På grund av att stor 

vikt läggs vid personliga tankar och erfarenheter har vi fått tillgång till mycket information 

som vi selektivt har utformat olika teman kring.  
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2.4.4 Intervjumiljö 

 

Intervjuerna har skett i neutrala miljöer på platser som Universitetsbiblioteket samt 

informanternas hem, detta för att i största möjliga mån inte låta informanterna påverkas av sin 

arbetsgivare i något avseende. 

  

Vi valde neutrala miljöer för att skapa en tillit och en trygghet hos informanterna då våra 

intervjufrågor stundtals kunde uppfattas som personliga och känsliga. När vi intervjuade 

ledande personer inom IKEA utförde vi intervjuerna på deras arbete då vi ville få en 

professionell bild av dem. Holme och Solvang (1997) beskriver att det är viktigt att inte 

påverka informanten, utan låta denne berätta fritt om sina upplevelser. Vi har tillämpat vad 

Holme & Solvang (1997) menar genom att ställa ett fåtal huvudfrågor för att ge plats åt 

informanternas talan. Anledningen är främst för att öppna upp för informantens fria 

beskrivningar, samt för att vi som forskare ska kunna förstå och leva oss in i vad 

informanterna beskriver. Vår ambition låg i att utföra samtliga intervjuer personligen för att 

kunna observera och tolka informanterna i största möjliga mån. I de fall där personliga möten 

inte var möjligt utförde vi telefonintervjuer och vi använde inspelningsfunktioner. Vi är 

medvetna om att det begränsade vår möjlighet att observera och tolka informanterna i fråga 

om, men ansåg att samtliga intervjuer visade på pålitlighet då telefonintervjuerna enbart 

utfördes på det urval av informanter som innehar en chefsposition och behandlade således 

inte personliga uppfattningar och känslor. Samtliga intervjuer som genomförts i den här 

studien har spelats in med informanternas samtycke. Intervjuerna har vi transkiberat, för att 

till så stor del som möjligt analysera det insamlade empiriska materialet.  

 

Valet av en kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer resulterar ofta i mycket 

dokumentation efter insamlingen av empirin. Enligt Rennstam och Wästerfors (2011)  ligger 

det i studentens roll, i studiens fall analytikerns roll, att sammanställa och analysera det 

empiriska materialet. Analytikern går ifrån rollen som fältarbetare eller intervjuare för att läsa 

om materialet flertalet gånger och skapa en förståelse för materialet samt sortera och ordna 

materialet till en hanterbar struktur för vidare analys i studien.  

Denna studies empiriska material har vid flertalet tillfällen grundligt granskats och sorteras 

för att i slutändan stödja empirin med en utformning av ny teori. Alternativet har varit att 

koppla samman det empiriska materialet med befintlig teori enligt vår induktiva ansats. 
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Det empiriska materialet baserat på intervjuerna om intern Employer Branding på IKEA har 

studerats och specifika utdrag har fokuserats på för att behålla den röda tråden genom hela 

arbetet. En viss del av det empiriska materialet reducerades på grund av för långa 

utsvävningar i intervjusvaren eller annan irrelevant information som uppkommit för syftet 

med denna studie. För att vara i linje med studiens ändamål och frågeställning måste viss del 

av det empiriska materialet reduceras menar Rennstam och Wästerfors (2011).  

 

2.5 Tolkningsmetod 

 

I tolkningsfasen är det tre begrepp som bör tas i beaktning. De tre är fullständighet, skälighet 

samt empirisk korrekthet. Begreppet fullständighet innebär att det ska finnas en början, en 

mitt och ett slut. Skälighet betyder att om studien skulle göras av andra med en neutral 

inställning skulle de komma fram till ett liknande resultat. Det tredje begreppet empirisk 

korrekthet syftar på att det framtagna empiriska materialet genom vår tolkning har 

presenterats på ett rättvist sätt (Yin, 2013).   

I studier av empiriskt slag bör slutsatserna växa fram via de tre olika tolkningsfaserna, samt 

med hjälp av de observationer och upptäckter som har gjorts under studiens gång. I 

slutsatserna bör det även beskrivas om ny forskning behövs bedrivas inom området och vad 

den skulle kunna innefatta (Yin, 2013). Under studiens gång har vi tagit hänsyn till 

fullständighet, skälighet och empirisk korrekthet genom att arbeta oss igenom stadierna som 

har mynnat ut i en slutsats.  

Det neutrala förhållningssättet har gjort att vi har presenterat materialet på ett enligt oss så 

rättvist sätt som möjligt. Vi tror att vid andra studier skulle liknande resultat uppnås, dock 

beroende på vilken relation forskaren har till IKEA. Med tanke på att ingen utav oss författare 

har någon relation till IKEA förutom som besökare, har vi på grund av det kunnat uppnå 

skälighet i vår studie då vi inte har personliga preferenser till IKEA som arbetsgivare. Vi har 

intervjuat personer med olika ställningar inom företaget som arbetar på olika platser och lyft 

fram både de positiva samt negativa aspekterna vi har kommit fram till, det anser vi leder till 

att tolkningen inte har vinklats och därmed presenterats på ett rättvist sätt.  
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2.6 Studiens trovärdighet 
 

För att möjliggöra att den empiriska delen av studien är trovärdig bör forskare vid en 

kvalitativ metod utgå från fyra kriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt att det 

material forskaren hittar kan styrkas och konfirmeras (Bryman, 2011). Nedan presenteras hur 

vi har tagit hänsyn till de fyra kriterierna.  

 

 
2.6.1 Tillförlitlighet 

 

När flera aspekter av verkligheten beskrivs är det upp till oss som forskare att säkerställa att 

den fakta som uppkommit är nära den konstruerade verklighet vi har studerat. Våra 

tolkningar och resultat som presenteras i denna studie har kontrollerats och säkerställts av 

våra informanter för att bilden av deras verklighet har återspeglats korrekt av oss. Bryman 

(2011) uppmuntrar till att återkoppla till informanterna som verktyg för att säkerställa 

studien, vilket ligger i linje med hur vårt arbetssätt har sett ut i fråga om tillförlitlighet i den 

här studien. 

 

2.6.2 Överförbarhet 

 

Vi ämnar försöka vidga läsarens vy kring vårt forskningsområde och läsaren ska kunna tolka 

studien på ett sådant sätt att själv avgöra vad resultatet har för betydelse. Lincoln och Guba 

(1985) diskuterar i Business Research Methods (Bryman, 2011) om det är möjligt att använda  

empirisk data som studeras fram i kvalitativa metoder i andra tidsepoker eller i andra 

sammanhang då situationen är unik. Denna fallstudie har en explorativ form och har studerats 

i ett specifikt valt sammanhang som representerar en konstruerad verklighet. Det empiriska 

sammanhanget i den här studien är föränderligt och vi lämnar över ansvaret om 

applicerbarheten till andra miljöer till läsaren. 

 
2.6.3 Pålitlighet 

 

Dokumentationen i studien syftar till insamlingen av data. Datan har dokumenterats av oss 

med hjälp av inspelningsteknik för att säkerställa att informanten har uppfattats korrekt av 

oss. Trots en utbredd mängd empiri som transkriberingen resulterat i, har vi valt att utföra 

transkribering på samtliga intervjuer. Anledningen till valet är att empirin har gett oss 

nyanserade bilder som analyserats noggrant i flertalet omgångar för att hitta ett samband. I 

detta fall var transkriberade intervjuer således till vår fördel i arbetet mot studiens slutsats. 
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2.6.4 Konfirmera och styrka materialet 

 

Vikten av att kunna styrka och konfirmera studiens material betyder att forskare visar på att 

de har försökt att ha en objektiv syn på datan som har framställts. Det innebär att forskare inte 

genom sina personliga åsikter har vinklat studien och det material som har framställts åt ett 

specifikt håll (Bryman, 2011). Vi har i vår studie försökt att inte låta våra personliga åsikter 

vara avgörande för studiens relevans även om det i stort sätt är omöjligt att inte påverka 

studien överhuvudtaget. Med vetskapen om vikten av att vara objektiv under produceringen 

av data gjorde det oss medvetna om att se på problemet med objektiva glasögon, för att på så 

sätt skapa en neutral studie utan att våra egna åsikter lyser igenom. 

 

 

2.7 Forskningsetik 
 

Det är viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter under studien. Forskningsetiska principer finns 

till syfte att ge en riktlinje mellan forskaren som utför studien och undersökningens deltagare 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vid fallstudier är etiska frågor aktuella vid två tidpunkter under 

studiens gång. De två tillfällena är vid insamling av data samt vid publiceringen av resultaten 

(Merriam, 1993). För att i linje med etiska frågor utföra denna studie ha vi vidare valt att 

använda oss av Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer som utgångspunkt 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Informationskravet syftar till att informera undersökningsdeltagarna om deras roll i studien 

och vilka villkor som deltagandet innebär. Undersökningsdeltagarna ska informeras om att 

deltagandet i studien är på frivillig grund och att de har rätt att avbryta sitt deltagande. 

Informationen ska delges alla områden som berörs av deltagaren och som kan påverka deras 

inställning till att delta. Vi informerade samtliga informanter som deltog i vår studie om dess 

innehåll och syfte innan- och under intervjutillfället samt respondenternas roll i studien. 

Samtyckeskravet innebär att informanterna samtycker till deltagandet i studien. 

Informanterna har rätt att närsomhelst avbryta studien och har rätt att sätta upp villkor för sin 

medverkan. Vi har efter samtyckte från informanterna spelat in intervjuerna. Enligt 

samtyckeskravet har vi även i förhand informerat informanterna om hur materialet i studien 

kommer att användas och analyseras till ett färdigställande.  
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Konfidentialitetskravet ställer krav på att samtliga informanter ska framställas på ett sådant 

sätt att de inte kan identifieras som enskilda personer av utomstående. Det gäller specifikt 

uppgifter som kan hänföras direkt till personen i fråga om typiska särdrag. 

 

I vår studie rapporterar vi inga uppgifter om enskilda personer som deltagit i studien på ett 

sådant sätt att de kan identifieras. Vi har tagit hänsyn till informanternas åsikt om eventuell 

avidentifiering av intervjuerna som utförts. Nyttjandekravet innebär att forskaren inte får 

använda personuppgifter i annat fall än forskningssammanhang. Uppgifterna får inte 

användas i syfte att ligga till grund för beslut för deltagaren. I denna studie la vi ingen vikt 

vid personuppgifter och tillämpade nyttjandekravet helt.  

 

 

2.8 Definitioner och begrepp 
 

De begrepp som förekommer i studien har vi valt att i vissa avseenden förkorta på grund av 

begreppens ordlängd. Det innebär att vi i valda sammanhang skriver ut begreppet för att ge 

ett bättre flöde i texten. Vi vill understryka definitionen av Employer Branding i förhållande 

till arbetsgivarvarumärke då de två begreppen med lätthet kan förväxlas.  

 

Employer Branding menar vi innefattar delar- eller hela arbetsprocessen från strategisk 

utveckling av varumärket till att förmedla informationen till valda målgrupper. I de 

avseenden vi valt att använda oss av begreppet arbetsgivarvarumärke syftar vi enbart på 

organisationens arbetsgivarvarumärke och således inte på organisationens bakomliggande 

arbete. Vi reducerar även marknadsföringen och förmedlingen av varumärket då det omfattas 

av definitionen Employer Branding.  

  



   

 

 

23 

23 

2.9 Metodkritik 
 

Problematiken kring ett utvalt område att rikta sin fallstudie mot uppstår i att det är svårt att 

generalisera resultaten från forskningen. Representativiteten bör tas i beaktning i arbetet med 

den kvalitativa fallstudien. Forskaren bör ta hänsyn till frågor om hur generaliserbart 

resultatet i studien är. De informanter som intervjuats representerar en specifik situation och 

trots ett väl planerat urval riskerar representativiteten begränsas och inte omfatta hela 

populationen som urvalet är utformat från (Bryman & Bell, 2005).  

 

Då informantantalet och den geografiska aspekten av vår studie är begränsad har vi varit 

försiktiga i generaliseringen och har därför valt att enbart belysa hur uppfattningar och 

förväntningar om Employer Branding kan se ut hos de anställda inom organisationen. Vi har 

valt att inkludera medarbetare med olika anställningslängd samt ansvarsområden, vilket har 

skapat en nyanserad bild av studieämnet och som gett oss en förståelse för Employer 

Branding som fenomen. Nackdelen med att utföra kvalitativa intervjuer i detta sammanhang 

är att 5 medarbetare är en så pass liten mängd i det stora medarbetarantal som IKEA har.  

Med hjälp av en bredd över olika avdelningar anser vi att de personer vi har intervjuat har 

gett oss en övergripande bild som kan appliceras på helheten. De informanterna som vi utfört 

intervjuerna på gav oss en informationsmättnad och har således inte gett oss någon anledning 

att utöka informantantalet. 

 

Den kritiska aspekten i valet av en fallstudie är att slutsatserna som forskaren drar inte kan 

generaliseras då en fallstudie innebär ett ensamt fall som inte kan representera helheten 

(Ejvegård, 2009). De slutsatser som vi därmed kommit fram till kan enbart ses som 

antydningar innan de kan stärkas från annan forskning. Trots kritiken mot ett ensamt fall som 

fallstudien innebär ser vi att resultaten kan vara till användning för organisationer utanför 

IKEA då studien inte enbart har tagit reda på hur IKEA kommunicerar sig utåt som 

arbetsgivare, utan hur en missvisande alternativ överensstämmande bild påverkar företagets 

medarbetare.  

  



   

 

 

24 

24 

 

Subjektiviteten i studien uppmärksammas av Bryman och Bell (2005) i samband med 

kvalitativa studier eftersom forskare kan stöta på en problematik i att inte färgas av egna 

tankar och åsikter om studieämnet. Subjektiviteten i studiens sammanhang är svår att bortse 

ifrån, vilket vi var medvetna om. Vi har tillämpat en objektivitet till så stor grad som möjligt 

och haft en medvetenhet angående subjektiviteten genom hela studien.  

 

 

2.10 Källkritik 
 

Granskning av källor och dess ursprung är av stor vikt vid utformandet av studier. Ejvegård 

(2009) menar att forskarens utgångspunkt i granskningen av källorna ska vara genom ett 

kritiskt förhållningssätt och i den mån det går. Materialet som används ska granskas och 

kontrolleras för att se var det härstammar ifrån för att vara säker på att materialet är 

tillförlitligt. Vi har i stora delar av denna studie använt oss av akademisk litteratur. Vi har 

använt oss av så aktuella källor som möjligt, och i den mån det går tillämpat originalkällor. 

Samtliga artiklar som har inkluderats i studien är vetenskapligt granskade. 
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3 Empiri 
 

Här presenterar vi vårt fallföretag samt resultatet av våra intervjuer inom ramen för de olika 

teman vi tar upp. Vi kommer att presentera våra informanter i en tabell nedan. Vi har delat 

upp empirin i rubriker efter den informationen vi har fått fram genom intervjuerna, vilket 

även betyder att vissa rubriker kommer innehålla mer text än andra beroende på mängden 

information. 

 

3.1 Fallföretaget IKEA 
 

”Att skapa en bättre vardag för de många människorna” lyder IKEA koncernens vision på 

deras hemsida. Koncernen grundades 1943 och består idag av 315 varuhus fördelade i 27 

länder världen över med ett medarbetarantal på 147,000. Förutom att skapa en bättre vardag 

genom ett brett sortiment till en prisvärd kvalitet säger sig IKEA värdesätta varje medarbetare 

som individuella talanger och tydliggör att det är medarbetarna som får organisationen att 

växa. Genom en utarbetad kultur menar IKEA att de har uppnått en attraktivitet som 

arbetsgivare och kulturen genomsyrar hela organisationen som bygger på inkludering, 

empati, öppenhet och ärlighet (IKEA, 2015)  

 

IKEA är även väldigt tydliga på sin hemsida med att förmedla vikten av att kunna göra sin 

röst hörd inom organisationen och lägger stor vikt vid uppmuntring av entreprenörskap och 

laganda. Det finns en tydlig idé om vilka värderingar som eftersträvas i organisationen och 

som även inkluderas i sökandet efter nya medarbetare.  Tydligheten i hur IKEA är som 

arbetsgivare är en naturlig del i det förmedlade arbetsgivarvarumärket som är följden av ett 

aktivt Employer Branding arbete inom koncernen (IKEA, 2015). 

 

Anledningen till valet av IKEA som fallföretag grundar sig i att företaget utgör en stor 

arbetsgivare i Kalmar där vi båda författare studerar. IKEA arbetar uttalat med Employer 

Branding och visar sig på många studentrelaterade aktiviteter. Företaget ligger även i topp 

bland Universums studier för de mest attraktiva arbetsgivarna (Universumglobal, 2015). Det 

gör det intressant för oss att undersöka hur en så stor koncern lyckas hålla sig i toppen år efter 

år. IKEAS medarbetare har varit väldigt tillmötesgående i samband med denna studie och har 

med glädje samarbetat för att göra vår studie relevant och lyckad. Vi finner det väldigt 

intressant att ha fått undersöka ett så stort företag som IKEA är, och dessutom fått 

möjligheten att skrapa lite på ytan av denna gigantiska arbetsgivare. 
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3.2 Presentation av informanter 
 

Informant 1: Arbetar med personalen på IKEA i Kalmar 

Informant 2: Employer Branding specialist på IKEA HR Service Center 

Informant 3: Medarbetare på IKEA, kassan och husgeråd, anställd i 3 ½ år  

Informant 4: Medarbetare på IKEA, kök, vardagsrum och kassa, anställd i ca 3 år  

Informant 5: Medarbetare på IKEA, lager, kök, logistik anställd i ca 3 år  

Informant 6: Medarbetare på IKEA, restaurang, anställd i ca 4 månader  

Informant 7: Medarbetare på IKEA, logistik, sälj, säkerhetsansvarig, anställd i ca 1 år 

 

 

3.3 Chefsperspektivet 
 

Vi har valt att först presentera chefsperspektivet för att på ett tydligt sätt bena ut ledningens 

syn på IKEA:s Employer Branding för att sedan i nästa avsnitt presentera medarbetarnas 

uppfattning om IKEA.  

 

 
3.3.1 Employer Branding på IKEA  

 

Informant 1 arbetar med personalen på varuhuset IKEA Kalmar. Hon har en gedigen 

erfarenhet av Employer Branding arbete och arbetar aktivt för att IKEA ska behålla sin 

position som en attraktiv arbetsgivare för människor med lika värderingar som företaget har 

utvecklat. Informant 2 arbetar som Employer Branding specialist på IKEA:s HR service 

centre och arbetar i likhet med Informant 1 aktivt med utvecklingen av företagets Employer 

Brand, i kombination med rekrytering och annat HR arbete på en central nivå. 

 

Informant 1 säger att på IKEA betyder Employer Branding en hel del, även om HR-

avdelningen i Kalmar inte arbetar med det på daglig basis på lokal nivå, så är det ändå något 

som finns med i arbetet med dem anställa i det stora hela. Den största delen av 

marknadsföringen sker centralt ifrån, men via arbetsmarknadsdagar och genom hemsidan 

förmedlar de ut sina värderingar. Informant 2 tillägger att i det stora hela använder sig IKEA 

av alla sorters kanaler när det gäller marknadsföring som inkluderar internet, tidningar, 

studentpress, studiebesök mm. IKEA vill skapa en bättre och lättare vardag för den stora 

delen av befolkningen vilket även stämmer överens med deras medarbetarlöften.  
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IKEA:s medarbetarlöften bygger på att ge enkla och ärliga människor möjligheten att 

utvecklas, både som individer och i sina yrkesroller, vilket IKEA tror leder till ett större 

engagemang där de tillsammans skapar en bättre vardag för både medarbetare och kunder.  

 

Enligt informant 2 marknadsför sig IKEA enkelt. De vill nå ut till de många människorna och 

berätta för så många som möjligt att de finns för att marknadsföra sig som arbetsgivare. Vad 

de gör, hur de gör det och vilka olika möjligheter det finns inom IKEA framkommer genom 

den verklighet de lever i. Han anser att IKEA är ett välkänt varumärke som många känner till, 

och tycker inte att det är svårt att hitta nya vägar att marknadsföra dem själva som 

arbetsgivare på grund av den attraktivitet som byggts upp för organisationen.  

 

”Vi vill förmedla ut dels vad det finns för möjligheter inom IKEA och hur man hittar dem. 

Den vanligaste vägen är att man börjar extrajobba samtidigt som man pluggar, vilket är ett 

perfekt sätt att komma in på IKEA och känna på hur det är att jobba på IKEA, och 

framförallt skaffa sig erfarenheten. Erfarenheten är något vi värderar högt, IKEA-

erfarenheten, och då kan både anställda och arbetsgivare känna på varandra.” 

- Informant 2 

 

3.3.2 Kultur och utveckling 

 

Nyckelord som beskriver IKEA är ”ett växande företag” som har en inspirerande vision, en 

stark affärsidé och en stark kultur. Ordet utveckling nämns också, där informant 2 menar på 

att en medarbetare på IKEA ska ha möjlighet att utvecklas både i sin yrkesroll och som 

individ, där hela världen ska vara möjlig som arena. Jämställdhet i form av ålder, kön, olika 

åsikter, etnisk bakgrund etc. är något som värderas starkt, det är viktigt att alla känner sig 

delaktiga och välkomna vare sig var man kommer ifrån. Delaktigheten sprider sig över större 

områden såsom exempelvis arbetsmiljön. Informant 1 säger även att IKEA strävar efter en 

motiverande arbetsmiljö där marknadsanpassade lönevillkor är ett grundkriterium. IKEA:s 

sista men ack så viktiga del i personalidén är att erbjuda sina medarbetare en anställning på 

vad de menar är marknadens främsta heminredningsföretag.  
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De båda informanterna är överens om att IKEA:s kultur är något som är välkänt hos de flesta, 

och beskriver kulturen som tydlig och unik i jämförelse med andra närliggande företag. 

Informant 2 utvecklar idén om organisationskulturen och tydliggör att IKEA har möjlighet att 

erbjuda utvecklingsmöjligheter som kan vara svåra att finna i Kalmarregionen. Kulturen och 

värderingarna är något som ständigt är med, både i det dagliga arbetet och rekryteringar. I 

rekryteringsprocessen är det viktigt att hitta medarbetare som efterlever IKEA:s värderingar 

och därigenom stärker IKEA:s Employer brand. Dessa människor bör ha viljan, ambitionen 

och potentialen att utvecklas på IKEA, samt brinna för uppgiften och brinna för 

heminredning.  

 

För att förstå IKEA som företag ansåg vi att det var omöjligt att utföra en intervju utan att 

snudda vid ordet kultur. Informant 2 beskriver IKEA:s kultur som en klassisk småländsk 

kultur. De vill ha jordnära människor med sunda värderingar där enkelheten genomsyrar allt. 

Kulturen ska även innehålla en vilja hos de anställda att hela tiden ta sig framåt i sin karriär, 

vilket däremot inte behöver betyda att den anställde klättrar högre upp, utan utveckling kan 

ske på vilken position man än befinner sig på i företaget. Just utveckling hos de anställda 

prioriteras högt och benämns av informant 2 som en vision de har för sina anställda, alla vill 

inte bli ledare men måste även de utvecklas på ett personligt plan. För att motivera sina 

anställda till ett bra arbete arbetar IKEA som en platt och transparent organisation där 

medarbetarna ska vara delaktiga i beslut och i de förändringar som sker. Det satsas en hel del 

på ledarskap vilket enligt IKEA är en motivationsfaktor. Även det personliga ledarskapet 

väger in en stor del på motivationen. 

 
3.3.3 Påverkan i arbetet 

 

IKEA vill visa för de anställda och potentiella medarbetare att det finns stora möjligheter att 

växa hos dem, de har enligt informant 1 många olika internutbildningar vilket betyder att en 

person som arbetar i kassan mycket väl kan växa inom IKEA och på så sätt arbeta sig uppåt i 

organisationen. Det ger både medarbetaren och IKEA som företag möjligheten att skapa en 

relation med varandra för att se om de passar ihop. IKEA värderar erfarenhet högt, vilket 

därför stärker deras tro om att en medarbetare som börjar långt ner i organisationen har 

möjlighet att ta sig uppåt.  
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Genom årliga utvecklingssamtal och kontinuerliga medarbetarsamtal hjälper man de anställda 

att ta reda på vad de har presterat under den period som har passerat, men man hjälper även 

till att skapa visioner för de anställda om vad de vill göra i framtiden. Där spelar även 

internutbildningar roll då de kan föra en medarbetare från botten till toppen.  

 

Enligt informant 2 är IKEA duktiga på arbetet med de anställda då de hela tiden arbetar med 

att bli bättre. Även om man som medarbetare inte vill klättra inom organisationen kan man 

bli mer kostnadseffektiv på den position man befinner sig på. IKEA arbetar med ständigt 

förbättringsarbete, där medarbetarsamtalen spelar en stor roll. Informant 2 anser även att 

IKEA:s förmedlade bild som arbetsgivare stämmer överens med hur bilden av företaget 

upplevs praktiken. 

 

3.3.4 Kommunicerad Transparens 

 

IKEA arbetar med ständigt förbättringsarbete, där medarbetarsamtalen spelar en stor roll. 

Informant 2 menar att företaget värdesätter medarbetarnas delaktighet i sitt arbete. Det 

personliga ledarskapet anses förbättra arbetet och således vara en motivationsfaktor. 

Transparensen mot de anställda är viktigt och delaktigheten som uppmuntras gör att 

förändringar inom organisationen blir lättare att genomföra.  

 

3.4 Medarbetarnas perspektiv 
 

Nedan presenterar vi medarbetarnas perspektiv.  

 

3.4.1  Innan anställningen 

 

4 av de 5 informanter vi intervjuade från medarbetarsidan behövde ett sommarjobb och 

beskriver det som anledningen till att de sökte arbete på IKEA. Samtliga informanter är 

överens om att deras syn på IKEA innan de började arbeta där var att IKEA är ett stort och 

välkänt företag som man vill jobba på. Även kulturen och den familjära känslan som IKEA 

utstrålar verkar flera av informanterna ha uppfattat. Informant 7 beskriver sin syn på IKEA på 

följande sätt:  
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”jag såg dem som ett svenskt företag med ganska så stor respekt på arbetsmarknaden.  Ett 

företag som är ett av de största i världen och som har mycket prestige. Jag såg det som ett, 

inte fint arbete men ett bra arbete.” 

 

Informant 3 betonar vikten av möjligheten till att få arbeta utomlands som en del av varför 

denne sökte, har man väl fått in en fot var möjligheterna större att kunna ta sig vidare inom 

företaget. Hur informanterna fick kontakt med IKEA varierade, informant 6 och 7 sökte via 

internet där de fyllde i kravprofiler, informant 5 gick spontant till IKEA och lämnade in en 

ansökan på grund av att IKEA finns i Kalmar. De resterande två hade sedan tidigare vänner 

som arbetade på IKEA som hjälpte dem att söka och få komma på intervju.  

 

Informant 4 såg IKEA som en bra referens att ha med sig i resten av sitt arbetsliv, antingen 

om man skulle vilja växa inom företaget eller söka sig vidare bortom IKEA. Flera av 

informanterna beskrev IKEA som ett tryggt och etablerat företag med bra anställningsvillkor 

och trygga avtal. 

 

”Jag hade nog en syn på IKEA som så att det var väldigt familjärt så att alla var glada och 

trevliga och att man hjälptes åt och hejjade på varandra, lite som en stor familj kanske man 

skulle kunna kalla det.” – Informant 5 

 

3.5  Kultur  

 
IKEA:s kultur är något som är välkänt hos många, informant 7 beskriver att som nyanställd 

försöker de göra de nya medarbetarna delaktiga i ”IKEA-familjen”. Däremot upplever flera 

av informanterna att det är olika beroende på vilken avdelning man är på. Informant 4 och 5 

har båda arbetat på köksavdelningen där de enbart har positiva saker att återberätta i deras 

intervjuer. Även informant 6 är inne på ett liknande spår när det handlar om restaurangen, där 

är det en sammansvetsad och hjälpsam stämning mot de som är nya.  

 

Informant 4 och 5 har arbetat på vardagsrum respektive logistikavdelningen, där den 

familjära känslan inte alls upplevdes på samma sätt. På vardagsrum var det få som arbetade 

vilket informant 4 trodde var anledningen till att den familjära känslan inte riktigt var 

densamma.  
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Tvärtom upplevde informant 5 som ansåg att de var alldeles för många på avdelningen för att 

det skulle gå att känna igen alla, vilket i sin tur ledde till en känsla av utanförskap i början av 

anställningen och som sedan höll i sig en längre tid. Informant 5 menar att IKEA kan 

upplevas liknande en sekt, vilket var vad informanten även hade uppfattningen om innan 

anställningen, dock är det avskärmat på de olika avdelningarna runt om i varuhuset.  

 

”Jag trodde att hela koncernen, eller hela huset var som en stor familj mot varandra men så 

var det inte. Istället var det mer uppdelat familjärt på de olika avdelningarna. Man 

grupperar sig i matsalen och på andra ställen så inte så familjärt sinsemellan. Man har 

någon barriär man kanske ska försöka jobba lite på kan jag tycka.” – Informant 5 

 

3.6 Utveckling  

 
Enligt IKEA:s ledning är IKEA en arbetsplats där medarbetarna har möjlighet att utvecklas 

och klättra uppåt i organisationen. Utvecklingen inom IKEA är något som våra informanter 

har delade meningar om. Informant 6 som arbetar i restaurangen känner inte att 

utvecklingsmöjligheterna är särskilt stora. Informanten förklarar vidare att det inte är så lätt 

som det beskrivs även om de värnar om sina anställda. Man måste ha arbetat länge men det är 

ändå svårt att avancera med tanke på att det är ett stort antal människor som arbetar där. 

Informant 5 är av en annan åsikt och upplever istället IKEA som en arbetsplats där det finns 

en möjlighet att klättra, och precis som på andra företag handlar det om att visa framfötterna. 

Då IKEA är en stor arbetsgivare upplever informant 5 att det finns goda möjligheter att växa 

där.  

 

Informant 7 är inne på samma spår som informant 5, personalen ges möjlighet att utvecklas 

och kan påverkas av personliga indikationer. De två informanterna har även fått förfrågan om 

att klättra i organisationen. Informant 5 hade samtal med sin chef men då informanten skulle 

flytta från Kalmar uteblev avancemanget. Informant 7 har fått förfrågan om att bli ansvarig 

på köksavdelningen.  

 

”IKEA ger en stark grund för mig att söka mig vidare. Erfarenheten i ryggen gör en ganska 

meningsfull på arbetsmarknaden. Jag tror att om man har med det på cv:t gör det ganska 

mycket för en. Det finns väldigt många tjänster överallt i världen också om man vill fortsätta 

inom företaget.” – informant 7 
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Informanterna 3 och 4 skiljer sig från de andra informanterna i sina åsikter när det handlar om 

utvecklingen på IKEA. De båda är överens om att det finns utvecklingsmöjligheter inom 

IKEA, det finns internutbildningar som man får tillgång till när det finns möjlighet. Informant 

4 beskriver IKEA om en strukturerad och trygg arbetsplats och vid frågan om möjligheten att 

växa och utvecklas svarar informanten såhär:  

 

”om man tänker att man vill utvecklas och växa, och det kan man ju göra MED företaget, 

men hela företaget och alla visioner och koncept är ju redan satta så egentligen så finns ju 

inte så mycket utrymme att komma med nya idéer! För att det är så himla strukturerat.” 

 – informant 4 

 

Vidare beskriver informant 4 att på de olika avdelningarna är det olika uppgifter som ska 

utföras, men det är fortfarande en manual som man måste utgå ifrån. Ska man dekorera en 

soffa på vardagsrumsavdelningen finns det en manual på exakt vilken soffa som ska ha vilka 

kuddar och det är något som är bestämt högre uppifrån och får inte baseras efter personligt 

tycke. Kom- In är en slags hjälpfunktion som dekorerar avdelningarna i varuhuset vilket 

informant 4 trodde skulle vara ett spännande ställe att arbeta på tills det framgick att även de 

hade en manual att utgå ifrån vilket inte gör jobbet särskilt utvecklande enligt informanten.   

 

Informant 3 beskriver IKEA:s utvecklingskurva som linjär, även om informanten är tveksam 

till att kalla det utveckling när en anställd börjar arbeta på en ny avdelning. Informant 4 anser 

att det finns stränga ramar där man enbart får utföra de arbetsuppgifter som ingår i den boxen 

man själv tillhör. Informant 3 fyller i genom att påpeka svårigheten att ta sig uppåt och ta sig 

ur boxen till nästa nivå då informanten inte tycker det är alls så lätt som det låter att klättra 

inom IKEA.  

 

3.7 Chefrelationen  
 

Utvecklingen för varje anställd är något som IKEA är stolta över, en del av den utvecklingen 

innebär att ha samtal med varje medarbetare, både utvecklings och uppföljningssamtal. 

Samtliga informanter förutom informant 6 som nyligen blev anställd delger att de har 

kontinuerliga samtal med sina chefer. Informant 7 beskriver sin relation till sina chefer som 

väldigt bra där det inte finns några klyftor mellan medarbetarna och cheferna.  
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Åsikter om chefrelationen varierar mellan informanterna och skillnaden verkar bero på vilken 

avdelning den anställda tillhör. Informant 3 som har arbetat på IKEA i ca 3 och ½ år och har 

haft runt 5 olika chefer, något som informanten tycker är en stor nackdel då tryggheten på 

arbetet till stora delar försvinner. 

  

Vid samtalen har den senaste chefen inte haft koll på vad som uppkommit på det första mötet 

vilket gör att informanten får upprepa mål osv. Det blir tröttsamt i längden och tillslut leder 

till en känsla hos informanten att det inte tjänar något till att berätta. Informant 3 som är 

intresserad av att arbeta utomlands har uttryckt för sina chefer ett intresse av att arbeta 

utomlands, men upplever att det bara är prat och att det aldrig händer något konkret.  

På ett av utvecklingssamtalen bevittnar informant 3 att chefen satte upp chefens egna mål 

som chefen ville att avdelningen i helhet skulle uppnå. Informant 3 beskrev samtalet på 

följande sätt:  

 

”Mina personliga mål sattes upp av chefen, det verkade som att hon ville att hennes 

avdelning skulle ha en viss procent kundnöjdhet. Det är väldigt mycket prat, och det följs ju 

upp, men det känns inte som det händer något. Jag vill ju jobba utomlands eftersom jag tar 

examen i sommar, men det känns som att chefen tycker det är jobbigt att behöva ta tag i.” 

 – Informant 3 

 

Att ha en bra relation till sin chef är enligt informant 4 nyckeln till att kunna ta sig vidare 

inom IKEA och klättra högre upp. Informant 4 hade en bra relation till sin chef på 

köksavdelningen då chefen ofta hörde av sig och stämde av. Tvärtom var det på 

vardagsrumsavdelningen där chefen sällan visade upp sig och nästan aldrig var delaktig, 

vilket även där visar på en skillnad mellan de olika avdelningarna. På lagersidan där 

informant 5 arbetar var chefkontakten mycket god, samtliga anställda fick komma med idéer 

som följdes upp.  

 

”En tjej tog upp det här med skräphantering då det blir väldigt mycket papp och plast när vi 

kör runt med truckar och det. Hon tog upp en tanke om skräphantering som hon hade gjort 

på en annan arbetsplats. Det infördes några veckor senare.” 

 – Informant 5 
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3.8 IKEA som arbetsgivare 

 

Att IKEA är en stor arbetsplats är inget som går att förneka, trots att varuhuset i Kalmar är 

relativt litet i jämförelse med andra varuhus har de många anställda vilket en del informanter 

upplever som negativt. Informant 6 beskriver en snedfördelning när det kommer till antal 

utlovade timmar, personer som har arbetat där länge får enbart ett fåtal timmar i veckan, 

något som även informanten själv känner av. IKEA utlovade fler timmar innan anställningen 

men istället verkar det som att de har en stor mängd anställda som får jobba få timmar. 

Informant 4 beskriver ett liknande scenario:  

 

”de tar ju in nya studenter varje sommar, och nu fick jag ju då alla mina tider som jag 

önskade, men det fanns ju de som till exempel började samtidigt som mig så nästa sommar då 

så kanske de fick 25 timmar på en sommar alltså på en månad medans de nya kanske fick till 

exempel 38 timmar bara för att de tjänar ju mindre för att de har ju bara varit där sitt första 

år.” – Informant 4 

 

Transparens inom IKEA beskrevs av informant 2 som en betydande del i arbetet mot deras 

medarbetare. Informant 7 vittnar om en god personalpolitik där det dock skulle finnas 

utrymme för att ta in än mer åsikter från personalen, men i det stora hela är den som sagt bra 

och det är fritt att uttrycka sina åsikter. Samtliga informanter beskriver transparensen som 

bra, det kommer ut nyhetsbrev varje vecka, det finns anslagstavlor där det kommer upp 

information och intranätet uppdateras ständigt.  
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4 Teori 
 
Nedan presenteras den teoretiska referensramen som samlats in genom tidigare forskning 

som är hämtad från litterära källor och vetenskapligt granskade artiklar. 

 

4.1 Employer Branding 
 

Employer Branding kan beskrivas på flertalet sätt, begreppet beskrevs år 1996 av Simon 

Barrow och Tim Ambler som ett paket av funktionella, ekonomiska och psykologiska 

förmåner som är inbäddade i tjänsten och som går att identifiera med företaget och 

arbetsgivaren (Ambler & Barrow, 1996).  Det är även beskrivet som när arbetsgivare 

använder sig till en större omfattning av lånade teorier och tekniker från marknadsföringen 

för att förmedla information om sig själva som attraktiva arbetsgivare och locka till sig rätt 

talanger (Torrington & Hall & Taylor, 2008). Employer Branding är med andra ord ett 

koncept, och ett uttryck för hur arbetsgivaren förknippas med exempelvis lön, status, 

upplevelser och karriärmöjligheter (Dyhre & Parment, 2013). Employer Branding kan 

sammanfattningsvis förklaras genom viljan att behålla befintliga medarbetare och samtidigt 

attrahera nya potentiella medarbetare på arbetsmarknaden.  

 

Att skapa en bild som arbetsgivare är en central del inom Employer Branding. Det innebär att 

skapa en ömsesidig relation mellan talangerna på marknaden och företaget som arbetsgivare. 

Den skapade bilden reflekteras följaktligen till de befintliga anställda samt de potentiella 

medarbetarna om företaget som arbetsgivare. Konceptet skapar förutsättningar för företag att 

särskilja sig på marknaden från sina konkurrenter i fråga om att skapa en önskvärd arbetsplats 

med de bästa talangerna (Mandhanya & Shah, 2010).  

 

Kommunikationen för Employer Branding har sin grund i att skapa varumärkeslojalitet både 

internt och externt. Målsättningen internt är att kommunicera en önskvärd bild i den 

befintliga personalens uppfattningar om arbetsgivaren, vilket kan uppnås genom att utveckla 

strategier och riktlinjer som möter medarbetarnas förhoppningar inom ramen för vilka 

resurser som finns i organisationen (Mandhanya & Shah, 2010). 
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Externt innebär det att strategiskt välja målgrupp och marknadsföringskanaler för att skapa 

kontakt med potentiella arbetstagare som kan vara aktuella för organisationen. Den externa 

kommunikationen innebär vidare att hitta delar i organisationen som är unika och som kan 

kommuniceras ut med budskapet om att vara en bra arbetsplats. Något som kan vara av 

särskild tyngd i kommunikationen externt kan således vara att fokusera på starka unika 

egenskaper som företaget besitter. I många fall kan det handla om att belysa 

organisationskulturen, arbetsgivarens löner och förmåner samt karriär- och 

utvecklingsmöjligheter (Mandhanya & Shah, 2010). 

 

 

4.2 Uppbyggnad av arbetsgivarvarumärket 
 

För att bygga upp ett starkt arbetsgivarvarumärke menar Armstrong (2006) att organisationer 

bör ta hänsyn till ett antal faktorer som lägger grunden för en Employer Branding strategi.  

I ett första steg i processen mot ett framgångsrikt arbetsgivaravarumärke bör företag 

analysera vilken målgrupp av talanger som är av intresse för organisationen samt vad den 

valda målgruppen efterfrågar för typ av arbetsgivare och förmåner. När målgruppen är 

identifierad måste hänsyn tas till vad som ska erbjudas samt hur det ska erbjudas målgruppen. 

 

I steget mot att bygga upp varumärket spelar den interna miljön en stor roll för att kunna 

förmedla ut arbetsgivarvarumärket. Att titta inåt i organisationen och utvärdera varje 

funktions fördelar skapar en sammansättning av attraktiva erbjudanden att kommunicera ut 

till potentiella medarbetare. Genom att ta hänsyn till de områden i organisationen som 

påverkar medarbetarnas positiva syn och som får de befintliga medarbetarna att stanna kvar 

läggs en värdefull grund för en lyckad Employer Branding strategi (Armstrong, 2006).  

 

Armstrong (2006) belyser även att det är av fördel att se till andra företag i omgivningen som 

anses vara attraktiva arbetsgivare och hämta inspiration från i sitt egna Employer Branding 

arbete. Förslagsvis kan inspiration hämtas från flertalet undersökningar som utförs varje år 

för att sammanställa attraktiva arbetsgivare, likt företagsbarometern som presenteras årligen 

av Universum (Universumglobal, 2015). Viktigt är dock att vara ärlig och realistisk som 

arbetsgivare och inte ta vatten över huvudet i kampen om de bästa talangerna då alla 

organisationer har olika förutsättningar menar Armstrong (2006). 
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4.3 Employer Value Proposition 

 

I strävan efter att bli förstahandsvalet bland arbetsgivare på marknaden krävs ett utarbetat 

arbetsgivarvärde. Det innefattar ett kommunicerbart erbjudande som förklarar värdet i 

organisationen som gör arbetsplatsen attraktiv för potentiella medarbetare (Armstrong 2006).  

 

Employer Value Propostion kan jämföras med customer value propostion, vilket innebär de 

kundlöften som företag marknadsför i arbetet med att vara konkurrenskraftiga. Kundlöften är 

något som skapas under än längre tid och kräver noggrann planering. Detsamma gäller 

arbetet med att skapa ett arbetsgivarvärde att kommunicera ut till potentiella och befintliga 

medarbetare. EVP definieras som medarbetarnas löften från arbetsgivaren (Dyhre & Parment, 

2013). 

 

 Ett medarbetarlöfte är ofta det första som möter en nyanställd samt andra som är intresserade 

av att arbeta på företaget. Grundtanken med Employer Value Proposition är att skapa en 

lojalitet hos medarbetarna och inge en känsla av att arbetsgivaren uppmärksammar och bryr 

sig om sin personal. En positivt upplevd Employer Value Proposition visar en arbetsgivare 

som värderar personalen högt som resurs och som inte enbart fokuserar på externa kunder 

och vinstmarginal. En positiv Employer Value Proposition kan därför bidra till en högre 

omsättning, ökad motivation samt en högre grad engagemang som gynnar företaget. (Dyhre 

& Parment, 2013). 

 

Dyhre och Parment (2013) förmedlar att ett medarbetarlöfte handlar om vilka känslor som 

innestår hos personalen samt vilka visioner och idéer företaget har inför framtiden. Ett 

medarbetarlöfte bör vara tydligt, sant, konkret, särskiljande och bör även innehålla en känsla 

som företaget vill förmedla utåt. De egenskaper som förmedlas ut bör således syfta till att 

punktmarkera fördelarna med arbetsplatsen. En stark metod för att attrahera nya medarbetare 

och behålla befintlig personal menar Armstrong (2006) är att hela tiden förmedla ut hur högt 

personalen värderas.   
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Genom EVP skapar företag en identitet och image som visar vad företaget vill kommunicera 

om sig själva. Identiteten kan exempelvis skapas med hjälp av medarbetarundersökningar där 

anställda får berätta vad de anser att företaget har för egenskaper. När en Employer Value 

Proposition väl är skapat är det viktigt att de löften som företaget utger sig för att ha efterföljs 

(Dyhre & Parment 2013). 

 

 

4.4 Att kommunicera arbetsgivarvarumärket  
 

Employer Branding arbetet består till stor del av kommunikation. För att kunna förmedla 

varumärket på rätt sätt till valda målgrupper är det viktigt att kommunikationsstrategierna är  

genomtänkta och genomarbetade (Dyhre & Parment, 2013).  

 

För att kunna kommunicera arbetsgivarvarumärket på ett sätt som får rätt målgrupp att 

intressera sig för företaget krävs en förkunskap om organisationen. En gedigen förståelse om 

företagets position på marknaden, den interna kulturen och värderingar underlättar i 

kommunikationsarbetet och leder till ett mer effektivt Employer Branding arbete (Dyhre & 

Parment, 2013).  

 

Många kommunikationskanaler är användbara när arbetsgivarvarumärket ska förmedlas ut. 

Vanligt förekommande marknadsföringskanaler i Employer Branding sammanhang är 

användandet av hemsidor, annonser, sociala medier och arbetsmarknadsdagar. Vad som 

däremot är viktigt och bör tas hänsyn till i marknadsföringen är hur relevant informationen är 

för målgruppen och till vilken kostnad. De olika typerna av marknadsföringskanaler måste 

anpassas efter vilka talanger som organisationen vill attrahera, och göra det i ett strategiskt 

valt forum som den valda målgruppen är exponerad för alternativt föredrar (Dyhre & 

Parment, 2013). Att arrangera eller närvara vid evenemang eller andra fysiska forum kan 

öppna upp för att på ett djupare plan hitta och konversera med potentiella medarbetare.  

 

Dyhre och Parment (2013) förklarar att budskapen om en organisation måste hänga samman 

både internt och externt. Det gäller också att tillämpa liknande budskap i sin kommunikation 

över tiden för att hitta en kontinuitet och för att skapa sig en unik position som arbetsgivare i 

den stora informationsmassa som folk dagligen exponeras (Dyhre & Parment, 2013). 
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4.5 Mäta resultatet av Employer Branding 
 

Effekten av Employer Branding kan vara svårt att veta då det handlar om tankar och 

uppfattningar om organisationen som är av vikt. Dyhre och Parment (2013) säger att det kan 

vara värdefullt att mäta antal relevanta sökande till tjänster som utannonseras då en högre 

grad relevanta och färre ansökande speglar hur väl organisationen lyckats med att förmedla 

sitt arbetsgivarvarumärke till den valda målgruppen. Andelen internansökningar visar på 

graden av tydlighet och transparens inom företaget. En hög andel internansökningar visar på 

trivsamhet inom organisationen och tydliga karriärvägar (Dyhre & Parment (2013).  

 

Att mäta utgångsläget och följderna efter Employer Branding aktiviteter är nödvändigt menar 

Dyhre och Parment (2013) för att se om aktiviteten gav en positiv ROI-effekt (return of 

investment). Medarbetarundersökningar och andelen relevanta ansökningar vid lediga tjänster 

är givande verktyg för att få klarhet i hur attraktiva organisationer är som arbetsgivare. Andra 

sätt att skapa sig en bild av graden av attraktivitet och konkurrenskraftighet i 

rekryteringssyfte är genom externa undersökningar som årligen genomförs av företag som 

exempelvis Universumglobal och företagsbarometern (Dyhre & Parment, 2013). 

 

 

4.6 Intern Employer Branding 
 

Organisationers Employer Brand börjar med den interna personalstyrkan. Det är de befintliga 

medarbetarna som utgör ambassadörer för arbetsgivaren och som bidrar till ett positivt 

Employer Branding arbete om de är nöjda, och skapar en negativ bild av företaget om de inte 

trivs på arbetsplatsen. En belåten personal bidrar även till en effektiv och engagerad 

arbetsmiljö, som speglar sig utåt till konkurrenter och potentiella medarbetare (Dyhre & 

Parment, 2013).  

 

Dyhre och Parment (2013) menar att en organisation kan arbeta med intern Employer 

Branding genom att identifiera de drivkrafter som finns hos de anställda. För att uppmuntra 

till utveckling och skapa argument för att behålla sina medarbetare bör de drivkrafter som 

identifieras tillfredsställas i den mån det är möjligt. När medarbetarnas drivkrafter 

identifierats och uppfyllts till största möjliga mån underlättas skapandet av en positiv bild av 

företaget som arbetsgivare och skapar förutsättningar för en identifikation med företaget och 

varumärket.  
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Mosley (2007) påpekar att en tydlig identifikation med arbetsgivarvarumärket gör att de 

anställda naturligt tar till sig och förstår betydelse av varumärket. På så sätt kan de naturligt 

agera efter organisationens strategier och mål för att på ett effektivt sätt kommunicera 

varumärkeslöftet som naturliga och ärliga ambassadörer för arbetsgivaren. Drake et al. (2005) 

diskuterar även att en tydlig intern profilering av arbetsgivarvarumärket resulterar i en ökad 

kunskap hos de anställda och leder till ökad prestation och sammanhållning.  

 

Intern Employer Branding är en lång process och som kan leda till många positiva aspekter 

om arbetet genomförs framgångsrikt. Konsekvenserna som uppstår kan vara en engagerad 

och motiverad personal som identifierar sig med arbetsgivarens mål och visioner. En 

identifikation kan leda till ett infinnande av ökad trivsel som genererar i en lägre 

personalomsättning. En engagerad personal kan även bidra till ett infinnande av 

ansvarskänslor och stimulera de anställdas personliga utveckling. Ansvarstagandet som 

uppstår kan vidare yttra sig i att personalen arbetar i linje med de strategiska mål som 

organisationen har upprättade (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 2002).  

 

Profileringen och marknadsföringen internt har sitt fokus enligt Arnerup-Cooper och 

Edvardsson (2002) i de anställdas motivation. Intern Employer Branding består således delvis 

av att påverka personalens attityd och värderingar för att bidra till prestation och utveckling.  

 

4.7 Motivation 

Att på ett modernt sätt motivera sina anställda handlar inte enbart om att möta medarbetarnas 

behov, utan det handlar även om att fokusera på hur den anställde kan utvecklas i framtiden 

(Longenecker & Nykodyn, 1996). En chef bör ha i åtanke hur personalens motivation 

påverkas av arbetsplatsen, känner medarbetarna att deras arbete är meningsfullt ökar deras 

inre motivation och förbättrar deras arbetsprestation, vilket kan göras genom att stötta 

självständighet i arbetet (Yin, G, et al 2014).  

Klassiska teorier som Herzbergs tvåfaktorsteori (Herzberg, 1993) och Maslows 

behovspyramid (Hughes et al, 2002) anser vi är teorier som fortfarande går att applicera på 

dagens organisationer. Däremot är Maslows behovspyramid enligt oss för grundläggande för 

att använda som underlag och dra slutsatser ifrån för just den här uppsatsen.  
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Vi anser ändå att teorin är värd en plats i teorikapitlet på grund av dess självklara budskap att 

en medarbetare behöver uppskattning och feedback för att ta det sista steget på trappan upp 

till självförverkligande. Herzbergs tvåfaktorsteori lämpar sig bättre att använda till området 

företagsekonomi då den är kopplad till en arbetssituation. Teorin går ut på att 

motivationsfaktorerna inte kan uppnås förrän hygienfaktorerna är uppfyllda (Hughes et al, 

2002). I vår teori vill vi fokusera på de motivationsfaktorer som teorin innehåller vilka är 

följande; erkännande, själva arbetet, ansvar, avancemang och utveckling. Faktorerna stämmer 

överens med vad Longenecker och Nykodyn (1996) benämner som en modern metod att 

bemöta sina anställda på, alltså att fokusera på vad den anställde vill i framtiden. Vi anser att 

de olika forskarna vill förmedla att motivation bottnar i ett självständigt arbete, där 

medarbetarna själva får ta ansvar och utveckling sker genom att chefen stöttar sina 

medarbetare. Även Hackman och Oldman (1980) är inne på samma spår när det handlar om 

egenskaper hos arbetet som är nödvändiga för att kunna påverka de anställdas motivation till 

arbetet. De faktorer som beskrivs är variation i arbetet, helheten, betydelsefullheten, 

självstyre och återkoppling på det man åstadkommer i arbetet, vilka till viss del stämmer 

överens med de tidigare beskriva motivationsfaktorerna.  

Wayne et al (2009) beskriver dagens anställda som rotlösa personer som ofta byter 

arbetsplatser, något som Robinson och Rousseau (1994) anser handla om att det psykologiska 

kontraktet mellan arbetsgivaren och de anställda är för lågt. Det kan ske när ledningen inte 

tydligt nog lyckas förmedla ut visioner och framtidsplaner som kan motivera de anställda på 

företaget. Att ha en lös kontakt med sina anställda kan bli kostsamt för företaget då 

medarbetarna förlorar mer kunskap om organisationer då personalen hela tiden byts ut 

(Carroll & Buchholtz, 2014). 

Vi tolkar motivationsteorin som vi har sammanfattat att det krävs vissa motivationsfaktorer 

för att arbetet ska kännas meningsfullt och att arbetet på så sätt utförs på ett bättre sätt. De 

faktorer som samtliga forskare är överens om är ansvar och utveckling där återkoppling på 

arbetet är av stor vikt.  
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4.8 Kultur 

 

Vi väljer att först presenterna den större bilden som finns av kultur för att sedan applicera 

kultur på vår studie. Vi anser att det krävs en viss förförståelse av hur man i teorier definierar 

begreppet kultur, men vi vill inte gå in för brett på definitionen då begreppet kultur är så pass 

stort och på så sätt kan ta bort fokus från vår studie som inte ämnar behandla enbart kulturen i 

företaget. 

 

Kultur är en kollektiv företeelse som lärs in i den sociala miljön där människor lever 

tillsammans. Kulturen består av oskrivna regler som kollektivet av människor har skapat, 

reglerna skiljer gruppen människor från en annan grupp. Kultur är inte medfött utan det är 

något som lärs ut till dem som lever i gruppen (Hofstede et al, 2011). 

 

Symboler, hjältar, värderingar och ritualer används för att ge uttryck för en kultur. Vilket kan 

yttras som särskilda kläder som används av organisationen, hur man hälsar på varandra, 

språkanvändningen och liknande faktorer (Hofstede et al, 2011). Hofstede et al (2011) menar 

att det inte går att undvika kultur då det första en ny grupp skapar är ett gemensamt språk, 

kommer fram till vissa regler samt delar upp ledarskapet. Regler är något som krävs för att 

gruppen ska överleva, även om reglerna inte skrivs ner på papper finns de hos de 

medverkande i gruppen (Hofstede et al, 2011). 

 

Genom en stark kultur där organisationen och därmed personalen delar värderingar ökar 

motivationen hos de anställda, det beror på att personalen känner sig stolta över att arbeta på 

företaget vilket även leder till en lojal personal (de Chernatony, 1999). Vidare ser vi att de 

Chernatonys (1999) påstående om att kulturen kan kopplas ihop med motivationen är något 

som är användbart i vår studie då kultur är något som tas upp i empirin av våra informanter. 

Vi kan då försöka se ett mönster i hur de anställda upplever kulturen kontra hur IKEA 

framställer sin kultur och om det har någon påverkan på de anställdas prestation. 

 

Motivation som är en viktig aspekt kan ha sin grund i kulturen. Organisationskulturen kan 

även influera och påverka medarbetarnas engagemang och uppfattningar om företaget som 

arbetsgivare och således främja varumärkesarbetet.  
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Ett indirekt bidrag till Employer Branding medförs av de anställda genom att medarbetarnas 

uppfattningar om företaget bidrar till hur de kommunicerar om arbetsgivarvarumärket på 

arbetsmarknaden och kan påverka synen både internt utåt mot framtida arbetstagare 

(Mandhanya & Shah, 2010).  

 

Identitet och anknytning till ett varumärke är vad som skapar lojalitet hos medarbetarna. Om 

en stark anknytning till arbetsgivarvarumärket uppkommer bidrar det till att arbetstagaren är 

mindre benägen att byta arbetsgivare, vilket gör att organisationen behåller sina anställda. Att 

behålla sina medarbetare är en stor målsättning inom Employer Branding. Strategier för 

Employer Branding används således ofta för att påverka kulturen och skapa en anknytning 

och till sina medarbetare för att påverka deras identifiering med företaget. Det leder vidare till 

en påverkan på lojaliteten för arbetsgivarvarumärket (Mandhanya & Shah, 2010). 
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5 Analys 
 

I följande kapitel sammankopplar vi det empiriska materialet med vår framtagna teori. Vi har 

valt att i första delen av analysen beskriva hur IKEA:s Employer Branding arbete kan 

kopplas med de rekommendationerna som beskrivs i teorin. Fortsättningsvis analyserar vi om 

IKEA:s kommunicerade Employer Brand överensstämmer med medarbetarnas syn och vilka 

likheter och skillnader so vi kan se, för att sedan visa på vilka konsekvenser det kan leda till.  

 

5.1 Kommunicerad Employer Branding på IKEA 
 

Personalen på HR avdelningarna inom IKEA är väldigt måna om att arbeta med Employer 

Branding och strävar hela tiden efter att utvecklas inom området. Ur ett chefsperspektiv har 

IKEA kommit långt i Employer Branding arbetet och verkar aktivt för att behålla sin position 

på arbetsmarknaden som ett attraktiv arbetsgivare. Organisationen fokuserar främst på att 

förmedla sitt arbetsgivarvarumärke centralt genom stora marknadsföringskanaler som 

hemsida och annonser i tidningar. Trots den centrala utgångspunkten i arbetet förekommer 

flertalet initiativ på mer lokal nivå i form av arbetsmarknadsdagar och samarbeten i olika 

former med bland annat studentföreningar. 

 

Dyhre och Parment (2013) förklarar att konceptet Employer Branding ger uttryck för hur 

arbetsgivaren förknippas med faktorer som lön, status, upplevelser och karriärmöjligheter. En 

av informanternas svar från chefssidan angående om hur de vill kommunicera sitt 

arbetsgivarlöfte löd ” Att ge enkla och ärliga människor möjligheten att utvecklas både som 

individer och i sina yrkesroller”, vilket ger en bild av strategiskt utformade nyckelord som 

IKEA vill förknippas med vad gäller de faktorer som faller under Dyhre och Parment (2013) 

faktorer om förmedlat arbetsgivarvarumärke. 

 

Externt arbetar organisationen med att förmedla arbetsgivarvarumärket i offentliga forum 

som är anpassade efter den målgrupp som man ämnar attrahera. IKEA:s rekrytering av 

studenter sker exempelvis i form av extern marknadsföring i de kanaler som 

studentmålgruppen vistas i. På så sätt skapas en anknytning och relation till organisationen. 
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Genom att förmedla ett arbetsgivarlöfte som fokuserar på utveckling och karriärmöjligheter i 

strategiskt valda forum som är kopplade till målgruppen skapar IKEA en varumärkeslojalitet 

externt som påverkar de potentiella nya medarbetarnas bild av IKEA som en bra arbetsplats 

att arbeta på under en längre tid då utveckling och karriär stimuleras om det är de faktorerna 

som målgruppen efterfrågar. I linje med Mandhanya och Shah (2010) skapar IKEA en 

önskvärd bild som arbetsgivare som också förmedlas ut i strategiskt valda forum och till 

valda målgrupper. 

 

Intern Employer Branding på IKEA fokuserar likt den externa marknadsföringen på att 

plocka ut egenskaper inom organisationen som är attraktivt för de befintliga anställda inom 

organisationen. Att driva frågor som utveckling, karriär och öppenhet skapar en grund för 

deras medarbetare att aktivt vilja söka sig vidare i organisationen och vara lojala mot sin 

arbetsgivare. Armstrong (2006) förklarar att titta inåt i organisationen för att utvärdera 

fördelar inom organisationens olika funktioner och utveckla attraktiva erbjudanden som är 

ampassade för den valda målgruppen som företaget vill behålla och attrahera, vilket stämmer 

överens med IKEA:s arbete. Det påverkar den interna personalens bild av arbetsgivaren och 

har en inverkan på potentiella arbetstagares uppfattningar om arbetsplatsen, då medarbetare 

fungerar som ambassadörer även utanför arbetet. Mandhanya och Shah (2010) menar vidare 

att det är av stor vikt att möta de drivkrafter som finns i organisationen i den mån det går, för 

att skapa och kommunicera en önskvärd bild av företaget som arbetsgivare. De anställdas 

uppfattningar påverkas och genererar en varumärkeslojalitet.  

 

IKEA har bemött de drivkrafter som finns internt genom att fokusera på intern öppenhet och 

utveckling. Dyhre och Parment (2013) förklarar att budskapen inom Employer Branding 

måste hänga samman både internt och externt för att skapa en unik position på 

arbetsmarknaden och särskilja sig från konkurrenter. Enligt IKEA har en personalidé 

utformats som kommuniceras externt och internt och den trycker på att individer ska 

utvecklas och växa i sina yrkesroller. På sikt har IKEA en förhoppning om att det ska leda till 

engagemang och skapa en bättre vardag för medarbetare och kunder, vilket ligger i linje med 

Dyhre och Parment (2013), då IKEA skapar en unik arbetsgivarposition genom sin 

informationsförmedling. Som tidigare analyserats har IKEA medarbetarlöften som uttrycks 

genom att ge enkla och ärliga människor möjligheten att utvecklas, både som individer och i 

sina yrkesroller. Med en teoretisk grund kan vi se att personalidén ger uttryck för IKEA:s 

Employer Value Proposition. 
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Dyhre och Parment (2013) benämner EVP som ett kommunicerbart erbjudande som förklarar 

värdet i organisationen samt gör arbetsplatsen attraktiv för potentiella medarbetare. Det 

innebär att företag arbetar för att vara konkurrenskraftiga genom att förmedla information 

som kan kopplas till vad arbetsgivaren har att erbjuda sina anställda. De svar vi fått genom 

intervjuer med HR personalen på IKEA belyser att ett stort fokus inom organisationen är 

medarbetarsamtal för att bedriva ett ständigt förbättringsarbete genom influenser från 

personalen. Vi kan därför se att ett samband mellan vad anställda efterfrågar på sin 

arbetsplats, som enligt HR personalen är utveckling och karriärmöjligheter, med hur IKEA 

aktivt valt att förmedla sitt Employer Value Proposition. Hur IKEA:s Employer Value 

Proposition vidare uppfattas av medarbetarna är något som vi presenterar senare i analysen. 

I empirin nämner inte cheferna inom IKEA att de mäter resultatet av deras arbete med 

Employer Branding, även om det är något vi kan anta att de gör då organisationen är så stor. 

Däremot nämner Dyhre och Parment (2013) att ledningen inom en organisation kan utvärdera 

om de anställda trivs inom företaget genom att se på antalet internansökningar. Flera av de 

informanter vi har intervjuat bevittnar om en hård konkurrens på IKEA och även svårigheten 

med att klättra uppåt i företaget, något som vi kan tolka som positivt för IKEA då många 

anställda vill stanna inom företaget.  

 

Enligt Yin (2014) bör cheferna tänka på att ha en inspirerande och utvecklande arbetsmiljö 

för att få personalen att prestera bättre. En utvecklande arbetsmiljö arbetar IKEA med i form 

av utvecklingssamtal och uppföljningssamtal. Utvecklingssamtalen som IKEA genomför 

regelbundet ligger även i linje med vad Longenecker och Nykodyn (1996) menar är det 

moderna sättet att motivera sin personal på, då utvecklingssamtalen på IKEA inkluderar 

framtidsplaner och visioner för de anställda. Genom att IKEA:s anställda får möjlighet till 

utveckling ökar chansen att de kan avancera och på så sätt få större ansvar, något som ingår i 

Herzbergs tvåfaktorsteori angående motivationsfaktorer. Genom utvecklingssamtal på IKEA 

där cheferna gör återkoppling på de anställda och det utförda arbetet, ökar chanserna för en 

höjd motivation. Återkoppling på utfört arbete ligger i linje med vad som i teorin beskrevs av 

forskarna som en motivation för de anställda. 
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En kultur innebär att ha delade värderingar och delade normer (Hofstede, 2011). IKEA själva 

anser att de har en stark kultur, särskilt i jämförelse med andra närliggande företag, då 

IKEA:s kultur genomsyrar en stor del av det dagliga arbetet. Att ha en stark kultur, som enligt 

O’Reilly (1989) anses vara mer styrande än regler, bör därför påverka IKEA och de anställda. 

De anställda på IKEA ska enligt cheferna vara jordnära, ha sunda värderingar, vilja utvecklas, 

samt vara enkla människor. Den kulturen IKEA har bör alltså de anställda ständig bära med 

sig och på så sätt inte behöva styras av regler på samma sätt som i företag där kulturen är 

svag.   

 

 

5.2 Medarbetarperspektiv 
 

Arbetet med Employer Branding går som tidigare beskrivet att mäta i form av 

internrekryteringar. Flera av våra informanter beskriver det stora trycket på personalsidan och 

därmed svårigheten det bidrar till att kunna klättra högre upp i organisationen. Informant 6 

beskriver det som negativt att utvecklingsmöjligheterna är små då det är svårt att utvecklas på 

en högre nivå i organisationen. Ser man det från företagets sida är det istället en positiv effekt 

på deras Employer Brand när det är många sökande till olika poster. 

 

IKEA använder sig till stor del av utveckling när det kommer till att motivera sina anställda. 

Det finns internutbildningar att gå, de har kontinuerliga utvecklings- och uppföljningssamtal 

och de är tydliga med möjligheterna att växa inom företaget. Våra informanter upplever inte 

fullt ut att utvecklingssamtalen ger den motiveringskänslan som IKEA framställer det som. 

Informant 3 beskrev en chefrelation där 5 olika chefer hade haft utvecklingssamtalen under 3 

år, vilket ledde till att ingen av cheferna hade direkt överblick på det utförda arbetet och 

informanten slutade tillslut att delge sina förväntningar. Informant 5 upplevde även att chefen 

inte tog tag i de framtidsdrömmar informanten beskrev i form av att vilja arbeta utomlands. 

Informanternas och deras beskrivningar om att allt som görs på IKEA i butikerna redan är 

förutbestämt och att utvecklingssamtalen inte fungerar fullt ut tar bort motivationsfaktorerna 

självstyre och återkoppling som Hackman och Oldman (1980) beskriver som viktiga. 

Utveckling bottnar i att cheferna stödjer sina anställda, hur chefskapet upplevs varierar 

mellan avdelningarna på IKEA, när det upplevs som bra tas de anställdas åsikter tillvara på, 

som vid exemplet när det infördes skräphantering efter förslag av personalen.  
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Informanterna 5 och 7 som har en positiv bild av utvecklingsmöjligheterna på IKEA har då 

troligen en högre motivation till att göra ett bra arbete då de känner att de får hjälp av 

företaget att utvecklas. Delaktigheten och transparensen inom företaget upplevs av de 

anställda som bra, de känner att de får tillräckligt med information om vad som händer i 

organisationen. Transparensen och delaktigheten förstärker det psykologiska kontraktet 

mellan cheferna och de anställda, vilket IKEA har lyckats med då de anställda får ta del av 

IKEA:s visioner och framtidsplaner. En bra psykologisk kontakt bidrar till att de anställda vill 

stanna inom företaget något som är viktigt för IKEA då de trycker på “IKEA-erfarenheten” 

som de vill ge till sina anställda.  

 

Den starka kulturen som IKEA menar att de har förstärks av de anställdas åsikter som 

beskriver en familjär känsla på flera av de avdelningar som är representerade i studien. 

Däremot beskrivs det av informanterna att det är väldigt avskilt mellan avdelningarna, vilket 

kan vara en negativ aspekt då det delade språk och de delade värderingarna kan variera 

beroende på vilka platser i varuhuset en anställd befinner sig. Den enkla kulturen som IKEA 

beskriver som genomgående kanske ibland blir för enkel när de anställda beskriver att det 

finns manualer på allting, bidrar då den enkla kulturen till en försämrad motivation hos de 

anställda? Den starka kulturen beskrevs av informant 5 som ett hinder när det handlade om 

att komma in i personalstyrkan på arbetsplatsen vilket kan leda till att informanten inte får 

möjlighet att ta del av avdelningens normer och värderingar på samma sätt som de andra. 

 

5.3 Likheter och skillnader  
 

När vi jämför svaren som vi fått fram genom intervjuer med informanter från både chefssidan 

och medarbetarsidan inser vi att det finns både likheter och skillnader i resultaten mellan 

chefernas kommunicerade Employer Brand och hur medarbetarna uppfattar informationen. 

Vi kommer följaktligen att presentera relationen mellan chefernas och medarbetarnas 

uppfattningar på IKEA. 

 

Genom intervjuer med representanter från HR avdelningar på IKEA kan vi konstatera att 

utvecklings- och karriärmöjligheter är centrala faktorer i hur organisationen vill förmedla ut 

sitt arbetsgivarvarumärke externt och internt. Hela koncernen arbetar med Employer 

Branding för att förmedla ut att de erbjuder personlig utveckling i form av ansvarsmöjligheter 

och yrkesrelaterad utveckling.  
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Utvecklingsmöjligheterna innefattar avancemang inom koncernen till olika avdelningar och 

befattningar som en aspekt, och vidare personlig utveckling genom entreprenörsanda och 

ansvar på arbetsplatsen. I resultatet från intervjusvaren som förmedlats via informanterna 

råder det delade meningar om hur utveckling uppmuntras och praktiskt upplevs inom 

organisationen. Informant 6 förklarar att utvecklingsmöjligheterna är väldigt begränsade på 

grund av den stora personalstyrka som organisationen har. Det råder stor konkurrens om de 

tjänster som tillsätts, och en ansvarsutveckling sker enbart efter en lång tids anställning, 

vilket kan generera en lägre motivation på arbetsplatsen. 

 

Informant 5 och 7 delar inte uppfattningen om begränsade utvecklingsmöjligheter, då 

personerna beskriver att viljan att utvecklas ligger till grund för avancemang på arbetet. De 

beskriver att det är viktigt att vara öppen mot sina chefer att viljan till utveckling finns, så att 

cheferna är införstådda i det. Informanten beskriver vidare att IKEA är en stor arena för 

utveckling och det finns hela tiden en chans till avancemang på arbetsplatsen. En informant 

från medarbetarsidan uttrycker till skillnad från ovanstående informanter att uppfattningen 

kring IKEA:s förmedlade information och utvecklings- och karriärmöjligheter begränsas till 

viss del. Det finns många internutbildningar att delta i som leder till karriärutveckling, 

däremot anser informanten att begränsningen som uppstår är att ramar och regelverk redan är 

bestämda. Det leder till att personlig utveckling och ansvarsmöjligheter begränsas även om 

det ges möjlighet att växa i organisationen yrkesmässigt. Informanten beskriver vidare att 

arbete i utlandet var en stor anledning till att personen sökte sig till arbetsplatsen. Det är 

däremot inget som har uppmärksammats som önskat av cheferna. Informanten förklarar att 

det har skapat en dissonans i uppfattningen idag, i jämförelse med hur IKEA förmedlat sig 

som arbetsgivare innan informantens anställning.  

 

Övergripande beskriver informanterna från medarbetarsidan att uppfattningen om påverkan i 

arbetet samt uppmuntran till idéer och tankar för förbättringsarbete inom organisationen 

stämmer överens med informationen som cheferna förmedlar ut.  Informant 7 anser att IKEA 

bedriver en god personalpolitik som hela tiden involverar de anställda i beslut och 

förändringar som sker inom koncernen. Cheferna som deltog i denna studie förklarar att det 

är en stor del i Employer Branding arbetet att medarbetarna ska känna att det finns en 

möjlighet till påverkan i arbetet. Arbetet innefattar medarbetarsamtal och kontinuerligt 

planerade möten där idéer och tankar kan offentliggöras, i kombination med att tillfälle finns 

för delgivning av information från ledningen. 
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Kulturen beskrivs enligt HR personalen på IKEA vara en av de starkaste egenskaperna som 

organisationen har. En familjär kultur med en känsla av enkelhet ska genomsyra hela 

organisationen när medarbetarna kliver innanför dörren till sin arbetsplats.  Vi kan se att det 

finns en tillsynes skild uppfattning i hur kulturen upplevs i jämförelse med hur kulturen 

förmedlas genom Employer Branding. Den stora skillnaden vi kan se beror på vilken 

avdelning som medarbetarna är verksamma inom.  Intervjuerna med tre av informanterna 

från medarbetarsidan visar på att kulturen upplevs som en styrka i organisationen och bidrar 

till att de anställda känner sig delaktiga och sammansvetsade. Två av informanterna upplever 

däremot att kulturen inte upplevs på samma sätt i praktiken som hur de förväntat sig innan 

anställningen, trots att det var en av aspekterna i anledningen till valet av IKEA som 

arbetsplats. Informanterna beskriver vidare att missnöjet grundar sig i att en barriär mellan 

avdelningarna i varuhuset förekommer, något som är svårt att verka emot. Den familjära 

känslan som IKEA:s arbetsgivarvarumärke förmedlat innan anställningen är svag och upplevs 

endast inom de specifika avdelningarna. Den goda kulturen beskrivs vidare som avtrubbad på 

grund av att det är så många anställda på avdelningarna att det är svårt att knyta an till 

varandra och bli sammansvetsade. 

 

5.4 Konsekvenser 

 

Utveckling – och uppföljningssamtalen som IKEA tar hjälp av i arbetet med utvecklingen av 

personalen anser inte vi får ut sin fulla rätt när de inte sköter överlämningsarbetet mellan 

cheferna tillräckligt bra på vissa avdelningar. Istället för att skapa motivation till en 

karriärutveckling hos den anställde skapas en försämrad bild av IKEA som arbetsgivare 

vilket minskar förtroendet. För den anställda kan det innebära en sämre arbetsprestation 

vilket kan vara skadligt för IKEA då en arbetsgivare behöver personal som utför sitt arbete så 

bra som möjligt. IKEA uttalar sig om att ha stora möjligheter för utveckling av sin personal, 

vilket blir motsägelsefullt när några av våra informanter beskriver att det finns en manual för 

samtliga arbetsuppgifter och att det enligt dem inte känns utvecklande att enbart byta 

avdelning.  När de anställda på IKEA inte får tillgång till de utvecklingsmöjligheterna som 

utlovas kan det leda till en försämrad motivation hos de anställda då bilden inte 

överensstämmer med verkligheten, vilket i sin tur kan resultera i en arbetskraft som inte utför 

sitt arbete fullt ut.  
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När bilden av IKEA rubbas på grund av skillnader mellan kommunicerat Employer Brand 

och medarbetarnas uppfattning kan det påverka attraktionen till IKEA för både nuvarande 

anställda men även potentiella anställda. Armstrong (2006) belyser just hur viktigt det är att 

förmedla hur högt personalen värderas, och att löftena fungerar i praktiken. 

 

IKEA som enligt flera av våra informanter har en stor arbetskraft, har vissa gånger bevisats 

leda till färre arbetstillfällen än vad det först verkade som. Att ofta byta ut sin arbetskraft och 

ha många anställda tyder enligt oss på att IKEA inte helt värnar om sina anställda vilket kan 

få de anställda att känna sig obetydliga i den stora organisationen. Med tanke på att en 

arbetsgivare bör förmedla hur viktigt personalen är, vilket cheferna på IKEA menar att de 

gör, blir det motsägelsefullt att ha en stor personalomsättning på arbetskraften. Vi kan förstå 

att det på ett stort företag krävs en stor arbetskraft för att kunna förse samtliga poster med 

arbetare. Då informanterna flaggar om att det delas ut färre tider än vad de anställda vill ha, 

tror vi att motivationen försämras när de inte får möjlighet till att jobba och istället finns 

risken att de vänder sig till andra arbetsgivare. För IKEA som företag kan en stor 

personalomsättning leda till mindre kunskap om företaget och dess produkter då det krävs en 

längre period inom ett arbete för att vara insatt i samtliga delar. Om en anställd inte är 

tillräckligt insatt i sitt arbetsområde minskar känslan av självständigt arbete då denne behöver 

fråga andra om hur uppgifterna skall utföras. En minskad känsla av självständighet har en 

negativ påverkan på den anställde enligt Hackman och Oldman (1980). 

 

Den familjära känslan som beskrivs i empirin skapar en positiv sammanhållning på de 

avdelningar där den fungerar väl, det bidrar till att de anställda trivs på arbetsplatsen och 

känner sig välkomna. En stark kultur skapar gemensamma värderingar vilket gör att gruppen 

blir homogen och kommunikationen fungerar väl mellan de anställda. Kulturen gör att 

IKEA:s medarbetare kanske inte känner sig lika styrda som de hade gjort om värderingarna 

var mer oklara, det ökar chansen för att de känner sig motiverade i sitt arbete då det upplevs 

som mer självständigt. I de fallen kulturen beskrivs som negativ av informanterna kan 

kulturen istället förstöra för arbetsplatsen och skapa utanförskap och vantrivsel hos den 

personal som drabbas.  
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6 Slutsats 
 

Syftet med denna studie var att undersöka relationen mellan medarbetarnas uppfattningar om 

IKEA som arbetsgivare genom deras kommunicerade Employer Branding.  

 

Problemformuleringen för studien har varit:  

Hur stämmer medarbetarnas syn på sin arbetsgivare i praktiken överens med företagets 

kommunicerade Employer Brand?  

 

Vilka konsekvenser kan relationen mellan medarbetarnas syn och företagets kommunicerade 

Employer Brand leda till?  

 

Genom att studera tidigare forskning om Employer Branding har vi funnit hur organisationer 

bör bedriva sitt Employer Branding arbete. Vi har sett en begränsning i forskningen angående 

hur den kommunicerade Employer Branding strategin uppfattas ur ett medarbetarperspektiv i 

förhållande till hur företaget vill förmedla sig som arbetsgivare.  

 

Med hjälp av studien har vi kunnat visa på överensstämmelser och skillnader mellan hur 

företaget har kommunicerat sitt Employer Brand och hur arbetsgivarvarumärket har upplevts 

i praktiken. Vi kan se en utarbetad Employer Branding strategi som genomsyrar hela 

organisationen från toppen till botten i olika avseenden. IKEA har utvecklat specifika 

egenskaper som är unika för koncernen och har genom noga studier strategiskt valt att 

skräddarsy medarbetarlöften efter valda målgrupper och marknadsföringskanaler.   

 

Vi har konstaterat att utvecklings- och karriärmöjligheter är centrala delar i IKEA:s Employer 

Branding strategi för att attrahera nya medarbetare och behålla befintlig personal. 

Organisationskulturen är även en stor del i den dagliga verksamheten som företaget gärna 

delger och är stolta över. Den uttalade arenan för utveckling som IKEA förmedlar ser vi beror 

på viljekraft i kombination med en bra chefrelation. Vi ser att det finns positiva 

utvecklingsmöjligheter i stort, dock begränsas dessa av vilken avdelning och tillhörande chef 

som tilldelats. Att IKEA grundar stora delar av sitt arbetssätt på en enkelhet kan vi se drar ner 

utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen på grund av att det finns bestämda mallar för hur 

arbetet ska utföras.  
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En förminskad utvecklingsmöjlighet kan vara en anledning till en försämrad motivation hos 

medarbetarna, och vi ser att det till viss del har skapat en dissonans i uppfattningen av det 

kommunicerade arbetsgivarmärket kontra hur det upplevs i praktiken.  

 

Dissonansen i vad som kommuniceras till medarbetarna och vad som upplevs kan vidare leda 

till att arbetskraften söker sig vidare till andra arbetsgivare som utmanar och stimulerar 

utvecklingsmöjligheterna till en högre grad. När det råder kongruens i relationen mellan 

medarbetarnas uppfattningar och det förmedlade arbetsgivarvarumärket kan konsekvenserna 

bli att personalen känner en identifikation till varumärket och känner sig sedda i 

organisationen. Det genererar till stor del en ökad motivation och prestation i arbetet, som 

vidare kan bidra till en vilja att utvecklas, och öppna upp för möjligheten att avancera i sin 

yrkesroll. 

 

Att skapa en attraktiv och trivsam arbetsplats internt är ett kontinuerligt förekommande arbete 

på IKEA. Genom medarbetarsamtal kan medarbetarna lyfta idéer och tankar som kan 

förbättra arbetssituationen. IKEA förmedlar att en transparens i beslut och förändringar inom 

koncernen är en viktig del i arbetet med intern Employer Branding som visar på involvering 

och omtanke. Medarbetarnas syn på IKEA:s aktiva arbete internt genom möten och andra 

kommunikationssätt ger utrymme för påverkan i arbetet som värderas högt hos de anställda. 

Att medarbetarna ges möjlighet att influera arbetssätt och förbättringsarbete lägger en grund 

för motivation som vi kan se ger en känsla av ansvar. När medarbetarna känner ansvar för 

sina arbetsuppgifter och mer därtill arbetar de i större grad i linje med strategier och visioner 

som företaget har. Vi kan genom denna studie konstatera att medarbetarnas uppfattningar om 

transparens i organisationen överensstämmer med hur cheferna upplever sitt arbetssätt inom 

området. Vi kan således utvärdera att IKEA utfört ett framgångsrikt Employer Branding 

arbete i det avseende att man låter medarbetarna vara med och påverka företagets utveckling.  

Genom att hela tiden se över den interna miljön öppnar IKEA upp för en belåtenhet, en 

trivsam arbetsplats och en engagerad personal som bidrar till en dynamisk organisation.  
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Den familjära kulturen som kommuniceras ut grundar sig i gemensamma värderingar, 

effektiva kommunikationsled och utrymme för tankar och idéer. IKEA beskriver kulturen 

som värdefull och det överensstämmer till stor del med vad informanterna upplever i sitt 

arbete. I de fall kulturen har uttryckts som negativ har uppfattningen grundats i avskildhet 

mellan olika avdelningar. Trots samma kultur i hela koncernen, har barriärer byggts och 

isolerat varje avdelning, vilket leder till en svårighet att kommunicera. På grund av att 

kulturen isoleras till enskilda avdelningar, kan en känsla av konkurrens infinna sig mellan 

anställda och olika avdelningar. På grund av att organisationskulturen i grunden är så stark 

kan isoleringen till avdelningarna ur en negativ synpunkt bidra till en “vi och dem” känsla. Vi 

ser i likhet med informant 5 att det finns en anledning att arbeta aktivt med 

sammanhållningen i hela organisationen för att bryta ner de barriärer som enligt informanten 

har uppstått. De positiva aspekterna av en sammansvetsad kultur ger IKEA en hjälpsam 

personalstyrka som är engagerad och stolt över sitt arbete. Stolta medarbetare förmedlar 

IKEA:s arbetsgivarvarumärke på ett fördelaktigt sätt, ur IKEA:s synvinkel. Employer 

Branding arbetet blir därmed underlättas då positiva egenskaper med arbetsplatsen 

automatiskt fördelas ut via personalen. 

 

Sammanfattningsvis kan vi genom studien konstatera att en överensstämmelse mellan 

kommunicerad Employer Branding och medarbetarnas syn på arbetsgivaren leder till en ökad 

motivations-, prestations- och utvecklingsvillig personal som arbetar i linje med företagets 

visioner och mål. I de avseenden det skiljer sig i informationsförmedlingen och uppfattningen 

skapas en känsla av utanförskap, otillräcklighet och en känsla av ouppfyllda 

medarbetarlöften. Vi har skapat en förståelse för vikten av att aktivt arbeta med den interna 

miljön och att tillmötesgå interna drivkrafter för att upprätthålla balansen mellan personalens 

förväntningar och praktiska upplevelser.  

 

 

 

 

“Personalen är vår viktigaste resurs” 
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6.1 Förslag på vidare forskning 

 

Vi har sett en begränsad forskning med fokus på området förmedlad Employer Branding och 

hur det uppfattas hos människor i den aktuella arbetsmiljön. Vi ser det som en viktig aspekt 

att ta hänsyn till eftersom det handlar om mycket tid, pengar och energi för organisationer att 

bedriva arbete med Employer Branding. Det ställer höga krav på att organisationer som vill 

arbeta med Employer Branding inte gör det förgäves. 

 

Förslag på vidare forskning inom området skulle kunna innefatta vilka ekonomiska följder 

som kan uppstå när bilden av arbetsgivaren inte är tillfredsställd i relation till vilken bild 

arbetsgivaren önskar förmedla. Ett annat förslag skulle kunna vara en studie som jämför hur 

externa potentiella medarbetare uppfattar en vald arbetsgivare i jämförelse med intern 

personal. Det skulle förmedla ett större perspektiv och ge en intressant och nyanserad bild för 

arbetsgivaren att ta del av i arbetet med utvecklandet av sitt arbetsgivarvarumärke.  
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