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Abstract 
 
The purpose of this essay is to examine how Ikea uses employer branding and if the work is 
imbued with the organization. Furthermore, we also intend to maintain an organizational 
sociological perspective to provide a deeper understanding of the concept of employer 
branding. The following questions are answered in this essay: 
 

 How do Ikea work with employer branding? Do Ikea’s management’s and Ikea’s 
employees’ perceptions of the work with employer branding conform? 

 
 Is it possible to understand Ikea's work with employer branding from an 

organizational sociological perspective? 
 
 
We used a qualitative research method for collecting data. Seven interviews were conducted 
with senior management and employees of the organization. Their statements, in combination 
with organizational sociological theories, helped us to answer our questions. 
 
The result shows that the company has managed to imbue their work with employer branding 
throughout the organization. We identified that the values are a strong core that forms the 
basis of their employer branding work.  Previous research on the subject has indicated that it 
is possible to study the employer branding from an organizational sociological perspective, 
which even the results in this essay shows. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Ikea använder sig av employer branding och 
om arbetet med det genomsyrar organisationen. Vi vill även ge en djupare förståelse för 
begreppet employer branding genom att studera det ur ett organisationssociologiskt pers-
pektiv. Följande frågeställningar besvaras i uppsatsen: 
 

 Hur använder sig Ikea av employer branding? Överensstämmer Ikea-ledningens 
och Ikea-medarbetarnas uppfattning om arbetet med employer branding? 

 
 Kan Ikeas arbete med employer branding förstås ur ett organisationssociologiskt 

perspektiv? 
 
Vi använde oss av en kvalitativ undersökningsmetod för vår insamling av data. Sju intervjuer 
genomfördes med ledningspersoner samt medarbetare i organisationen. Deras utsagor 
kombinerade med organisationssociologiska teorier hjälpte oss att besvara våra 
frågeställningar.  
 
Resultatet visar att Ikea har lyckats genomsyra sitt employer branding-arbete i organisationen. 
Vi visar i vår studie att deras värderingar bildar en stark kärna i arbetet som ligger till grund 
för deras framgångar inom employer branding. Tidigare forskning i ämnet har pekat på att det 
går att studera employer branding ur ett organisationssociologiskt perspektiv vilket även 
resultatet i denna uppsats visar. 
 
Nyckelord: Employer branding, organisationskultur, organisationsidentitet 
 
 



 

 
 

Förord 
 
Först och främst vill vi tacka Ikea och de medarbetare som har avsatt tid för våra intervjuer. 
Utan er hade denna uppsats inte varit möjlig. Vi vill även tacka vår handledare Jan Inge 
Jönhill som har bidragit med oerhört värdefull kunskap genom uppsatsens gång. Slutligen vill 
vi tacka våra nära och kära som har funnits vid vår sida under uppsatsförfattandets diverse 
fram- och motgångar. 
 
 
 
Emelie Bergman och Alexandra Tihinen 
 
Örebro universitet, januari 2015 
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1. Inledning 
I detta kapitel ger vi en inblick i uppsatsens ämnesområde. Vidare presenterar vi uppsatsens 
syfte och frågeställningar, avgränsningar, förförståelse samt disposition. 
 
Trots att det på dagens arbetsmarknad råder arbetslöshet är konkurrensen om kompetent 
personal stor. Det finns således en motsättning mellan brist på kompentent arbetskraft och 
arbetslöshet. Personal bidrar till stor del till att företag och offentliga organisationer kan nå 
sina mål. Därför eftersträvar arbetsgivare att kunna attrahera den “rätta” kompetensen. Enligt 
de populärvetenskapliga författarna Anna Dyhre och Anders Parment kan ett företag använda 
sig av employer branding för att attrahera, rekrytera och behålla rätt medarbetare. Grund-
tanken är att utveckla ett företags identitet för att stärka det egna varumärket som en attraktiv 
arbetsgivare gentemot konkurrerande företag (Dyhre & Parment, 2013:15, 83). Den direkta 
översättningen av employer brand är arbetsgivarvarumärke men synonymt används även 
begreppet attraktiv arbetsgivare. 
 
Tidigare har employer branding studerats ur ett företagsekonomiskt perspektiv men i denna 
uppsats kommer vi istället att problematisera begreppet ur ett organisationssociologiskt 
perspektiv. Det vi ställer oss frågande till är nämligen om begreppet employer branding 
endast är en strategi för att stärka sitt varumärke som arbetsgivare eller om det är en del av 
något större. Kristin Backhaus och Surinder Tikoo menar att en organisations kultur och 
identitet spelar en central roll i arbetet med employer branding då kultur och identitet 
samspelar med individers uppfattning och lojalitet gentemot företaget (Backhaus & Tikoo, 
2004:506). Martin R. Edwards menar i likhet med dem att man bör forska kring employer 
branding ur ett organisatoriskt perspektiv eftersom det kan ge en förklaring till varför det är 
bra att ha ett starkt employer brand (Edwards, 2010:5-8). I vår uppsats inspirerades vi av deras 
synsätt och vi vill ge en djupare förståelse för relationen mellan employer branding, 
organisationskultur och organisationsidentitet på ett företag. Vi studerade denna relation 
genom en fallstudie på företaget Ikea. 
 
 
1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår undersökning är att se hur företaget Ikea arbetar med employer branding i 
praktiken och om det skiljer sig åt i förhållande till litteratur kring ämnet. Vi vill även 
undersöka om det genomsyrar organisationen, det vill säga om ledning och övrig personal har 
samma syn på företaget vad gäller de frågor som employer branding handlar om. Våra 
frågeställningar är följande: 
 

 Hur använder sig Ikea av employer branding? Överensstämmer Ikea-ledningens 
och Ikea-medarbetarnas uppfattning om arbetet med employer branding? 

 
 Kan Ikeas arbete med employer branding förstås ur ett organisationssociologiskt 

perspektiv? 
 
 

1.2. Avgränsningar 
Vi valde att avgränsa vår studie till företaget Ikea då vi anser att det är ett företag som har ett 
starkt varumärke. Eftersom deras varumärke är väletablerat intresserade vi oss för om de även 
har ett lika starkt varumärke som arbetsgivare. För att försöka ta reda på hur Ikeas arbete med 
employer branding kan förstås organisationssociologiskt har vi som tidigare nämnt inspirerats 
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av Backhaus och Tikoos samt Edwards perspektiv på employer branding. Vi har därigenom 
valt att teoretiskt avgränsa oss huvudsakligen till de organisationssociologiska begreppen 
organisationskultur och organisationsidentitet. 

 
1.3. Förförståelse 
Begreppet employer branding grundar sig i termerna brand och branding. Nedan kommer 
därför en beskrivning av termerna. Slutligen ges även en kort beskrivning av företaget Ikea. 
 
1.3.1. Brand och branding 
Den svenska översättningen av brand är varumärke. Tidigare förknippades termen brand med 
det som produceras i en organisation det vill säga varor eller tjänster. Under senare tid har det 
kommit att förändras och brand innefattar i dag mer än så. Termen brand används främst om 
organisationen: vad den står för, identiteten och ryktet som organisationen har. Arbetet med 
att stärka sitt brand har därför fått ett ökat fokus inom företagsledningar (Barrow & Mosley, 
2005:57). Stewart Clegg, Martin Kornberger och Tyrone Pitsis menar att det finns fem 
punkter som är viktiga vid utvecklingen av ett starkt brand. Den första punkten är att ett starkt 
brand gör valmöjligheterna för konsumenten lättare. Den andra är att skapa en kontinuitet som 
gör att konsumenter känner igen ett specifikt brand bland konkurrenterna. Den tredje punkten 
är att en individ genom att välja brand kan skapa en identitet. Det vill säga det man som 
individ vill identifiera sig med och som man vill uppfattas som. Nästa punkt handlar om att 
företag genom uppbyggandet av ett starkt brand reducerar kostnader då företagen inte behöver 
marknadsföra varje enskild del separat utan all marknadsföring går istället under företagets 
gemensamma brand. Den femte och sista punkten handlar om att det också finns en fara med 
ett starkt brand, man blir sårbar. Ju större och mer välkänt ett företags brand är desto mer 
bevakas det. Eventuella negativa händelser kan skada ett företags uppbyggda brand (Clegg, 
m.fl. 2011:318). Det aktiva arbetet med att stärka ett brand kallas på engelska för branding 
och det finns i dag ingen välkänd översättning av det till svenska.  
 
1.3.2. Employer branding 
En mer komplicerad idé om branding är begreppet employer branding där huvudfokus ligger 
på vilken bild företaget utstrålar som arbetsgivare snarare än varumärke. Employer branding 
är ett relativt nytt begrepp men dess mening har existerat länge eftersom det alltid har 
förekommit konkurrens om arbetskraft. Att vilja vara en attraktiv arbetsgivare är således 
något som enligt Dyhre och Parment alltid har legat högt på agendan, åtminstone hos större 
bolag. I och med globaliseringen har konkurrensen ökat och företag inom vissa branscher har 
fått det tuffare än andra eftersom konkurrensen har blivit allt mer branschöverskridande och 
internationell (Dyhre & Parment, 2013:11, 31, 50). Samtidigt har begreppet employer 
branding vuxit fram och 1996 definierades begreppet av Simon Barrow och Tim Ambler: 
 

We define the Employer Brand as the package of functional, economic and 
psychological benefits provided by employment and identified with the 
employing company. The main role of the employer brand is to provide a 
coherent framework for management to simplify and focus priorities, increase 
productivity and improve recruitment, retention and commitment.  
(Barrow & Ambler, 1996:186) 

 
Från mitten av 1990-talet kom employer branding att få ett större genomslag inom allt fler 
organisationer. Dyhre och Parment liknar ett framgångsrikt employer brand med ett själv-
spelande piano. De menar att individer genom att vara nöjda med sin arbetsgivare även gärna 
berättar detta för sin omgivning som därigenom i sin tur också vill söka sig till samma 
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arbetsgivare. Dyhre och Parment använder sig av Barrow och Amblers definition och menar 
att syftet med employer branding är att planera, rekrytera, attrahera och behålla personal 
(Dyhre & Parment, 2013:11, 14, 83). De menar även att företag kan arbeta med employer 
branding ur två olika aspekter nämligen externt respektive internt. Genom den externa 
verksamheten vill man attrahera framtida arbetstagare medan man genom den interna 
verksamheten vill behålla kompetensen inom företaget. Det gäller med andra ord att ett 
företag försöker lyfta fram sina “bästa sidor” för att vara en attraktiv arbetsgivare som 
kompetent personal söker sig till och även stannar kvar hos (Dyhre & Parment, 2013:15).  
 
För att bedriva arbetet externt bör företag skapa och utgå ifrån ett så kallat “medarbetarlöfte” i 
sin marknadsföring. Ett medarbetarlöfte ska vara en konkret och “sann” bild som man inom 
organisationen gemensamt har tagit fram och som ska locka till sig potentiella medarbetare 
genom att de ska kunna identifiera sig med löftet. Det är även fördelaktigt om löftet särskiljer 
sig från konkurrenternas löften (Dyhre & Parment, 2013:92-97). För att skapa sina 
medarbetarlöften kan ett företag exempelvis genom medarbetarundersökningar få fram vad 
och hur medarbetarna anser att organisationen är. Detta liknar författarna vid ett 
identitetsskapande. De skriver vidare att företag kan undersöka hur ledningen vill att andra 
uppfattar organisationen som arbetsgivare, vilket skapar den så kallade profilen. För att ha 
trovärdiga medarbetarlöften bör ett företag slutligen undersöka hur omvärlden uppfattar 
organisationen, vilket enligt författarna ger ett resultat som återspeglar företagets image 
(Dyhre & Parment, 2013:101-102). När medarbetarlöftet är framtaget antas det attrahera den 
rätta målgruppen av potentiella arbetstagare och företaget kan börja rekrytera (Dyhre & 
Parment, 2013:110). När rekryteringsprocessen är klar är det dags för det interna arbetet. För 
att lyckas behålla sina medarbetare ger Dyhre och Parment flera exempel på vad en 
arbetsgivare kan anamma för att bedriva arbetet, däribland att utveckla medarbetarna, 
identifiera deras drivkrafter, samarbeta och/eller ge dem möjligheter till interna karriärvägar 
(Dyhre & Parment, 2013:117-128).  
 
Även Simon Barrow och Richard Mosley redogör för hur man lyckas med employer 
branding. De beskriver tolv nyckeldimensioner som är viktiga att beakta i sitt arbete med att 
vara en attraktiv arbetsgivare (Barrow & Mosley, 2005:149-160):  
 

1. Ett företags externa rykte. Författarna menar att det är ett viktigt verktyg för att 
attrahera potentiella arbetstagare. Ju bättre bild individer har av ett företag desto större 
chans är det att de vill arbeta där.  

2. Intern kommunikation. 
3. Bra ledarskap. 
4. Ett företags värderingar och sociala ansvar. Barrow och Mosley menar att en 

betydande faktor till om ett företag är attraktivt beror just på dess värderingar och 
sociala ansvar. De skriver att företag som främjar mångfald och arbetar för 
personalens balans mellan arbetsliv och privatliv är de företag som är mest attraktiva.  

5. Interna mätverktyg. 
6. Intern service/stöd-funktion. 
7. Rekryteringen. Författarna menar att rekryteringsprocessen är ett bra tillfälle att 

filtrera ut de rätta medarbetarna, nämligen de som sympatiserar med företagets värd-
eringar. De individer vars värderingar rimmar bra med organisationens är också de 
som kommer att kunna arbeta i linje med de gemensamma värderingarna och målen.  

8. Team-ledarskap. De menar att det är bra att ta till ett team-ledarskap för att skapa en 
delaktighet som motiverar medarbetare till sitt jobb.  
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9. Utvecklingssamtal. Barrow och Mosley menar att man genom utvecklingssamtal kan 
se hur medarbetarna har lyckats implementera företagets gemensamma kärnvärden i 
det dagliga arbetet. Genom utvecklingssamtalen får även medarbetarna en djupare 
mening och förståelse för hur värderingarna faktiskt används. 

10. Lärande och utveckling. Det är två aspekter som författarna menar motiverar 
medarbetarna. Att ge sina medarbetare möjlighet till utveckling inom företaget leder 
enligt författarna till att medarbetarna vill stanna kvar men de menar också att 
utvecklingsmöjligheter inom ett företag attraherar ny arbetskraft. Barrow och Mosley 
menar vidare att det är viktigt att försöka behålla kompetensen inom organisationen 
genom att utveckla den men att man också måste kunna släppa iväg medarbetare till 
nya utmaningar utanför organisationen. De skriver att organisationer som inte kan stå 
för vilka medarbetare som har gått vidare i sin karriär försvagar sitt employer brand.  

11. “Igenkännande” och ersättning. Att medarbetare känner sig sedda och behövda och att 
deras arbete belönas, är enligt författarna viktigt. 

12. Aktivt arbete för att förbättra arbetsmiljön.  
 

1.3.3. Förtydliganden 
I vår uppsats har vi genomgående valt att använda oss av det engelska ordet brand istället för 
den svenska översättningen varumärke. Vi har även valt att behålla det ursprungliga begreppet 
employer branding istället för den svenska översättningen arbetsgivarvarumärke. 
  
1.3.4. Företagsbeskrivning 
Ikea är ett av världens största möbelhandelsföretag och det grundades 1943 av Ingvar 
Kamprad. Företagsnamnet är en akronym och står för Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd 
(Nationalencyklopedin). Det finns 315 stycken Ikea-varuhus fördelade över 27 länder runt om 
i världen. Företaget hade 2013 cirka 135 000 medarbetare. Ikea vill genom sin vision, "att 
skapa en bättre vardag för de många människorna", marknadsföra sig mot en bred grupp.  
 
Som arbetsgivare presenterar Ikea tio värderingar som med tiden har kommit att bli deras 
signum (ikea.se). Ikeas värderingar är följande: 
 

1. Ledarskap genom gott exempel  
2. Viljan att ständigt förnyas 
3. Gemenskap och entusiasm  
4. Kostnadseffektivitet 
5. Ett verklighetsbaserat synsätt 

6. Ödmjukhet och viljestyrka 
7. Vi vågar vara annorlunda 
8. Ta och delegera ansvar 
9. Enkelhet 
10. Alltid ”på väg” 

 
 

1.4. Disposition 
I följande kapitel behandlas tidigare forskning som har gjorts inom ämnesområdet. I tredje 
kapitlet redogörs den teoretiska ram vi i uppsatsen har valt att utgå ifrån där 
organisationskultur, organisationsidentitet samt image har varit uppsatsens huvudsakliga 
teoretiska fokus. Det fjärde kapitlet är uppsatsens metodkapitel där läsaren får en presentation 
av val av metod, urvalsprocessen, tillvägagångssätt, intervjuguide, analysmetod, etiska 
överväganden samt studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. En resultatredogörelse 
finns i kapitel fem där även uppsatsens analys återfinns. I kapitel sex presenteras uppsatsens 
slutsatser och diskussion. Slutligen ges förslag på framtida forskning inom uppsatsens ämnes-
område i kapitel sju.  
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel redogör vi för det rådande forskningsläget inom vårt ämnesområde. Dessa 
artiklar har vi fått fram efter sökningar i databasen Sociological Abstracts med följande 
sökord: organizational culture, organizational identity, employer branding. 
 
Trots att employer branding är något som många företag och offentliga organisationer har 
använt sig av en tid så finns det inte särskilt mycket forskning kring begreppet. Vi har valt ut 
tre forskningsartiklar som går att koppla ihop med begreppet employer branding ur ett 
organisationssociologiskt perspektiv och som därför är relevanta för vår studie. Dessa artiklar 
går till viss del att koppla ihop med varandra men eftersom de är desto mer olika har det varit 
svårt att tematisera dem. Vi har istället valt att rada upp en artikel efter en annan för att på så 
redogöra för vad respektive artikel handlar om och vilket resultat forskarna har kommit fram 
till. Vi menar att denna struktur främjar läsbarheten i kapitlet. 
 
2.1. Employer branding som en trestegs-process 
Kristin Backhaus och Surinder Tikoo (2004) presenterar i sin artikel ett ramverk för hur 
begreppet employer branding kan initieras inom vetenskapliga studier. De menar att det är ett 
begrepp som har blivit allt mer populärt bland chefer och att employer brand är något som 
många vill utveckla på sitt företag. Författarna definierar employer branding som en process 
där ett företag bygger upp en identifierbar och unik arbetsgivaridentitet som ett koncept som 
får företag att differentiera sig från sina konkurrenter. De menar att ett företag genom 
employer branding kan framhäva en bild av sitt företag som en bra plats att arbeta på och som 
således blir attraktiv för arbetstagare (Backhaus & Tikoo, 2004:502-503). Arbetet med 
employer branding sker enligt författarna både internt och externt. Backhaus och Tikoo 
refererar i sin artikel till en trestegs-process för arbetet med employer branding. Det första 
steget innebär att ett företag ska utveckla en gemensam värdegrund som ska vara inbäddad i 
företagets brand. För att skapa denna värdegrund kan ett företag exempelvis hämta 
information ur den gemensamma kulturen. Det andra steget syftar till den externa delen av 
employer branding. Här ska ett företag marknadsföra sin värdegrund till en målgrupp av 
potentiella arbetstagare. I det tredje och sista steget ska företaget se till att marknadsföra 
företagets brand internt. Det menar författarna är ett viktigt steg eftersom det är här ett företag 
ska se till att upprätthålla det man lovade till de nyrekryterade och samtidigt se till att de blir 
en del av organisationskulturen (Backhaus & Tikoo, 2004:504). Målet med intern employer 
branding menar Backhaus och Tikoo är att engagera och integrera nuvarande personal i 
organisationskulturen men också att utveckla en personalstyrka som är lojal mot de uppsatta 
värderingarna och målen inom företaget. Backhaus och Tikoo menar att denna lojalitet bygger 
på det så kallade psykologiska kontraktet. Det traditionella psykologiska kontraktet syftade 
till att en arbetstagare utförde sitt arbete och var lojal mot sin arbetsgivare om denne i utbyte 
kunde erbjuda en trygghet i form av arbete. Backhaus och Tikoo menar att det psykologiska 
kontraktets innebörd i takt med globaliseringen har förändrats och att en arbetstagare i dag 
istället ska vara flexibel och lojal mot sin arbetsgivare om denne får en chans till utveckling 
inom organisationen (Backhaus & Tikoo, 2004:505). Författarna menar vidare att 
organisationsidentitet främjar länken mellan ett företags bild utåt samt dess attraktivitet. De 
skriver att identitet är förknippat med att individer vill känna samhörighet och de menar att 
om potentiella arbetstagare finner positiva sidor som de vill identifiera sig med hos en 
arbetsgivare så blir arbetsgivaren automatiskt attraktiv (Backhaus & Tikoo, 2004:508). 
Utifrån deras beskrivning av tre stegs-processen där organisationskultur och orga-
nisationsidentitet spelar en stor roll, utvecklar författarna tretton olika hypoteser om employer 
branding. Exempel på deras hypoteser är att organisationskultur och organisationsidentitet 
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sammanlänkar en arbetstagares lojalitet och företagets employer brand eller att employer 
branding stärker organisationsidentiteten bland medarbetare (Backhaus & Tikoo, 2004:510). 
 
2.2. Organisatoriska beteenden i relation till employer branding 
Martin R. Edwards (2010) är inne på samma spår som Backhaus och Tikoo och menar att det 
saknas forskning kring begreppet employer branding och i likhet med dem menar han att 
mycket av den nuvarande litteraturen fokuserar på hur företag ska göra. Edwards menar att 
det saknas akademiska studier och litteratur kring varför företag kan använda sig av employer 
branding. Därför vill han i sin artikel ge en översyn för varför employer branding kan 
användas på ett företag. Edwards menar att brand traditionellt ses ur ett marknadsförings-
perspektiv och menar att employer brand istället bör ses ur ett Human Resources-perspektiv 
där han väljer att fokusera på forskning om organisationsbeteenden i relation till employer 
branding (Edwards, 2010:5-8). Författaren redogör för fyra övergripande kategorier som 
tillsammans utgör det han kallar för organisatoriskt beteende. Den första handlar om hur 
attraktiv och identifierbar organisationen är för potentiella arbetstagare. Det är i denna 
kategori även centralt att en organisation har ett gott rykte för att de ska kunna locka till sig 
medarbetare. För att en organisation ska ha ett gott rykte menar Edwards att de kan ta ett 
socialt ansvar genom att exempelvis arbeta för bra villkor på arbetsplatsen eller att aktivt 
arbeta med att ha ett hållbart miljöarbete (Edwards, 2010:8). Den andra kategorin är 
organisationsidentitet som han menar kan motivera medarbetare och ge dem mening med sitt 
arbete. Han menar vidare att tydliga värderingar gör det lättare för medarbetare att identifiera 
sig med organisationen. Om individer känner att de kan identifiera sig med organisationen så 
kommer de att vilja söka sig dit och de kommer också välja att stanna kvar. Det är alltså 
viktigt att visa utåt vad ett företag står för och vad de har för värderingar, så att medarbetare 
ges möjligheten att se om de kan identifiera sig med organisationen (Edwards, 2010:11-12). 
Edwards tredje kategori handlar om det psykologiska kontraktet som han i likhet med 
Backhaus och Tikoo menar har förändrats. Edwards menar att företag genom det 
psykologiska kontraktet kan utforma ett unikt och attraktivt employer brand (Edwards, 
2010:14-15). Den fjärde och sista kategorin som Edwards behandlar är de symboliska 
egenskaperna. En organisation som har tydliga och konkreta symboliska egenskaper gör det 
lättare för arbetstagare att identifiera sig med dem. Det leder enligt författaren till att 
arbetstagare värderar identifierbara symboler högre eftersom det skapar gemenskap, mer än 
exempelvis en hög lön (Edwards, 2010:16-17). Avslutningsvis menar Edwards att dessa 
kategorier med fokus på organisatoriska beteenden inte bara kan bidra till ökad kunskap om 
employer branding utan kan också förklara hur och varför ett företag skapar ett starkt 
employer brand (Edwards, 2010:19). 
 
2.3. Social identitet i förhållande till organisationsidentitet 
Rachael Maxwell och Simon Knox (2009)  skriver i sin artikel om employer branding som en 
bra strategi för att få de anställdas beteende att gå i linje med det som ett företag står för. 
Dock menar författarna att det fokuserats för lite på forskning kring hur existerande personal 
uppfattar sitt företag. De menar att det i tidigare forskning kring employer branding har lagts 
ett för stort fokus på hur blivande personal ser på ett företag och att det inte kan likställas med 
den redan existerande personalens syn på företaget. De menar vidare att man bör se dessa som 
två skilda grupper med olika motiv. Författarna skriver att det krävs mer forskning för att ta 
reda på hur man kan identifiera hur redan existerande personal uppfattar sitt företag. De väljer 
att använda sig av begreppet social identitet för att undersöka detta vidare. Maxwell och Knox 
menar att man kan se medlemmarna i organisationen som en enhetlig grupp som accepterar 
företagets identitet och kan relatera till den, vilket de kallar för “Social Identity Approach to 
Organizational Identification”, förkortat “SIA”. Med hjälp av SIA kan man studera hur väl de 
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anställda känner tillhörighet till organisationens identitet och därigenom se motivationskraften 
hos de anställda. Huvudfokus för deras forskningsområde var att identifiera vilka egenskaper 
de redan anställda uppskattar och värderar högt inom företaget och vad som motiverar dessa 
till att “living the brand” (Maxwell & Knox 2009:896-898). Resultatet av deras undersökning 
visar att personalen värderade olika egenskaper och att det fanns skillnader i vad som ansågs 
mest attraktivt inom organisationen men de kunde urskilja fyra gemensamma kategorier som 
visade sig i alla företag som deltog: anställning, organisationens framgång, den konstruerade 
externa bilden och produktens eller tjänstens egenskaper. I kategorin anställning kunde det 
röra sig om exempelvis arbetsmiljön och ledarskapet inom företaget. Framgång ses i relation 
till vilken ställning företaget associerades med. Ett positivt företag ansågs mer attraktivt. Den 
externa bilden var hur andra såg på företaget. Det kunde exempelvis vara intressenter eller 
konkurrenter. Slutligen ansågs produkten eller tjänsten vara viktig, ju intressantare produkt 
eller tjänst desto mer attraktivt ansågs företaget vara. Dessa fyra kategorier hade en stor 
påverkan på hur de anställda kunde identifiera sig med företaget och om de kände 
samhörighet (Maxwell & Knox, 2009:898-899). Det är enligt författarna upp till ledningen på 
varje företag att identifiera vilka egenskaper som den befintliga personalen anser är de 
viktigaste för att kunna skapa ett starkt varumärke och ett lyckat employer branding-arbete. 
Författarna menar också att andra kan forska vidare i ämnet genom att fortsätta titta på 
skillnaderna mellan existerande personal och potentiella medarbetare (Maxwell & Knox, 
2009:903-904). 
 
2.4. Sammanfattning av tidigare forskning 
Genomgående i dessa artiklar ställer sig författarna kritiska till den bristfälliga forskning som 
i dag finns kring begreppet employer branding. De menar att det finns litteratur kring hur 
arbetet med employer branding ska bedrivas men inte varför. Ett exempel på deras tes är 
handböcker likt Dyhres och Parments som ger tips på hur begreppet kan implementeras i 
praktiken. Backhaus och Tikoo (2004) samt Edwards (2010) menar i motsats till Dyhre och 
Parment att företag istället bör fokusera på varför employer branding behövs och de menar att 
employer branding ska ses tillsammans med organisationskultur och organisationsidentitet. 
Varför det är viktigt med ett starkt employer brand borde således gå att få svar på med hjälp 
av denna relation.  
 
Då vi väljer att utgå ifrån ett organisationssociologiskt perspektiv intresserade vi oss för hur 
relationen mellan kultur och identitet ter sig på Ikea och vilken roll den spelar i deras arbete 
med employer branding. Genom det kan vi även få en ökad förståelse för begreppet. Maxwell 
och Knox (2009) menar också att employer branding är ett bra sätt att få de anställda att 
identifiera sig och handla i linje med organisationen. De menar vidare att det finns för lite 
forskning kring hur nuvarande medarbetare uppfattar sin organisation som arbetsgivare. Vi 
kommer därför i vår uppsats att fokusera på hur existerande personal uppfattar Ikea som 
arbetsgivare och genom det få en uppfattning om företagets employer branding genomsyrar 
organisationen.  
 
Dessa artiklar motiverar och ligger till grund för de sociologiska teorier som vi har valt att 
utgå ifrån.  
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3. Teori 
Organisationsteori är som tidigare nämnt ett tvärvetenskapligt område som innefattar bland 
annat sociologi vilket vi har valt att utgå ifrån. I detta kapitel presenteras vår sociologiska 
begreppsapparat. 
 
3.1. Teoretisk överblick  
Vi människor försöker konstant att skapa mening av det som händer omkring oss och 
motsvarande gäller organisationer. En viktig uppgift för de som arbetar med organisations-
ledning är att skapa en ram av mening för organisationen och dess medlemmar (Clegg m.fl. 
2011:18-19). Arbetet med ett gemensamt meningsskapande syftar till att man genom det kan 
styra organisationen lättare och det motiverar även medlemmarna i organisationen att utföra 
sitt arbete eftersom de finner mening med det (Clegg, m.fl. 2011:19). Hatch och Schultz 
menar att meningsskapande främjas av en tredelad relation som innefattar en organisations 
kultur, identitet och image (se Figur 1). Dessa tre delar påverkar varandra på olika sätt och 
tillsammans definierar de en organisations mening. Eftersom organisationens mening där-
igenom tydliggörs bildas ett meningsskapande hos medlemmarna (Hatch & Schultz, 
1997:357). Som vi tidigare har varit inne på har flera forskare pekat på kopplingen mellan 
employer branding, organisationskultur och organisationsidentitet. Utifrån dessa resonemang 
har vi lagt huvudfokus i teorikapitlet på de sociologiska begreppen organisationskultur, org-
anisationsidentitet samt image. Hatch och Schultz förklarar dessa sociologiska begrepp som 
en dynamisk relation där kultur och identitet samt identitet och image påverkar varandra på 
olika sätt. Det är därför svårt att göra en distinktion mellan dem (Hatch & Schultz, 2002:995).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Organisationskultur 
Edgar Schein menar att kultur är något som individer skapar tillsammans genom sociala inter-
aktioner och kulturen formas av individers egna beteenden. Kulturen är således något som 
ständigt omkonstrueras och är flytande. Samtidigt är en kultur även rigid eftersom den bevarar 
den sociala ordningen som har blivit till genom våra socialisationsprocesser där vi har lärt oss 
hur vi förväntas ”känna, uppfatta och handla” i olika situationer (Schein, 2010:3). Den sociala 
ordningen gör det möjligt för oss att identifiera beteenden på förhand, att komma överens med 
varandra och att skapa mening i vardagen. Schein menar att samhällets kulturer inte förändras 
över en natt utan är stabila eftersom de har vuxit fram och formats under en lång tid. En 
organisationskultur är mer rörlig då en organisation i regel inte har funnits lika länge som ett 
samhälle (Schein, 2010:3). Schein står för en av de ledande teorierna för hur en organisations 
kultur är uppbyggd och fungerar. Hans teori är en modell med tre olika nivåer som redogör 
för hur pass synlig kulturen är för en utomstående som observerar. På den lägsta nivån finns 

Kultur Identitet Image 

 

 

Figur 1: Den dynamiska relationen mellan kultur, identitet och image. 
Omarbetad från Hatch och Schultz (2002:991). 
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kulturens kärna som bottnar i de grundläggande uppfattningarna och antagandena. Ovanpå 
dessa, på mellannivån, återfinns en kulturs beteende som grundas i organisationens 
värderingar och normer. Längst upp i modellen återfinns de så kallade artefakterna (Schein, 
2010:24). 
 
Grundantaganden och uppfattningar är enligt modellen alltså kärnan i en organisationskultur 
och återfinns längst ner i modellen. Schein skriver att det finns många som hellre skulle säga 
att kärnan i en kultur utgörs av så kallade kärnvärden men han argumenterar istället för att 
grundantaganden är det mer korrekta. Han anser nämligen att kärnvärden ger medlemmen 
möjlighet till reflektion och ett ställningstagande medan de grundantaganden han anser att en 
kultur har är så djupt rotade att medlemmar omedvetet har blivit en del av dem (Schein, 
2010:23). Schein menar att dessa grundantaganden och uppfattningar tas för givna av en 
organisations medlemmar och blir därigenom deras verklighet och sanning. Antaganden är 
omedvetna och är således svåra för medlemmarna att konkretisera. För en utomstående är 
grundantaganden dessutom osynliga. I en organisationskultur finns det inte bara ett 
övergripande antagande utan snarare en hopslagning av flera antaganden och dessa 
antaganden har ofta ett ömsesidigt samband men de behöver nödvändigtvis inte vara 
överensstämmande (Schein, 2010:28). 
 
Ovanför en kulturs antaganden och uppfattningar finns organisationens värderingar och 
normer. Värderingar utgör grunden för vad en organisations medlemmar värderar och 
därigenom bryr sig om. De kan ses som sociala principer, mål och standarder för vad 
organisationen eftertraktar. Tillsammans skapar värderingar grunden för bedömningen av vad 
som är rätt eller fel. Värderingar är ingenting som medlemmarna kontinuerligt reflekterar över 
men i jämförelse med en kulturs antaganden och uppfattningar är värderingar ändå något som 
medlemmarna är medvetna om. Detta gör att medlemmar någorlunda lätt kan känna igen 
organisationens värderingar och då särskilt vid ett ifrågasättande av dem utifrån (Schein, 
2010:26-27). Normer är de outtalade regler som finns i en organisation och som fungerar som 
riktlinjer för vad medlemmar får och inte får göra. Värderingar och normer samspelar i en 
kultur. De oskrivna normerna som efterlevs går nämligen ofta att finna svar på i 
organisationens värderingar (Schein, 2010:26-27). 
 
På den översta nivån i modellen återfinns en kulturs artefakter. Dessa kan en utomstående 
publik studera för att förstå kulturen och är alltså den mest tillgängliga resursen för en extern 
publik. Artefakterna i en organisationskultur är de konkreta, synliga och hörbara delarna av 
beteendet som de kulturella normerna, värderingarna, antagandena och uppfattningarna ligger 
till grund för. Trots det bör det poängteras att artefakterna ligger långt ifrån den egentliga 
kärnan i kulturen. Det gör att en kultur ofta kan missförstås av en extern åskådare om denne 
endast studerar artefakterna. Exempel på artefakter är produkter, jargonger, byggnader och 
traditioner (Schein, 2010:23-24).  
 
3.2.1. Symboler 
Hatch beskriver begreppet symboler och förknippar det med en kulturs artefakter. Symboler 
är enligt Hatch något som individer omedvetet eller medvetet associerar till en vidare och 
större mening. En symbol består av både en konkret form och en mer abstrakt form. Hatch 
menar att en logotyp kan liknas vid en framtagen artefakt. Hur utomstående sedan associerar 
till logotypen resulterar i vad den i slutändan symboliserar för dem. En och samma symbol 
kan således ha olika mening för olika individer. Vad som gör en artefakt till en associerad 
symbol är hur en organisation använder artefakten för att förmedla sin mening. En artefakt 
kan med andra ord bara få ett symboliskt värde först när kulturmedlemmarna lägger in en 
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betydelse i artefakten så att den kan symbolisera sin mening till utomstående (Hatch, 
2002:250-251). 
 
3.3. Organisationsidentitet 
Organisationsidentitet är ett begrepp som ligger nära den ovan nämnda kulturen. Mats 
Alvesson förklarar organisationsidentitet som en känsla av tillhörighet. Författaren menar att 
en stark identitet där medlemmarna kan identifiera sig med organisationen leder till att de 
känner en närhet och mening med organisationen. Alvesson menar vidare att om man lyckas 
skapa en god organisationsidentitet så kan detta främja att medlemmarna väljer att stå för de 
gemensamma värderingarna vilka håller samman kulturen. Denna relation fungerar även i 
motsatt riktning. Det vill säga att en god organisationskultur skapar förutsättningar för en 
gemensam organisationsidentitet.  En svag identitet kan göra att medlemmarna väljer att byta 
organisation då de kanske mer identifierar sig med en annan organisation, det kan också 
ibland handla om att byta avdelning eller position inom ett företag (Alvesson 2009:19). 
 
Hatch och Schultz menar att organisationsidentitet handlar om hur medlemmarna uppfattar 
och upplever sin organisation. De menar även att identiteten ska ses som en social process 
som sker hela tiden mellan medlemmarna och är inget som kan ses som konstant. Ledningen 
har en viktig roll att sätta upp ramar för organisationen men de måste även påminnas om att 
det är medlemmarna som tillsammans skapar och underhåller identiteten (Hatch & Schultz 
1997:357-358). Författarnas idé där de ser identitet i relation till kultur utgår ifrån teorin om 
“I” och “me” av sociologen George H. Mead. Enligt teorin som alltså liknar identitet vid en 
social process menar författarna att det finns två olika sidor av jaget som är varandras 
skillnader men som samtidigt är beroende av varandra. ”Me” står för den del som vi är 
medvetna om. Här finns de värderingar vi har och erfarenheter vi tidigare varit med om. ”I” är 
den omedvetna delen där inget är givet utan mer främmande. Tillsammans är det dessa två 
som skapar vår identitet när vi socialiserar oss med andra personer (Hatch & Schultz 
2002:990-992). Hatch och Schultz menar alltså att det går att applicera denna teori om 
identitet på hur man kan se på identitet i organisationer. Begreppet ”me” går att se som en 
relation mellan identitet och image. Alltså om bilderna stämmer överens med hur andra ser på 
organisationen och om medlemmarna inom organisationen har samma syn på organisationen. 
”I” är istället beläget mellan kultur och identitet och man kan se det som att identiteten 
speglar kulturens antaganden samt att detta främst är omedvetet och inte givet och klart för 
medlemmarna (Hatch & Schultz, 2002:995-996). 
 
3.4. Image 
För att förklara alla delar ur modellen som visar den dynamiska relationen så har vi nu 
kommit fram till den sista delen, image. Identitet handlar som sagt om hur medlemmarna i en 
organisation uppfattar sig själva och om de känner mening i organisationen. Image handlar 
istället om hur andra ser på organisationen. Det kan exempelvis vara andra företag, 
leverantörer eller andra intressenter. Image och identitet är två begrepp som ligger nära 
varandra men de behöver inte gå hand i hand. Det gäller då handlingar som utifrån kan ses 
som positiva i själva verket kan uppfattas negativt för de som är inne i organisationen (Hatch, 
2002:288-289). Image kan också förklaras som den del som visar hur medlemmar tror att 
andra uppfattar organisationen eller hur organisationen vill att utomstående ska uppfatta den 
(Hatch & Schultz, 1997:358).  
 
3.4.1. Image och brand 
Ur många aspekter kan image och den tidigare nämnda termen brand liknas vid varandra. 
Backhaus och Tikoo menar att man kan se det som en process där brand och image påverkar 
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varandra. De menar vidare att sådant som individer associerar ett företags brand med även är 
avgörande för företagets image. Associationer kan vara känslorna till ett brand eller sådant 
man med sina sinnen associerar företagets brand med. Företagets brand och image måste med 
andra ord associeras med något som lockar för att individer ska kunna relatera till företaget 
och således vilja söka sig dit. Även värderingarna som ett företag har spelar stor roll. Om en 
person anser att värderingarna som företagets image och brand utstrålar är attraktiva är det 
också stor chans att personen kommer att associera företaget med något bra (Backhaus och 
Tikoo, 2004:507-508).  
 
Det krävs mycket för att bygga upp en god image och ett starkt brand men det är desto lättare 
att de båda raserar. Om en organisation exempelvis uppmärksammas i medier för att de inte 
har bra arbetsförhållanden så kommer det leda till att individer får en negativ uppfattning av 
företaget och vill därför heller inte förknippas med det. En mediestorm kan alltså rasera eller 
skada både ett företags brand och image och företaget riskerar därigenom att gå miste om 
nuvarande och potentiella medarbetare. Image går således att se även i likhet med det Clegg 
m.fl. (2011:318) hävdar i sin femte punkt där de tar upp svårigheter med arbetet med att 
upprätthålla ett brand. 
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4. Metod 
I detta kapitel beskriver och motiverar vi vårt val av metod. Vi kommer även att redogöra för 
vårt tillvägagångssätt, urval samt diskutera validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 
 
4.1. Val av metod 
För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar krävdes djupare kunskap om employer 
branding och hur arbetet med det bedrivs. I uppsatsen användes därför en kvalitativ under-
sökningsmetod eftersom sådan forskning fokuserar på hur individerna tolkar och uppfattar sin 
värld (Bryman, 2011:40). Vidare menar Kvale och Brinkmann (2009:15) att kvalitativ metod 
gör att man genom sociala interaktioner kan få kunskap om individers erfarenheter. Därför 
ansåg vi att kvalitativ metod var det bästa valet för vår uppsats eftersom vi var ute efter att få 
veta hur arbetet med employer branding går till enligt individerna, och dessutom ur två skilda 
perspektiv. Att använda sig av kvantitativ undersökningsmetod hade därför inte fungerat då 
syftet med sådan forskning fokuserar på forskarens avsikt istället för deltagarnas uppfattning 
(Bryman, 2011:371). Studien kan också sägas vara inspirerad av ett fenomenologiskt synsätt. 
Fenomenologin intresserar sig för att förstå världen utifrån aktörers egna uppfattningar om sin 
sociala värld (Kvale & Brinkmann, 2009:42). 
 
Uppsatsens design utformades som en fallstudie då vi valde att fokusera på ett specifikt 
företag. Den grundläggande idén för fallstudier är nämligen att man studerar ett specifikt fall 
på djupet för att få veta mer om dess detaljer och komplexitet (Bryman, 2011:73). Det 
Bryman menar är typiskt för fallstudier tycker vi stämmer bra överens med vår uppsats syfte. 
Som tidigare nämnt valde vi att göra denna undersökning på Ikea eftersom vi var intresserade 
av att se om deras employer brand är lika starkt som deras, enligt oss, starka brand. I och med 
detta ansåg vi att de kunde bidra med kunskap till ämnet och vi skulle således kunna få fram 
relevanta svar på våra ställda forskningsfrågor.   
 
Datainsamlingsmetoden som användes var i form av kvalitativa intervjuer. Detta valde vi för 
att vi ansåg att det skulle ge oss bäst resultat för att kunna besvara våra frågeställningar. 
Intervjuer är enligt Kvale och Brinkmann (2009:133) även en mycket vanlig metod i 
fallstudier. Med tanke på uppsatsens syfte, att få reda på människors uppfattning och deras 
upplevelser, ansåg vi att intervjuer kunde ge oss den djupare kunskapen. Intervjuer som metod 
står för att försöka förstå världen ur människors perspektiv och genom att tala om deras 
erfarenheter se till att skapa en mening av det som de berättar (Kvale & Brinkmann, 2009:17). 
Totalt genomfördes sju intervjuer. Intervjuerna var halvstrukturerade då vi fokuserade på de 
olika teman som vi hade skapat till vår intervjuguide. Samtidigt var de även flexibla eftersom 
de inte var slutna frågeformulär (Kvale & Brinkmann, 2009:43). Detta gav oss frihet att kunna 
ställa frågor som vi kom på under intervjuernas gång. 
 
Vi använde oss av en abduktiv ansats då vi till viss del utgick ifrån teori när vi samlade in vår 
empiri, vilket är vanligt i fallstudie-baserade undersökningar enligt Mats Alvesson och Kaj 
Sköldberg (2008:55). Författarna beskriver abduktion som en ansats som kan sägas innehålla 
delar från både induktion och deduktion. Vidare menar de att abduktion likt induktion utgår 
från empiri men kan kompletteras i form av teori, vilket deduktion vanligtvis helt och hållet 
utgår ifrån (Alvesson & Sköldberg, 2008:55-56). Teorin låg till grund för studien för att vi 
senare skulle kunna testa om den stämde överens med vår insamlade empiri. Med hjälp av 
teorin kunde vi även utforma de teman som vi använde oss av i våra intervjuguider. 
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4.1.1. Intervjuguide 
Intervjuguiden utformades i tre olika versioner för att anpassas till intervjupersonerna. Vi 
skapade en guide till intervjun med Ledningsperson 1, en guide till intervjun med 
Ledningsperson 2, samt en guide till de övriga fem medarbetarna inom företaget. Alla tre 
intervjuguider innehöll samma teman men vi hade utvecklat frågorna olika beroende på vem 
som skulle intervjuas då det rekommenderas att man utformar intervjufrågorna på ett språk 
som är vardagligt för den som ska besvara dem (Kvale & Brinkmann, 2009:147).  
 
De teman som låg till grund för samtliga guider var intern- och extern employer branding. 
Under dessa teman hade vi sedan utformat underfrågor som var anpassade efter 
intervjupersonernas perspektiv. Vi hade samma, bestämda teman i alla intervjuguider för att 
säkerställa att samtliga intervjuutsagor skulle vara relevanta för vår studie (Kvale & 
Brinkmann, 2009:43). Genom att ha färdiga teman kunde vi på ett överskådligt sätt utforma 
våra intervjufrågor. Fokus för frågorna var genomgående att få fram medarbetarnas 
uppfattning av Ikeas arbete med employer branding. Frågorna utformades utifrån 
organisationssociologiska begrepp men på ett sätt som var begripligt för intervjupersonerna.  
 
Intervjuguiden för Ledningsperson 1 återfinns i bilaga 1. 
Intervjuguiden för Ledningsperson 2 återfinns i bilaga 2. 
Intervjuguiden för samtliga Medarbetare återfinns i bilaga 3. 
 
 
4.2. Urval 
Vårt urval för studien kan liknas vid ett målstyrt urval. Vi valde nämligen vem vår första 
kontakt på företaget var. Denna person var även vår första intervjuperson. Vi hade även ett 
målstyrt urval eftersom vi visste att vi ville intervjua både ledningspersoner och medarbetare. 
Detta för att kunna besvara om Ikeas arbete med employer branding överensstämmer mellan 
ledningen och medarbetarna. Syftet med ett målstyrt urval är att man väljer personer som kan 
bidra till studien med kunskap inom området och som är relevanta för att uppnå syftet, och att 
det finns en tydlig koppling kring forskningen och utvalda respondenter (Bryman, 2011:434).  
 
Genom vår första kontakt/intervjuperson fick vi hjälp med kontaktuppgifter till nästa 
intervjuperson, som i sin tur hjälpte oss att komma i kontakt med tre övriga intervjupersoner 
som kunde ställa upp i studien. Genom en av de sistnämnda fick vi även hjälp med att komma 
i kontakt med ytterligare två intervjupersoner. Urvalet har därför även formen av ett så kallat 
snöbollsurval, där man får hjälp av personer i studien som hänvisar vidare till fler personer 
som kan vara relevanta för undersökningens syfte (Bryman, 2011:196). För att kunna besvara 
vår första frågeställning hade vi som krav att två intervjupersoner skulle arbeta med frågor 
kring employer branding. Med de övriga intervjupersonerna hade vi inga särskilda krav på 
yrkesbefattningar utan vi eftersträvade att få intervjua personer på så utspridda positioner som 
möjligt, allt för att få ett så brett perspektiv som möjligt. En kritik mot ett snöbollsurval skulle 
kunna vara att vi inte varit kritiska nog med att företagets medarbetare själva valt ut vilka som 
ska medverka vilket skulle kunna färga de svar vi fått. Men en positiv aspekt av det är att vi 
fick hjälp med tillträde till företaget vilket kunde ha varit svårt annars.  
 
 
4.3. Tillvägagångssätt 
De medverkande kontaktades först via mejl där vi i ett missivbrev presenterade syftet med 
undersökningen. För att intervjupersonerna skulle känna att de kunde avvara tid fick själva 
bestämma när de hade möjlighet till intervjuerna. En av intervjuerna skedde över telefon då 
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det geografiska läget gjorde att vi var tvungna att anpassa oss efter det. De övriga sex 
intervjuerna skedde på plats, i interaktion med respondenterna. Tiden för intervjuerna 
varierade något men samtliga intervjuer varade mellan 30-45 minuter. Alla intervjuer, även 
den som skedde per telefon, utfördes i avskilda och lugna rum vilket var viktigt för att 
intervjupersonerna skulle känna sig trygga och således kunna säga vad som helst utan att 
obehöriga skulle höra (Bryman, 2011:421). Vid varje intervju ledde en av oss huvudsakligen 
intervjun medan den andra höll koll på att inget i intervjuguidens missades under intervjuns 
gång. Den mer inaktiva av oss observerade även gester och uttryck hos intervjupersonen. 
Denna observation var dock inte möjlig vid telefonintervjun vilket enligt Bryman kan ses som 
en kritik mot just det tillvägagångssättet. Det gör nämligen att man inte vet hur 
intervjupersonen reagerar. En positiv aspekt som Bryman tar upp är dock att det är lättare att 
få tag på svårtillgängliga respondenter genom att kunna intervjua dem över telefon (Bryman, 
2011:433). Samtliga intervjuer spelades in efter tillstånd av intervjupersonerna och 
transkriberades sedan direkt efter varje intervju.  
 
 
4.4. Analysmetod 
Den metod vi använde för att analysera vårt insamlade material var i form av tematisk analys. 
Med tematisk analys letar man efter centrala teman i en text som gör det lättare att hantera allt 
material man har samlat in och som gör att man kan hitta värdefull kunskap (Bryman, 
2011:528). Efter arbetet med att transkribera intervjuerna läste vi noggrant igenom 
utskrifterna och markerade centrala teman som vi tyckte återkom och spelade stor roll för 
intervjupersonerna, och som kunde hänföras till de teorier vi intresserat oss av. Vi delade upp 
oss under detta arbete för att inte påverka varandra och för att se om vi identifierade olika 
teman. Vi sammanställde sedan våra resultat och märkte att de huvudsakligen stämde överens 
mellan oss. De teman som vi identifierade som centrala under analysarbetet var: Arbetet med 
employer branding, företagets värderingar, organisationsidentitet samt symboler.     
 
 
4.5. Etiska överväganden 
Under arbetet med studien har vi utgått ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det 
finns fyra huvudkrav som man ska ta hänsyn till under ett forskningsarbete, vilka är: informa-
tionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 
2002). För att uppfylla informationskravet gav vi samtliga deltagare information om studiens 
syfte, att medverkan var helt frivillig, och att man när som helst fick avbryta sin medverkan i 
studien. Detta kan även ses uppfylla samtyckeskravet, eftersom ingen blev tvingad till att 
medverka, och om det dök upp frågor som intervjupersonerna inte ville svara på så fortsatte vi 
istället med nästa fråga. 
 
Alla personer som medverkade har vi i uppsatsen gjort anonyma. Vi har valt att försöka 
avkoda så gott vi kunnat genom att eliminera alternativt censurera detaljer som kan härleda 
tillbaka till intervjupersonerna. Ingen har heller nämnts vid namn i uppsatsen. Detta gjorde vi 
för att se till konfidentialitetskravet. Att företagsnamnet har publicerats är efter ett 
godkännande av företaget. Det sista kravet, nyttjandekravet, uppfylls genom att vi under 
studien redogjort för att materialet som samlats in enbart kommer att användas i denna 
uppsats och att det sedan kommer att raderas. Vi har även varit tydliga med att de enda 
personerna som kommer att känna till materialet är uppsatsförfattarna samt vår handledare. 
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4.6. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validitet står för studiens giltighet, det vill säga om man undersöker det man avser att 
undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009:264). Genom att ha semistrukturerade intervjuer har vi 
försökt att hålla hög validitet. Våra intervjuguider gav oss stöd under intervjuerna och gjorde 
så att vi höll oss till ämnet och på det viset enbart frågade frågor som ligger till grund för det 
studien avser att studera. Vi utformade tre olika intervjuguider till de olika positionerna och 
detta kan antas stärka validiteten då dessa anpassats med frågor som hjälpte oss att besvara de 
olika frågeställningarna. Vi har även innan intervjuerna genomfördes utfört intervjuer med 
pilotguider. Detta för att vara säkra på att intervjupersonerna skulle förstå frågorna rätt, och 
för att vi skulle få ut relevanta svar för vår uppsats syfte. Den pilotguide som avsågs till 
ledningen testades på en yrkesverksam expert inom området vid ett företag som arbetar med 
just employer branding. Pilotguiden som avsåg medarbetare testades istället genom en 
intervju med en medarbetare på Ikea som alltså inte är en av uppsatsens ordinarie 
respondenter. Efter dessa intervjuer reviderade vi våra pilotguider och skapade de 
intervjuguider vi använde oss av. Denna process utförde vi för att försöka öka vår uppsats 
validitet (Bryman, 2011:422). Genom arbetets gång har vi också kontinuerligt ställt oss 
kritiska till arbetet genom att se till så kallad hantverksskicklighet. Det vill säga, de val vi 
gjort genom arbetet samt de resultat vi fått fram har ständigt diskuterats fram och tillbaka 
mellan forskarna (Kvale & Brinkmann, 2009:268). 
 
Reliabiliteten i en kvalitativ studie syftar till tillförlitligheten hos resultatet, där man ser till 
om andra forskare skulle kunna återskapa resultatet vid ett annat tillfälle (Kvale & 
Brinkmann, 2009:263). Detta har vi försökt se till genom att vi som forskare närvarade vid 
intervjuerna men en hade huvudansvaret för intervjun, vilket öppnade för den andra som 
kunde observera och anteckna saker som hände under intervjuns gång samt efteråt komma 
med följdfrågor som man tycker missats under intervjun. Vi har även försökt se till att inte 
ställa ledande frågor utan låtit intervjupersonerna berätta öppet om sina erfarenheter, och inte 
heller ställt frågor som enbart kan besvaras med ett ja eller ett nej. Detta för att få god 
tillförlitlighet i svaren. 
 
Bryman menar att det är svårt att generalisera ett resultat från en fallstudie på hela 
populationen, eftersom det studerar enbart ett fall (Bryman, 2011:79). Det kan således ses 
som en svaghet med vår forskningsdesign. Det är dock inte alla som delar denna uppfattning 
utan menar att detta är ett vanligt missförstånd om fallstudier. Kvale och Brinkmann menar 
istället att man kan se generaliserbarhet i fallstudier och de behöver inte heller ha ett 
slumpmässigt urval. Man måste då se till att ge rika beskrivningar av intervjuerna och lägga 
stor vikt på hur man presenterar sina intervjustudier, vilket kallas analytisk generalisering 
(Kvale & Brinkmann, 2009:284). Detta har vi försökt att tillgodose genom att presentera 
intervjuprocessen noggrant och ge så rika beskrivningar som möjligt i presentationen. Då 
detta var våra första intervjuer kan det dock ha påverkat oss något i kvaliteten vilket kan göra 
att vi missar något steg i att ge så fyllig information som möjligt. Det skulle kunna ses som en 
svaghet i studiens generaliserbarhet. 
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras intervjupersonerna samt resultat och analys av vår insamlade 
data. Vi presenterar de teman som vi har identifierat som centrala i vår empiri. Våra 
huvudteman är: Arbetet med employer branding, företagets värderingar, organisations-
identitet samt symboler. 

5.1. Presentation av intervjupersoner 
Nedan följer en kortfattad beskrivning av samtliga. För att våra intervjupersoner ska kunna 
vara anonyma har vi tagit bort detaljer som kan härledas tillbaka till dem. 
 

Ledning 1, vidare kallad L1:  
Arbetar bland annat med frågor kring employer branding på ett varuhus i Sverige.  
Har arbetat inom företaget i mer än 10 år och har haft flera olika positioner. 
 
Ledning 2, vidare kallad L2:  
Arbetar med frågor kring employer branding i organisationen.  
Har arbetat inom företaget cirka tre år. 
 
Medarbetare 1, vidare kallad M1:  
Arbetar deltid på ett varuhus i Sverige.  
Har arbetat inom företaget i cirka två år och har haft olika positioner. 
 
Medarbetare 2, vidare kallad M2:  
Arbetar heltid på ett varuhus i Sverige. Har arbetat inom företaget i cirka sju år.  
Har arbetat på flera olika positioner och innehar just nu en ledarroll. 
 
Medarbetare 3, vidare kallad M3:  
Arbetar heltid på ett varuhus i Sverige. Har arbetat inom företaget i cirka sju år.  
Har arbetat på flera olika positioner och innehar just nu en ansvarsroll. 
 
Medarbetare 4, vidare kallad M4:  
Arbetar heltid på ett varuhus i Sverige.  
Har arbetat inom företaget i mer än tio år och har haft flera olika positioner. 
 
Medarbetare 5, vidare kallad M5:  
Arbetar heltid på ett varuhus i Sverige.  
Har arbetat inom företaget cirka två år och har haft olika positioner. 

 

5.2. Arbetet med employer branding 
Som tidigare nämnt slog begreppet employer branding igenom under 1990-talet (Barrow & 
Mosley, 1996:186). Då Ikea är en mycket stor organisation var vi intresserade av om 
employer branding är någonting som ledningspersonerna menar att Ikea har arbetat med redan 
före 1996. L1 berättar att själva begreppet är något de har använt sig av de senaste tre, fyra 
åren men att de alltid har arbetat för att vara en attraktiv arbetsgivare. Ett liknande svar får vi 
från L2 som menar att ett kärt barn har många namn och att Ikea alltid har arbetat med det i 
olika former men att det under se senaste tre, fyra åren har fått en allt större betydelse. Dessa 
utsagor stämmer väl överens med det Dyhre och Parment (2013:11) skriver, det vill säga att 
större organisationer mer eller mindre alltid har arbetat med dessa frågor trots att begreppet är 
relativt nytt. 

På vår fråga hur själva arbetet med employer branding bedrivs svarade båda intervju-
personerna i ledningsposition likartat. De menar att det finns två olika sidor av arbetet där 
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man å ena sidan kan se det som ett marknadsförande arbete externt för att göra Ikea till en 
attraktiv arbetsgivare och därigenom locka människor att söka sig till dem. L2 menar 
exempelvis att de vill attrahera potentiella arbetstagare genom att hålla i föreläsningar och 
synas på arbetsmarknadsdagar där de fokuserar på att ge en ärlig bild av Ikea, men också 
berätta vilka vägar man kan gå för att forma sin karriär inom organisationen. L1 berättar att de 
bland annat har skrivit under samverkansavtal med universitet och olika jobbcoachnings-
företag för att i största möjliga mån kunna hitta och plocka in ”stjärnor”. De menar å andra 
sidan att de bedriver arbetet med employer branding internt. I likhet med Backhaus och Tikoo 
(2004:504) som beskriver arbetet som en trestegs-process, berättar L1 följande om arbetet: 

Sen är nästa steg av employer branding […] att få dem att vilja stanna kvar hos oss 
också, och också utvecklas med Ikea. [L1] 

Med det interna arbetet berättar ledningspersonerna att deras främsta mål är att utveckla sina 
medarbetare och därigenom behålla dem inom företaget. L2 berättar att de aktivt arbetar med 
att utveckla medarbetarna för att få dem att stanna kvar genom att erbjuda dem möjligheter för 
att kunna ta nästa steg i sin karriär inom Ikea. L1 menar att de kontinuerligt arbetar med 
uppföljning av medarbetarna genom utvecklingssamtal där de är tydliga med att individen 
själv ansvarar för sin egen utveckling men att cheferna gärna stöttar dem och ger dem 
vägledning. L1 säger att de vill ge enkla och ärliga människor en chans att utvecklas både 
personligt och yrkesmässigt. Utvecklingssamtal och utveckling är något även flera 
medarbetare nämner som en viktig faktor till att de stannar.  

Ett fantastiskt verktyg är ju våra utvecklingssamtal som faktiskt heter MUP-samtal – 
mål- och utvecklingsprocesser. Så det är ett målsamtal, ett utvecklingssamtal och ett 
prestations/värderings-samtal. [M5] 

Och på dom här så sätter man upp mål och hur man känner sig och vilka yrkesroller 
man vill eftersträva mer. [...] Sånt brinner jag själv för personligen, personlig 
utveckling och yrkesmässig utveckling, så ja, för att behålla oss så tycker jag det 
verkar vara en sak man gör. [M1] 

Men framför allt att det finns möjlighet att utvecklas, det tror jag är det viktigaste. 
Att man känner att: Det är inte stopp här det finns nånting mer. Och det kan ju 
liksom vara att en arbetsgivare ser till att de möjligheterna finns, det är svårt för mig 
att skapa de här möjligheterna. Sen kan jag ta tillvara på dom om jag får dom. [M3] 

Genom att medarbetarna får chansen att utvecklas verkar det som att det ger en ökad 
motivation och de väljer då att stanna kvar inom företaget. Flera medarbetare berättar även att 
de känner av det tydliga arbetet med att behålla personal genom att ledningen brukar 
poängtera att Ikea är en stor arbetsgivare med många olika varuhus, positioner, möjligheter 
och utmaningar, både i Sverige och internationellt. Detta arbete kan liknas vid det Clegg, m.fl. 
(2011:19) benämner som ett meningsskapande. Att medarbetarna motiveras av att det finns 
många karriärmöjligheter inom företaget kan likställas med att medarbetarna finner mening 
med sitt arbete. Det styrks av bland annat M2 som flera gånger har blivit erbjuden nya tjänster 
inom företaget. M2 menar att det har lett till ökad motivation. För att ytterligare trycka på att 
de jobbar för att behålla kompetensen inom organisationen brukar ledningen även, enligt 
intervjuutsagorna, understryka att de eftersträvar att personalen utvecklas men stannar kvar.  

Byt gärna jobb men stanna inom Ikea. [M2] 

Absolut, byt gärna jobb men stanna på Ikea. Det är en sån där paroll. [M5] 
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I och med att Ikea erbjuder sina medarbetare utvecklingsmöjligheter får arbetsgivaren ett ut-
byte av medarbetarna i form av deras lojalitet. Det överensstämmer med det förnyade 
psykologiska kontraktet som Backhaus och Tikoo (2010:504) beskriver. Det vill säga, Ikea 
erbjuder utvecklingsmöjligheter om medarbetarna stannar kvar. M2 styrker det här genom att 
berätta att det finns en oskriven regel som säger att man bör vara på en position i tre år men 
att man sedan kan byta. M2 menar vidare att man vet att man kan komma vidare om man själv 
driver på och är framåt. M3 menar att bara en liten sak som att få erbjudanden om att gå med 
på olika kurser eller utbildningsdagar gör att man känner sig sedd, får ökad arbetsglädje, och 
därför trivs bra. M1 beskriver det som ett häftigt arbete då frågor kring utvecklingsmöjligheter 
är så prioriterat. M1 menar också att om man får chansen att se olika avdelningar och testa på 
nya tjänster, så tröttnar man aldrig utan stannar kvar för att man vill utvecklas ännu mer. 
Dessa utsagor styrker det förnyade psykologiska kontraktet eftersom medarbetarna verkar 
känna en lojalitet gentemot företaget tack vare utvecklingsmöjligheterna. 

Ledningspersonerna framhåller starkt att arbetet med employer branding inte är ett ensam-
arbete för de som sitter i ledningsposition utan att alla medarbetare är delaktiga i det. Båda 
framhäver hur viktig roll medarbetarna spelar i det interna och externa arbetet, de menar att 
om medarbetarna trivs så kommer de att stanna kvar och vilja utvecklas och att de samtidigt 
sprider det goda ordet vidare. L2 berättar följande om vilka som är delaktiga i arbetet: 

Alla! Man kan vända det så här, att alla medarbetare på ett eller annat vis jobbar med 
employer branding. Det viktigaste är ju vad våra medarbetare tycker om företaget, 
det är dom som i sin tur berättar för sina kompisar och vänner, så sprider det sig. Det 
är jätteviktigt att, att så många som möjligt byter och utvecklar sig inom Ikea. Då 
blir det bättre resultat. [...] Jag gör mycket av det men det viktiga gör ju alla våra 
medarbetare. [L2] 

Detta visar sig även under intervjuerna med medarbetarna. I deras utsagor berättar de hur de 
på olika sätt får vara delaktiga i arbetet. M1 och M5 menar att de har fått chansen att 
representera företaget på arbetsmarknadsmässor i egenskap av Ikea-ambassadörer. Samtliga 
intervjuade medarbetare poängterar att de ständigt arbetar med att upprätthålla företaget som 
en god arbetsgivare då de i sitt dagliga arbete bemöter både konsumenter och potentiella 
arbetstagare med god service och ett glatt humör. De menar att om de tillsammans inte lyckas 
förmedla ett trevligt och välkomnande intryck så är det alltid viktigt att uppmuntra och stötta 
varandra till att det förbättras. För att bevara företagets bild utåt berättar M1 för oss att det 
finns medarbetare som gärna stoltserar på sociala medier om hur deras arbetsdag ter sig, eller 
om företaget överlag. Exempelvis kan kollegor dagligen lägga upp bilder på Instagram med 
märkningen #världensbästaarbetsplats då de enligt M1 känner en stolthet som de gärna vill 
dela med sig av. Alla medarbetare berättar under intervjuerna att de ofta får många frågor 
privat om Ikea som arbetsgivare och de upplever att många är nyfikna på företaget. De 
berättar att de frågor de får ofta antyder att företaget har ett gott rykte vilket de själva gärna 
också bekräftar till sin omgivning. Att ha ett gott rykte är enligt Edwards (2010:8) en viktig 
beståndsdel för att bedriva arbetet med employer branding. Medarbetarna verkar tycka att 
Ikea har ett gott rykte. Ett annat exempel som indikerar att medarbetarna tycker att företaget 
arbetar med att upprätthålla ett gott rykte är Ikeas välgörenhetstänk. Enligt både Edwards 
(2010:8) och Barrow och Mosley (2005:149-160) kan socialt ansvar stärka ett företags rykte 
och attraktivitet vilket överensstämmer med det välgörenhetstänk Ikea har. Detta påvisas i 
våra intervjuutsagor. M4 talar till exempel om sin stolthet över att arbeta på ett företag som 
bidrar med “otroligt mycket pengar” till välgörenhet och är således tillfreds över det goda 
ryktet som det medför. M1 berättar att det under särskilda perioder anordnas kampanjer för 
olika välgörande ändamål som att man exempelvis ska sälja en viss produkt där en del av 



Kapitel 5. Resultat och analys 

19 

intäkterna ska gå till poliovaccin för barn. M1 menar vidare att man genom medarbetarna på 
det sättet förmedlar en positiv bild av företaget till konsumenterna, och att det främjar deras 
rykte. Det finns även fler medarbetare som styrker denna uppfattning: 

[…] lite lättsamt säger vi att vi kränger grejer. Fast vi gör ändå det med en tanke 
bakom. Alltså att vi ger tillbaka till de som har det sämst. Vi har samarbete med 
Unicef, med Rädda barnen, vi har mjukdjurs-kampanjen som pågår nu som, vi 
skänker 10 kronor för varje köpt … Så man kan säga att det jag gör har faktiskt en 
betydelse i större mening. Och det är en av de sakerna som jag tycker känns allra 
bäst. Att man känner att världen får ändå nytta av den här försäljningen vi gör. [M3] 

Ett gott rykte menar vi även går att härleda till begreppet image. Eftersom image enligt Hatch 
och Schultz (1997:358) handlar om hur andra uppfattar företaget, så är Ikea likt alla andra 
företag beroende av att utstråla en god bild. Medarbetarna är medvetna om att de genom sitt 
dagliga arbete medverkar till företagets gemensamma image, men också till deras varumärke. 
M2 berättar bland annat att det krävs väldigt mycket för att bygga upp ett förtroende och ett 
varumärke, men att det samtidigt behövs väldigt lite för att det hela ska raseras. Detta kan 
liknas vid det som Clegg, m.fl. (2011:318) tar upp i sin femte punkt i arbetet med brand, 
nämligen att ett starkt varumärke lätt kan skadas och att det därför är en av arbetets stora 
svårigheter. Att det finns ett aktivt arbete med att företaget ska ha ett starkt varumärke med ett 
gott rykte är även något som ledningen jobbar för. Det märks då de talar om att det är viktigt 
att värna om, och ständigt upprätthålla, varumärket. 

Det finns aldrig någon slutstation utan man måste jobba, jobba, jobba med att hålla 
uppe och stärka varumärket. Vara rädd om varumärket, så man inte trampar snett. 
Ibland trampar man snett, det händer, men att man får lära sig utav det också. 
Saudiarabien till exempel, där tappade vi, det är inget snack om en sådan sak. Så är 
det men då gäller det som sagt att dra ner brallorna och säga: Så här är det, det blev 
fel, vi ber om ursäkt och det här ska inte åter-upprepas. Sen vet jag att det har varit 
diskussioner, det finns de som försvarar det och säger att: i Saudiarabien är det här 
inget konstigt, att kvinnor inte är med i kataloger. Det må vara hänt men det rimmar 
inte med våra värderingar så det spelar ingen roll. [L1] 

Intervjupersonerna framhäver ständigt själva att Ikea har ett starkt och känt varumärke. L1 
berättar exempelvis för oss att de sällan lägger ut Ikeas lediga tjänster hos Arbets-
förmedlingen. Istället lägger de ut tjänsterna på företagets egen hemsida och räknar med att 
arbetstagare som vill arbeta på Ikea söker sig dit. L1 berättar vidare att det för deras del 
fungerar bra att endast lägga ut platsannonserna på den egna hemsidan eftersom det vid till 
exempel 2013 års sommarrekryteringar genererade i väldigt många fler ansökningar än vad 
det fanns tjänster. Att Ikea inte lägger ut sina platsannonser på externa hemsidor skulle kunna 
betyda att de har ett så pass starkt brand att det individer associerar företaget med verkar räcka 
för att arbetstagarna ska söka sig dit. Backhaus och Tikoo (2004:507-508) menar att ett 
företag måste arbeta för att det ska associeras med något positivt för att individer ska 
attraheras och för att företaget ska ha ett starkt brand. 

5.3. Företagets värderingar 
Vi identifierade snabbt att samtliga intervjupersoner betonade företagets värderingar som en 
viktig del i det dagliga arbetet. De menar att dessa värderingar fungerar som både stöd och 
riktlinjer för hur man bör eftersträva att arbeta och agera. Det överensstämmer med det Schein 
menar, att man genom just värderingar sätter upp vad organisationen eftertraktar (2010:26-
27). M2 säger exempelvis att Ikea är ett värderingsbaserat företag där värderingarna är det 
man landar tillbaka i. M4 menar att man använder sig av värderingarna i allt man gör och att 
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de känns som stöttepelare under arbetsdagarna. M3 berättar att man använder värderingarna i 
vardagen genom att fatta alla beslut i linje med dem. M3 säger att värderingarna samspelar 
med magkänslan över att man agerar rätt. Samtliga medarbetare berättar att man tillsammans 
alltid påminner varandra om värderingarna och att man ska jobba på ett sätt som går hand i 
hand med dem. M5 berättar och ger exempel på hur värderingarna är utformade och hur pass 
centrala de är:  

Men sen kommer ju dom här, det har ni säkert hört, värderingarna vi har. Dom är ju 
bibeln. Här blir det väldigt sektigt, men … men det är ju fantastiskt att det finns 10 
värderingar i allt gör jag i min vardag. Känner jag att jag filtrerar det jag gör genom 
dom här 10 värderingarna … Är det här kostnadsmedvetet? Är det här öppet och 
ärligt? Till exempel. Är det här ödmjukt? Viljestarkt? Ja, men då kan jag göra det! 
Sen är det ganska fritt efter dom, men jag har alltid sen jag kom in hit och blev ... 
fick äran att bli sedd, potentialmässigt och så … sen dess, sen första dagen har jag 
blivit matad med värderingarna av min dåvarande chef. [M5] 

Ikeas värderingar kan likställas med det Schein (2010:3) menar att en kultur primärt medför, 
det vill säga en viss social ordning som ger riktlinjer för hur individer förväntas att känna, 
uppfatta och handla. Värderingarna spelar en central roll i det dagliga arbetet och är de mest 
påtagliga beståndsdelarna av företagskulturen. När vi frågar intervjupersonerna om hur de 
upplever kulturen på företaget får vi likartade svar från samtliga och alla svar härleder åter 
igen till värderingarna. M2 liknar företagskulturen vid en gemensam plattform och menar att 
man alltid bottnar i värderingarna men att kulturen också samspelar med något som M2 
upplever som ett starkt ledarskap. M3 berättar att det ”absolut finns” en gemensam kultur och 
att den grundar sig i att man är trygg med värderingarna. M3 menar vidare att eftersom alla 
lever efter värderingarna i det dagliga arbetet så blir det också lätt att förstå varför någon 
agerar på ett visst sätt, och genom det kan man reducera konflikter och skapa en stark 
gemenskap. Flera talar även om den så kallade “Ikea-andan” och M4 beskriver den som ett 
slags hjälpmedel till att företagskulturen kan behålla sin styrka och liknar det lite skämtsamt 
vid en sekt. Liknande svar gällande företagskulturen framkom även när vi pratade med L1 
som menar att kulturen har sin grund i värderingarna. L1 tror personligen att Ikea har ”byggt 
sitt stabila fundament” genom dem. Enligt Schein (2010:26-27) är värderingar något som 
medlemmarna inte kontinuerligt reflekterar över, men hos Ikea verkar det snarare vara 
tvärtom. Värderingarna hos Ikeas medarbetare är nämligen ständigt närvarande eftersom 
medarbetarna alltid strävar efter att handla i linje med dem. Det Schein skriver om att 
värderingar inte är något som medlemmar alltid reflekterar över kan i och med vår studie 
alltså dementeras i detta fall. Det är utifrån värderingarna som medarbetare förstår Ikeas 
kultur. Värderingarna kan däremot jämföras med det Backhaus och Tikoo (2004:504) skriver 
om intern employer branding, att man i det tredje steget syftar till att integrera personalen i 
kulturen genom en gemensam värdegrund, vilket Ikea verkar göra i och med sina värderingar. 
M1 berättar att man ska använda sig av värderingarna för att på så sätt vara en kulturbärare 
och anser att man överallt på företaget blir påmind om värderingarna. Vidare berättar M1 att 
värderingarna exempelvis finns uppskrivna på väggen i personalrummet men att det också 
finns mindre notiser om dem på olika platser runt om i varuhuset. M3 berättar att man ständigt 
arbetar med att integrera medarbetarna i kulturen genom värderingarna. M3 ger exempel som 
att det finns faddertjänster där faddrarna ska lära upp de nyrekryterade hur värderingarna kan 
användas i vardagen. 

Löpande under våra intervjuer märker vi att värderingarna genomsyrar medarbetarnas vardag 
och de själva menar att de ger en motivation till fortsatt arbete. M3 berättar att det alltid är kul 
att åka till jobbet och att man längtar dit när man är hemma, och att detta nog beror mycket på 
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den gemensamma företagskulturen. Företagets arbete med värderingarna kan liknas vid den 
ram som ledningen enligt Clegg, m.fl. (2011:19) bör sätta upp för att motivera sina 
medarbetare och för att skapa mening i arbetet, men de kan också liknas vid den 
gemensamma värdegrund som Backhaus och Tikoo (2004:504) menar att man bör skapa som 
ett första steg i arbetet med employer branding. Även L1 påvisar hur viktiga värderingarna är 
och att de huvudsakligen fungerar som riktlinjer. 

Ni hör va, jag låter som en skivspelare som hakat upp sig. Det är mycket 
”värderingar” i det här. [...] De ska leva i vardagen och vi behöver inte alltid ta upp 
värderingarna och prata om dem så, men hur vi kommunicerar med varandra, hur vi 
fattar beslut, hur vi uppträder mot varandra, så ska det rimma med vad som står i 
våra värderingar. [L1] 

Enligt Schein (2010:23) utgörs kärnan i en kultur av grundantaganden och uppfattningar. 
Dessa menar han är så omedvetna att medlemmarna inte reflekterar över att de används utan 
de tas istället för givet. Detta går enligt oss att jämföra med Ikeas värderingar eftersom deras 
värderingar är så djupt rotade hos medarbetarna att de snarare går att likställas med 
grundantaganden. Samtliga intervjupersoner berättar nämligen att värderingarna från första 
dagen alltid har funnits med i deras arbete och att värderingarna är en naturlig del i vardagen 
som man inte reflekterar över. Värderingarna på Ikea är med andra ord medvetna och 
inarbetade hos medarbetarna att de under arbetets gång har blivit omedvetna. 

För mig så ligger det så lätt så jag tänker nog inte på det i vardagen, så om jag ska 
berätta för er så är det svårt att komma på, men jag tänker att när man har blivit 
introducerad i det och det lever så är det inte så konstigt att man sen utför det så 
också. [M3] 

Men det är mycket som sker automatiskt, de bara finns där. [M5] 

Så man arbetar med dom hela tiden, omedvetet skulle jag säga. [M1] 

I Scheins teori om kultur finns det tre olika nivåer i en organisationskultur (Schein, 2010:24). 
Eftersom värderingarna i vår studie snarare kan likställas med grundantaganden åter-finns 
endast normer kvar på mellannivån. Normerna på Ikea utgör med andra ord mellan-nivån. Hur 
medarbetarna handlar i det dagliga arbetet återfinns i normerna, det vill säga hur 
värderingarna efterlevs. Normerna på Ikea överensstämmer med det Schein (2010:26-27) 
skriver. De fungerar som riktlinjer för hur man ska agera. Till viss mån anser vi att värd-
eringarna blir synliga genom normerna även om medarbetarna själva har svårt att sätta ord på 
just värderingarna. 
 
Hatch och Schultz (2002:995-996) skriver om identitet där de utgår ifrån Meads teori om “I” 
and “me”, där den förstnämnda är den omedvetna delen som bidrar till skapandet av vår 
identitet. Denna del går också att applicera på medarbetarnas uttalanden om hur 
automatiserade värderingarna har blivit med tidens gång. Hatch och Schultz (2002:995-996) 
menar också att “I” ligger någonstans i gråzonen mellan kultur och identitet och att identiteten 
kan återspegla medlemmarnas antaganden. Det stämmer överens med vår ovanstående analys. 
 
5.4. Organisationsidentitet 
Värderingarna är som sagt en stor del av medarbetarnas vardag på Ikea och därför kan man 
anse att värderingarna ligger till grund för att arbetstagare kan identifiera sig med företaget. 
Enligt Alvesson (2009:19) är identifikation en viktig del för att medarbetarna ska känna en 
mening med att arbeta på företaget. Hatch och Schultz (1997:357-358) menar att ledningen 
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har en viktig roll med att hjälpa medarbetarna att sätta upp ramar för identiteten, men att det 
sedan är upp till medarbetarna att gemensamt skapa identiteten. Detta kan styrkas av 
intervjupersonernas utsagor. M2 menar att ett företags värderingar är betydelsefulla och att 
det är viktigt att de rimmar bra med ens egna, vilket M2 anser att Ikeas värderingar gör. M2 
identifierar sig alltså med Ikea med hjälp av värderingarna. M4 berättar att värderingarna går 
hand i hand med de egna och att det därför är lätt att anamma kulturen och gemenskapen på 
organisationen. M4 menar vidare att värderingarna är en bidragande orsak till att åren på 
företaget har blivit så många. Att Ikea arbetar med välgörenhet och bedriver ett hållbar-
hetsarbete är också något som har gjort att samtliga intervjupersoner identifierar sig med före-
taget. Edwards tes (2010:8) att socialt ansvar bidrar till ett företags goda rykte anser vi stäm-
mer överens med att medarbetarna gärna identifierar sig med företaget och dess värderingar.  
 

Jag kan känna att jag är väldigt liksom glad och stolt över att till exempel jobba på 
ett företag som jobbar mycket för miljöfrågor, jobbar jättemycket för arbets-
förhållanden ... Jag menar vi är ju inte bara en stor arbetsgivare i Sverige utan även i 
världen och ner liksom, på de som små, super-mini-fabrikerna. [...] Det är ett 
mervärde för mig att jobba på ett företag som bidrar med så mycket mer! Det är ju 
viktigt för mig, jag skulle till exempel inte i första hand kanske söka jobb på Saab 
Bofors som säljer vapen till krigsförande länder. Nä, det skulle liksom … Ah, det 
skulle inte kännas riktigt rätt i magen, så. [M4] 

 
Både Alvesson (2009:19) och Edwards (2010:11-12) menar att om man kan identifiera sig 
med företaget man arbetar på så gör det också att man stannar kvar. Enligt L1 arbetar man 
mycket med att redan vid rekryteringsprocesserna prioritera personer vars värderingar 
stämmer bra överens med Ikeas. Redan när man söker en tjänst hos dem menar L1 att man får 
göra ett värderingstest, och att om man får check på den så får man gå vidare till en intervju. 
L1 berättar att det självklart är meriterande med akademisk utbildning och tidigare 
erfarenheter, men att värderingarna ändå står högst upp på deras önskelista. När vi frågar 
medarbetarna om detta instämmer samtliga med att de märkte att värderingarna spelade stor 
roll när de själva blev rekryterade och om de inte hade sympatiserat med värderingarna så 
hade de förmodligen inte velat stanna kvar inom Ikea. M4 säger bland annat att de som inte 
känt att de har kunnat identifiera sig med värderingarna och således stå för den enkelhet som 
företaget har, de har heller inte blivit särskilt långvariga på företaget. M2 berättar också att om 
man inte delar företagets värderingar så blir det svårt att trivas och man kommer inte att 
kunna känna sig som en del av företaget.  
 

Sen kanske man inte håller med alla till hundra procent men om det hade vart viktigt 
för mig att jag hade den flashigaste bilen, att jag fick en ... den senaste Iphone:n som 
jobbtelefon. Och hade det varit viktigt vad jag, hur jag liksom var klädd på jobbet 
och sådär, ja men då kanske jag inte, då hade jag kanske inte passat här. [M4] 

 
Man ser kanske kollegor som inte riktigt blivit rekryterade efter värderingarna. Som 
känner att de inte trivs för att dom har, dom har inte riktigt haft med sig alla 
värderingarna in och då blir det ganska svårt i längden. Då kommer man förr eller 
senare förlora, tror jag. Då är det något som skiter sig, tillslut. Det går inte, det håller 
inte, tror jag. [M5] 

 
5.5. Symboler 
Dessa utsagor går även att jämföra med Edwards (2010:16-17) fjärde kategori om vad som 
främjar ett företags employer brand, nämligen de symboliska egenskaperna. Edwards menar 
att om ett företag har tydliga symboler så gör det också att arbetstagare kan identifiera sig 
med dem, och om alla arbetstagare har valt att identifiera sig med symbolerna så skapar det 
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också gemenskap. Något som styrker att Ikea har symboler som medarbetarna identifierar sig 
med är den gemensamma uniformen. M4 berättar bland annat att det är skönt att alla går 
omkring i likadana kläder, oavsett chef eller medarbetare. M2 berättar att det är bra att alla är 
klädda likadant och att man genom det symboliserar en enkelhet som bygger en gemenskap 
och trygghet.  

För samtliga medarbetare kännetecknas Ikea av att det är en möbeljätte med en stor och 
välkänd logga. M5 menar exempelvis att Ikea nästan kan liknas vid en statlig organisation då 
företaget är så väletablerat i samhället, och berättar att Ikeas logga står för något ”vattentätt”. 
M2 menar att Ikea associeras med heminredning och att de flesta kollegor har ett intresse för 
det. L1 menar att det nästan kan vara ett slags krav att man som arbetssökande, eller som 
nuvarande arbetstagare, har ett intresse för heminredning. Att samtliga intervjupersoner 
beskriver Ikea med samma kännetecken kan styrka att företaget har lyckats skapa tydliga 
associationer och symboler. Enligt M3 är Ingvar Kamprad den absolut tydligaste symbolen 
för företaget. M3 menar vidare att man som medarbetare känner av att Ingvar Kamprad är 
grundaren till Ikea genom den så kallade Ikea-andan där man framför allt eftersträvar 
”enkelhet”. L2 menar att det i organisationen tack vare grundaren råder ett slags “småländskt 
sunt förnuft” och att det var det som gjorde L2 intresserad av företaget. Hatch (2002:250-251) 
menar att symboler kan liknas vid en abstrakt form av de konkreta artefakterna. Vi menar att 
Ingvar Kamprad genom Hatch resonemang kan likställas vid en konkret artefakt. Ingvar 
Kamprad har genom sitt arbete för vad Ikea ska stå för blivit en abstrakt symbol som 
medarbetarna gärna identifierar sig med. Ingvar Kamprad har således fått ett symboliskt värde 
för medarbetarna. 

Något som tyder på att företaget överlag arbetar för att så många som möjligt ska identifiera 
sig med det är deras mångfaldsarbete. Ikeas vision är som tidigare nämnt “att skapa en bättre 
vardag för de många människorna”, och visionen återges flertalet gånger i intervjupersonernas 
utsagor. L1 berättar att de i enlighet med Ikeas vision arbetar för “att skapa en bättre vardag 
för de många människorna”. L1 menar vidare att de vill kunna nå så många som möjligt och 
radar upp exempel som gamla, unga, killar, tjejer, svenskfödda, utlandsfödda, personer med 
stor plånbok, och personer med en liten eller nästan ingen plånbok alls. L1 beskriver det som 
att de genom att arbeta med mångfald både vill locka till sig kunder men också attrahera 
arbetstagare. L1 menar att en äldre person som kommer in för att handla köttbullar även ska 
kunna identifiera sig med personalen. Detta menar L1 främjar individers identifikation med 
Ikea. L2 menar i likhet med L1 att visionen är viktig och att de ofta talar om den när de är ute 
och marknadsför Ikea för att så många som möjligt ska kunna identifiera sig med dem och 
således söka sig dit. L2 menar att de försöker rekrytera så att alla målgrupper finns 
representerade. M2 menar också i likhet med L1 att de arbetar för att “de många 
människorna” ska söka sig till dem, och M2 berättar att visionen är avsmalnad till “många” 
istället för “alla” eftersom de till exempel inte har varuhus i Afrika och att de därför inte kan 
påstå att de vänder sig till exakt alla. Då Ikea så tydligt går ut med en vision om att de vänder 
sig till “de många människorna” går det till viss del att likna vid det Backhaus och Tikoo 
(2004:504) menar med att först skapa en gemensam värdegrund och sedan marknads-föra den 
utåt. Genom att försöka rekrytera efter visionen och den gemensamma värdegrunden menar vi 
även att Ikea har lyckats implementera både visionen och värdegrunden internt. 
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6. Slutsats och diskussion 
I detta kapitel besvarar vi våra två frågeställningar utifrån föregående resultat och analys. 
Respektive frågeställnings slutsats följs av en diskussion. Slutligen ges en avslutande 
diskussion för uppsatsen. 
 
6.1. Hur använder sig Ikea av employer branding? Överensstämmer Ikea-ledningens 
och Ikea-medarbetarnas uppfattning om arbetet med employer branding?  
Trots att employer branding är ett relativt nytt begrepp menar alltså våra intervjupersoner i 
ledningsposition att Ikea mer eller mindre alltid har arbetat med dessa frågor. Under senare år 
har begreppet employer branding förankrats inom organisationen, och i samband med det har 
man också börjat arbeta mer uttalat med strategier för att vara en attraktiv arbetsgivare. I flera 
avseenden går Ikeas process att likna vid den trestegs-process som Backhaus och Tikoo 
(2004:504) redogör för eftersom Ikea ständigt utgår ifrån det första steget i författarnas 
process, nämligen en gemensam värdegrund. Med hjälp av den gemensamma värdegrunden 
kan de marknadsföra sig utåt men också bedriva arbetet internt. Ikeas värdegrund baseras 
enligt oss på de tio värderingarna som har blivit företagets signum. Det är även genom de 
djupt rotade värderingarna som vi menar att Ikea har ett framgångsrikt employer branding-
arbete. Dessa tio värderingar går att härleda till allt som gör dem till en attraktiv arbetsgivare 
då de genom värderingarna attraherar en utomstående publik, rekryterar rätt kompetens, samt 
motiverar och behåller nuvarande arbetstagare.  
 
Vår fallstudie tyder även på att Ikea kan tänkas ha lyckats genomsyra sitt arbete med 
employer branding eftersom ledningspersonernas och medarbetarnas intervjuutsagor genom-
gående stämmer väl överens. Däremot kan vi inte uttala oss om vårt resultat går att gene-
ralisera över hela organisationen eftersom vi endast har utfört sju stycken intervjuer. 
 
6.1.1. Diskussion 
Ledningspersonerna menar att de arbetar med employer branding både externt och internt. 
Genom olika forum och tillvägagångssätt vill de nå potentiella arbetstagare, och vilka dessa 
forum och tillvägagångssätt är stämmer väl överens mellan ledning och medarbetare. Vilken 
information Ikea vill nå ut med och vilken bild de vill utstråla, överensstämmer mellan 
ledningspersoner och medarbetare. Både ledningspersonerna och medarbetarna menar vidare 
att man tydligt fokuserar på att för utomstående publik berätta vad Ikea står för och hur 
organisationen arbetar, det vill säga genom de tio värderingarna. Ledningen och medarbetarna 
menar även att man alltid vill marknadsföra att man inom Ikea får utvecklingsmöjligheter, 
vilket både attraherar och motiverar arbetstagare. Att tydliggöra sådana utvecklings-
möjligheter överensstämmer med den tionde punkten i Barrow och Mosleys (2005:157) tolv 
dimensioner. Vi anser att Ikeas arbete med att framhäva vilka utvecklingsmöjligheter som 
arbetstagare har är en viktig punkt i deras employer branding.  
 
En annan betydelsefull faktor i Ikeas employer branding tycks vara deras rekryteringsprocess 
där de lägger stor vikt vid värderingarna. Hos Ikea måste man genomgå ett värderingstest för 
att Ikea sedan ska kunna gallra ut vilka individer som har värderingar som rimmar bra med 
företagets. Även detta steg går att återfinna i Barrows och Mosleys (2005:155) ”lista” för vad 
man bör beakta i sitt arbete med employer branding. Ikeas rekryteringsprocess överens-
stämmer med Barrow och Mosleys sjunde punkt där de menar att värderingarna vid 
rekryteringen är värdefulla hjälpmedel för att kunna filtrera ut de arbetstagare vars 
värderingar sympatiserar med företagets. Vi anser att ett standardiserat sätt som Ikeas 
värderingstest är bra då det hjälper företaget att på en gång få in arbetskraft som vill samma 
sak som företaget och dess nuvarande personal. 
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Ikea har även ett tydligt internt arbete. Tack vare att man från början har varit väldigt tydlig 
med värderingarna utåt och även rekryterat i linje med dem så menar vi att man har fått med 
sig värdegrunden in i företaget. Väl inne i företaget berättar samtliga intervjupersoner att man 
alltid handlar utefter värderingarna och att man förstår varandra genom dem. Genom 
värderingarna har de enligt oss skapat en gemenskap som tillsammans för dem framåt. Enligt 
samtliga utsagor jobbar de även med utveckling av sina medarbetare. Detta utvecklande anser 
vi både motiverar medarbetarna och får dem att stanna kvar. 
 
Backhaus och Tikoo (2004:504), samt Dyhre och Parment (2013:15), menar att man kan göra 
en distinktion mellan ett externt arbete och ett internt arbete med employer branding. I Ikeas 
fall menar vi att det är svårt att göra en tydlig skillnad då värderingarna spelar en så central 
roll i det dagliga arbetet. Att Ikea arbetar med exempelvis välgörenhet och hållbarhet vet vi 
med hjälp av vår insamlade empiri, men att det arbetet är något som kan placeras i endast ett 
av facken för externt eller internt employer branding tycker vi är svårt. Sådant socialt ansvar 
gör enligt våra utsagor att man attraherar arbetstagare men också behåller arbetstagare inom 
organisationen. Enligt oss går ett socialt ansvar snarare att se i likhet med en av de tolv 
dimensioner som Barrow och Mosley (2005:149-160) redogör för, där skillnaden mellan 
externt och internt arbete inte är lika tydlig. En annan aspekt som är viktig i Ikeas arbete, men 
som det inte går att göra skillnad på, är att samtliga intervjupersoner menar att de gemensamt 
bidrar till företagets employer brand. Det finns ingen skillnad i arbetet utåt eller inåt utan alla 
intervjupersoner menar att alla tillsammans skapar och upprätthåller Ikea som attraktiv 
arbetsgivare genom att de ständigt använder sig av värderingarna. Denna enighet bidrar enligt 
oss till Ikeas framgångsrika employer brand som ger bland annat motivation och mening för 
nuvarande arbetstagare.  
 
 
6.2. Kan Ikeas arbete med employer branding förstås ur ett organisationssociologiskt 
perspektiv?  
Enligt vår studie går det att förstå Ikeas arbete med employer branding i förhållande till 
organisationskultur, organisationsidentitet och image. Precis som Hatch och Schultz 
(2002:995) anser vi dock att det är svårt att skilja de tre begreppen organisationskultur, 
organisationsidentitet och image åt då de i flera fall går in i varandra. Vi menar att resultatet 
av vår studie tyder på att samtliga tre begrepp återfinns i Ikeas tio värderingar. Genom 
värderingarna har man skapat en gemensam kultur och de anställda kan identifiera sig med 
Ikea genom värderingarna. I och med detta menar vi att det går att förstå employer branding 
ur ett organisationssociologiskt perspektiv. Däremot kan vi åter igen inte generalisera vårt 
resultat till hela organisationen eftersom vi endast har utfört sju intervjuer. 

6.2.1. Diskussion 
Vi anser som tidigare nämnt att Ikeas medarbetare kan identifiera sig med organisationen 
genom de tio värderingarna. Under samtliga intervjuer återkommer intervjupersonerna 
ständigt till att tala om värderingarna och hur de känner att de står för samma värderingar som 
Ikea gör. Detta anser vi går att koppla ihop med Alvessons (2009:19) samt Hatch och Schultz 
(1997:357) teorier om identitet. Vi upplever att samtliga intervjupersoner kan relatera till 
företaget och att de har en hög motivation till arbetet likt det Maxwell och Knox (2009:896) 
kallar för SIA. Under intervjuerna framkom det att de som inte känner att de genom 
värderingarna kan relatera till företaget ofta slutar, vilket styrker vår tes om att värderingarna 
på Ikea ligger till grund för ett identitetsskapande mellan medarbetare och organisationen.  
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Genomgående under intervjuerna märkte vi att värderingarna även kan ses som grunden till 
den gemensamma kulturen som intervjupersonerna upplever finns på Ikea. Värderingarna 
används som “stöttepelare” och riktlinjer i vardagen. Detta tror vi leder till att de känner en 
trygghet i vardagen. Som Schein (2010:3) poängterar är en av kulturens delar, att bevara en 
social ordning och på så sätt också skapa en mening. Vi upplever det också som att 
värderingarna spelar en så central roll att de snarare kan likställas vid antaganden eftersom 
intervjupersonerna har svårt att förklara hur de använder sig av värderingarna, att det sker per 
automatik. Vi menar att kulturens kärna på Ikea alltså tycks vara värderingarna och vi 
upplever kulturen som väldigt stark tack vare denna kärna. 

Enligt Edwards (2010:8) och Hatch och Schultz (1997:358) är både ett gott rykte och image 
viktiga beståndsdelar för ett lyckat employer branding-arbete. Då vi inte har undersökt vad en 
extern publik har för uppfattning av Ikea vet vi inte hur dessa upplevs, men vi kan säkerställa 
att våra intervjupersoner har samma syn på vad de tror att en extern publik har för 
uppfattning. Vi anser dock att samtligas gemensamma bild av vad företaget utstrålar i vilket 
fall är en viktig del i uppbyggandet av en god image och ett gott rykte eftersom 
organisationen då gemensamt strävar efter samma mål. 

Vi menar att Ikeas organisationskultur, organisationsidentitet och image leder till ett menings-
skapande i organisationen. Att medarbetarna finner mening med sitt arbete är en viktig faktor 
till att de väljer att stanna kvar. Detta kan styrkas med hjälp av både Hatch och Schultz 
(1997:357) samt Clegg m.fl. (2011:19). Att skapa ett starkt employer brand menar vi alltså 
bidrar till att man ger möjligheter som skapar en mening med arbetet för medarbetarna och 
samtidigt ger medlemmarna hjälp med att känna denna mening.  

 
6.3. Avslutande diskussion 
Syftet med vår uppsats var att se hur företaget Ikea arbetar med employer branding i praktiken 
och om det skiljer sig åt i förhållande till litteratur kring ämnet. Vi ville även undersöka om 
det genomsyrar organisationen, det vill säga om ledning och övrig personal har samma syn på 
företaget vad gäller de frågor som employer branding handlar om. I uppsatsen valde vi att 
problematisera begreppet ur ett organisationssociologiskt perspektiv.  
 
I och med våra resultat menar vi att begreppet employer branding bör studeras organisations-
sociologiskt för att ge en förståelse för varför begreppet är viktigt att implementera. Man kan 
med andra ord förstå varför man ska använda begreppet och inte bara rent praktiskt hur det 
ska användas. Vår fallstudie visar på att man kan problematisera begreppet employer branding 
i förhållande till organisationssociologin genom den tredelade modellen med 
organisationskultur, organisationsidentitet och image som Hatch och Schultz (2002:995) 
beskriver. Vi tror att Ikea bygger en stark grund för ett framgångsrikt employer brand 
eftersom deras arbete med dessa frågor går att förstås ur ett organisationssociologiskt 
perspektiv.  Vår studie tyder på att en god kultur, en stark identitet och en positiv image leder 
till att en arbetsgivare är attraktiv. Ikeas medarbetare verkar stanna kvar inom organisationen 
tack vare att de känner en delaktighet i kulturen genom värderingarna och att de identifierar 
sig med företagets värderingar. Vi menar avslutningsvis att våra intervjupersoner tycker att 
Ikea är en attraktiv arbetsgivare och att Ikea således har ett starkt employer brand.  
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7. Framtida forskning 
I detta kapitel ges förslag på framtida forskning inom uppsatsens ämnesområde. 

Idén om employer branding är som tidigare nämnts relativt outforskad. Vi tror att man inte 
enbart kan läsa praktiska manualer eller böcker som säger hur du ska bli en attraktiv arbets-
givare utan att man i första hand måste förstå varför begreppet behövs. Att i framtiden studera 
employer branding ur ett organisationssociologiskt perspektiv tror vi således kommer att öka 
förståelsen för begreppet.  

Vi har i vår uppsats försökt studera employer branding inifrån en organisation men även om 
vi i vissa fall kan urskilja konkreta detaljer så är en kultur implicit och det är med andra ord 
svårt för oss att veta om vår uppfattning stämmer överens med medarbetarnas.  Det hade 
därför varit intressant att kombinera en studie med en observation. Man skulle även kunna 
intervjua före detta anställda för att få deras syn på organisationen och dess arbete med 
employer branding. Ytterligare förslag på framtida forskning är att studera fler företag genom 
antingen kvalitativa intervjuer eller kvantitativa enkätundersökningar för att få en ännu 
bredare förståelse för begreppet ur ett organisationssociologiskt perspektiv.  
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Bilaga 1. 

 

Intervjuguide 1 – Ledningsperson 1 
 
Bakgrundsfrågor 

 Berätta lite om dina tidigare utbildningar, arbetslivserfarenheter? 
 Berätta om din nuvarande roll? 

 Vad har du för arbetsuppgifter?  
 Är du verksam globalt, nationellt eller regionalt/lokalt? 
 Hur länge har du jobbat med det? 
 Hur länge har du jobbat inom företaget? 

 
Employer branding 

 Berätta om företaget? 
 Bransch? 
 Vision?  

 
 Berätta hur arbetet med employer branding går till? 

 Bakgrund? 
 Hur länge har ni arbetat med det? 
 Arbetade ni med liknande frågor innan ni började med just employer branding? 
 Skiljer det sig åt på något sätt? 

 
Employer branding externt 

 Arbetar du med att ert företag ska synas externt för att attrahera nya medarbetare?  
 Vilka är målgrupperna? 
 Hur arbetar ni med det? Marknadsföring? 
 Var syns ni?  
 Vilken information vill ni nå ut med? 
 Vilken bild vill ni förmedla av Ikea? 
 

Employer branding internt 
 Företagskultur? Har ni en gemensam företagskultur? 
 Varför/varför inte? 
 Värderingar?  
 Känner du att det är viktigt att ett företags värderingar stämmer överens med dina 

egna? 
 Arbetar ni med att behålla och motivera nuvarande personal?  

 
 

 Är ni nöjda med ert arbete med employer branding? Vad är ni nöjda med?  
 Fungerar arbetet lika bra både externt och internt? 
 Finns det något ni är mindre nöjda med? 

 

Avslutande frågor 
 Är du något annat du skulle vilja kommentera alternativt tillägga? 
 Har du några frågor till oss? 

Tack för din medverkan! 



Bilaga 2. 

 

Intervjuguide 2 – Ledningsperson 2 
 
Bakgrundsfrågor 

 Berätta lite om dina tidigare utbildningar, arbetslivserfarenheter? 
 Berätta om din nuvarande roll? 

 Vad har du för arbetsuppgifter?  
 Är du verksam globalt, nationellt eller regionalt/lokalt? 
 Hur länge har du jobbat med det? 
 Hur länge har du jobbat inom företaget? 

 
Employer branding 

 Berätta om företaget? 
 Bransch? 
 Vision? 

 
 Berätta hur arbetet med employer branding går till i organisationen? 

 Bakgrund? 
 Hur länge har ni arbetat med det? 
 Arbetade ni med liknande frågor innan ni började med just employer branding? 
 Skiljer det sig åt på något sätt? 

 
 Vilka är involverade i arbetet med employer branding? 

 Är det olika avdelningar tillsammans eller var för sig? 
 Sträcker sig arbetet globalt eller skiljer det sig åt mellan olika länder/regioner? 

 
Employer branding externt 

 Vilka är målgrupperna? 
 Hur arbetar ni med det? Marknadsföring? 
 Var syns ni?  
 Vilken information vill ni nå ut med? 
 Vilken bild vill ni förmedla av Ikea? 

 
Employer branding internt 

 Företagskultur? Har ni en gemensam företagskultur? 
 Varför/varför inte? 
 Värderingar?  
 Känner du att det är viktigt att ett företags värderingar stämmer överens med dina 

egna? 
 Arbetar ni med att behålla och motivera nuvarande personal?  

 
 

 Är ni nöjda med ert arbete med employer branding?  
 Fungerar arbetet lika bra både externt och internt?  
 Finns det något ni är mindre nöjda med, som ni vill utveckla vidare? 

 
Avslutande frågor 

 Är du något annat du skulle vilja kommentera alternativt tillägga? 
 Har du några frågor till oss? 

 
Tack för din medverkan! 



Bilaga 3. 

 

Intervjuguide 3 – Medarbetare 
 
Bakgrundsfrågor 

 Berätta lite om dina tidigare utbildningar och arbetslivserfarenheter? 
 Berätta om din nuvarande roll? 

 Vad har du för arbetsuppgifter?  
 Hur länge har du jobbat med det? 
 Hur länge har du jobbat inom företaget? 

 
Employer branding externt 

 Hur kommer det sig att du arbetar på Ikea? 
 Hur fick du upp ögonen för Ikea som arbetsgivare? 
 Kände du till Ikea innan du började arbeta här? 
 Vilka egenskaper anser du är viktiga hos ett företag? 
 Hade du någon uppfattning om vad Ikea stod för innan du började arbeta där? 
 Vad tycker du är kännetecknande för Ikea som arbetsgivare? 
 Vilken bild tycker du att Ikea som företag förmedlar utåt? 

 
Employer branding internt 

 Stämmer dina uppfattningar du hade om företaget innan du började arbeta på Ikea? 
 Känner du att det finns en gemensam företagskultur? 
 När kände du att du blev en del av den kulturen?  
 Vilka skulle du säga är Ikeas värderingar? 
 Känner du att det är viktigt att ett företags värderingar stämmer överens med dina 

egna? Varför? Varför inte? 
 Upplever du att det finns ett aktivt arbete att behålla och/eller motivera er 

medarbetare? 
 
Avslutande frågor 

 Är det något annat du skulle vilja kommentera alternativt tillägga? 
 Har du några frågor till oss? 

 

Tack för din medverkan! 


