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Abstract 
 
How big responsibility the companies take in the world today is a hot topic in the 
media. Consumers have become more aware of the impacts companies have on the 
planet. This awareness amongst consumers has made companies take more 
responsibility for the environment. Not only for a charitable perspective but also a 
business one. This is known as Corporate Social Responsibility, CSR. To be able to 
make a profit out of this they need to market themselves as a responsible company 
through varius marketing channels. One of these channels are the employees. 
 
The purpose with this review is to examine how IKEA can create a bigger employee 
commitment towards sustainability, something that will make them market IKEA as a 
sustainable company. This examination uses semi-structured interviews and an 
observation as primary source of data and is based upon existing theories. 
 
This study shows that it takes a commitment and a belief in IKEA:s vision for the 
employees to communicate and market IKEA as a sustainable company. The 
employees already had a high level of commitment, but there was a lack of focus on 
sustainability in the internal communications. 
 
According to the theories used, brand assimilation is the final goal that will make the 
employees market the brand as good as possible. When this goal is reached, the 
employees identify themselves with IKEA. They defend and advocate the company 
and become something that is called "brand advocates". To make this identification 
easier, it is important to recruit employees with the same values that IKEA values and 
stands for. 
 
Many of the employees had already reached brand assimilation. Despite of that, many 
of them did not associate the brand with sustainability. This means that IKEA:s brand 
is marketed by these employees, but not with sustainability as a part of it. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

Sammanfattning 
 
Hur stort ansvar företag tar i sin omvärld är idag ett högaktuellt ämne i media och 
konsumenter har blivit allt mer medvetna om företagens påverkan på omvärlden. 
Detta har lett till att det blivit viktigare för företag att bry sig om miljön och naturen. 
Inte bara utifrån ett välgörenhetsperspektiv, utan även ett affärsmässigt. Företagens 
arbete med ansvarstagande i samhället, även kallat CSR, måste då marknadsföras för 
att det ska vara lönsamt. En viktig del i detta arbete är inte bara tv-reklam eller vad 
som skrivs i tidningar utan även vad medarbetarna kommunicerar ut till kunderna.  
 
Syftet med denna undersökning är att undersöka hur IKEA kan skapa större 
engagemang hos sina medarbetare vad gäller hållbarhet, för att de i sin tur ska 
marknadsföra detta till kunderna. Detta görs genom en kvalitativ undersökning med 
intervjuer och observation som primär datainsamlingsmetod, med utgångspunkt i 
befintliga teorier. 
 
Denna studie visar att om medarbetarna på IKEA ska kommunicera ut företagets 
varumärke krävs det ett engagemang samt tro på IKEA:s vision. Det visade sig i 
undersökningen att medarbetarna redan hade en hög grad av engagemang, men det 
var brist på hållbarhetsfokus i den interna kommunikationen.  
 
Enligt teorierna som användes är varumärkesassimilation det slutliga målet för att 
medarbetarna ska kommunicera varumärket så bra som möjligt. Då identifierar sig 
medarbetarna med IKEA, de försvarar och förespråkar företaget och blir så kallade 
“varumärkesförmedlare”. För att förenkla denna identifiering blir det även viktigt att 
rekrytera medarbetare med de värderingar som IKEA står för och värdesätter. 
 
Det visade sig att de flesta medarbetare hade uppnått varumärkesassimilation. Dock 
var det flera medarbetare som inte förknippade varumärket med hållbarhet. Detta 
innebär att IKEA:s varumärke kommuniceras ut av dessa medarbetare, men inte med 
hållbarhet som en del av det. 
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1 Inledning 
 
Denna uppsats är en fallstudie som handlar om IKEA:s medarbetare och hur de 
framställer och ser på IKEA som ett hållbart företag. Hur kan IKEA göra sina 
medarbetare mer engagerade eller är de redan engagerade? Den första delen består 
av problemområde, bakgrund, problemformulering, syfte, forskningsfrågor och 
avgränsningar. I andra delen, metod, beskrivs tillvägagångssättet och vad som gjorts 
för att öka trovärdigheten i uppsatsen. Efter det kommer den teoretiska referensramen 
där olika teorier presenteras och mynnar ut i en analysmodell som använts för att 
skapa intervjuguiden samt hjälper oss att analysera empirin. I nästa del presenteras 
empirin och därefter analyseras den. Detta resulterar i en slutsats och avslutas med 
egna reflektioner.  
 

1.1 Problemområde 
 
Det pågår en omställning inom ekonomin, företag går från att vara miljöbelastande till 
hållbara (Ottosson, 2013). Det är en omställning som inte bara gäller enskilda företag, 
utan hela branscher och marknader. Intensiva diskussioner om klimatförändring, 
kemikalier, föroreningar i vatten, mark och luft samt diskussioner om återvinning har 
pågått de senaste decennierna. Detta har mynnat ut i politiska milstolpar som 
exempelvis Kyotoprotokollet och Johannesburgsdeklarationen om hållbar utveckling. 
Under 1990-talet kom synen på förhållandet mellan miljö, ekologi och ekonomisk 
vinning att förändras för många (Ottosson, 2013).  
 
En tydlig trend inom företagsvärlden är att företag tänker mer i CSR-banor (corporate 
social responsibility) där begrepp som hållbar marknadsföring förekommer. Det 
innebär att företagen förutom vinstsyfte, även tar ett större samhällsansvar 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt (Ottosson, Parment 2013, s.14). Varför svenska 
företag börjat tänka mer i dessa banor kan till stor del förklaras som en karakteristisk 
egenskap som har präglats av den svenska kulturen att “ta ansvar” (Jutterström, 
Norberg, 2013 s46). 
 
Grankvist (2013) menar att det idag är enkelt för konsumenter att visa sitt 
engagemang, och då “ta ansvar”. Detta genom något som kallas för “cause 
marketing”, vilket innebär ett löfte om att en del av priset går till välgörande ändamål. 
Det har riktats kritik mot detta fenomen, då vissa menar att företagen gör det i 
huvudsak som en marknadsföringskampanj. Dock är frågan om det spelar någon roll 
varför företagen gör det, när de ideella organisationerna faktiskt får pengar från dem 
(Grankvist, 2013).  
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Hållbarhetsbegreppet kan delas upp i tre delar.  
 

• Ekonomisk hållbarhet som innefattar faktorer hur företag kan skapa tillväxt 
utan att äventyra de anställdas hälsa.  

• Miljömässig hållbarhet är att företagen ska göra minimal naturpåverkan samt 
minimera deras resursanvändning.  

• Social hållbarhet handlar om hur företaget kan bidra med att skapa ett mer 
långsiktigt samhälle för alla människor. Enligt Ottoson och Parment (2013) 
kan problem uppstå då det är svårt att hålla isär hållbarhetsbegreppets alla 
delar som förklaras av figuren nedan. 

 

 
 
Figur 1: Ottoson, Parment (2013). Hållbar marknadsföring s.16 
 
Den del av CSR-begreppet som undersökningens fokus kommer ligga på är den 
miljömässiga hållbarheten. På senare år har det blivit vanligare att företag jobbar 
aktivt med att framställa sig som hållbara företag. Något som förmodligen är ett 
resultat av ett mer miljömedvetet samhälle där företagen försöker anpassa sig efter de 
ramverk av regler, normer och standarder som existerar. Håller sig inte företagen 
inom dessa synliga och osynliga ramar finns risk att de inte ses som legitima aktörer, 
då de inte uppfyller omvärldens krav (Furusten, 2007). 
 
Risken finns att företaget påverkar miljön negativt samtidigt som bilden av deras 
varumärke försämras. Detta leder i sin tur till kundförluster och försämrade relationer 
med andra intressenter. Om företagen följer den tankegången bör deras fokus på 
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hållbarhet öka. En viktig aspekt för att hållbarhetsarbetet ska kunna hålla kvar kunder, 
samt generera nya, är att kunderna faktiskt är medvetna om hållbarhetsarbetet som 
görs. Det kräver en aktiv marknadsföring av hållbarhetsarbetet från företaget 
(Furusten, 2007). 
 
Ett sätt för kunderna att få reda på IKEA:s hållbarhetssyn är genom medarbetarna. För 
att medarbetarna ska påverka kunderna på det sättet som IKEA vill krävs en aktiv 
intern marknadsföring och intern kommunikation. Enligt George (1990) används 
ibland intern marknadsföring i syfte att uppnå högre tjänstekvalitet och på så vis en 
högre kundnöjdhet. Det är även viktigt med en intern kommunikation som informerar 
om företagens olika värderingar och beslut. Då kan de anställda känna en större 
identifiering med företaget (Cornelissen, 2008). Enligt Dyhre och Parment (2005) är 
även rekrytering en viktig del för företag som vill profilera sig som hållbara. Alltså 
bör det säkerställas att rätt medarbetare rekryteras. 
 
För att få alla aktörer att sända det budskap som företaget vill krävs en integrerad 
marknadskommunikation, även förkortat IMC. Om företaget använder sig av IMC är 
det bra om alla kontaktpunkter hos företaget sänder samma budskap, eftersom de då 
kommer att förstärka varandra. Det finns forskning som visar på att om den interna 
och externa kommunikationen inte är samordnad kan 40 procent av den externa 
kommunikationen gå förlorad (Williams, 1998).  
 
Det finns en mängd olika kontaktpunkter, exempelvis word-of-mouth, tv-reklam, 
intryck i butiken och bemötande av medarbetarna. Då 60-70 procent av alla nya 
kundrelationer startar på golvet är det viktigt att personalen får frihet att skapa band 
till kunderna eftersom detta kommer skapa förtroende hos kunderna och i 
förlängningen relationer med kunderna (Mårtensson, 2009).  
 
Allt företaget gör förmedlar ett budskap (Mårtenson, 2009). De som förmedlar 
budskapet kan exempelvis vara medarbetare, leverantörer och övriga 
samarbetspartners som kan förknippas med företaget. Det är inte bara företaget som 
enskild organisation som det ställs krav på. Kraven ställs på alla aktörer som på något 
sätt kan påverka deras image. Uppsatsen fokuserar på hur medarbetarna förmedlar 
varumärket till kunderna. 
 

1.2 Bakgrund 
 
IKEA (Ingvar Kamprad Elmataryd Agunnaryd) är ett multinationellt möbelföretag 
som grundades i Sverige år 1943 av Ingvar Kamprad. Det har under åren vuxit till ett 
av världens största globala företag med 315 varuhus i 27 länder och över 135000 
medarbetare (ikea.com). Enbart i Sverige finns det 19 varuhus med 7000 personer 
anställda, varav Örebro har cirka 220 medarbetare.  
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Då IKEA är ett välkänt varumärke jobbar de aktivt med sin externa marknadsföring 
för att kunden ska få en bra och rättvis bild av företaget. Eftersom det är ett företag 
med stora resurser kan de flitigt jobba med att få ut sina budskap genom ett flertal 
kanaler. Alla dessa budskap ska tillsammans skapa och upprätthålla varumärket 
IKEA.  
 
IKEA har arbetat med miljöfrågor under en längre tid. Redan tidigt 1990-tal började 
de en miljökampanj. Kampanjen handlade om att IKEA:s kataloger skulle tryckas i 
miljövänligare papper. Det mer miljövänliga pappret var ett viktigt steg både 
miljömässigt men även kunskapsmässigt (H.Håkansson & A.Waluszewski, 2002).  
 
Då IKEA-katalogen årligen är världens mest upptryckta verk (Hansegard, 2012) är 
det viktigt för dem att varken använda trä från regnskog eller klorin i tillverkningen. 
Dessutom är minst 10-15 procent av pappret återanvänt av konsumenter (IKEA, 
2013). I samband med att hållbarhet gjordes till en av fyra hörnstenar som IKEA:s 
varumärke ska byggas vidare på, utvecklades en hållbarhetsstrategi som heter “People 
& Planet Positive”. Den innehåller bl.a. ett mål som syftar till att det ska vara lätt för 
kunden att “vara hållbar” genom att erbjuda hållbara alternativ. De strävar även efter 
att enbart förbruka förnybar energi. Just området förnybar energi är ett område som de 
vill bli ledande inom. Ett annat mål IKEA har satt upp är att all plast de använder ska 
vara återvunnen eller tillverkad av förnyelsebara råvaror (Ny teknik, 2014). Detta är 
bara några av målen som de har satt upp inför 2020. Det visar på att IKEA har fortsatt 
arbeta ännu mer med hållbarhet på senare år, då de försöker inkorporera hållbarhet 
som en del av sitt varumärke.  
 

1.3 Problemformulering  
 
För att nå målen som de satt upp är det viktigt att alla kontaktpunkter sänder samma 
budskap, i detta fall att medarbetarna sänder samma budskap som de andra 
kontaktpunkterna. Det kan vara svårt då alla kontaktpunkter inte är lika lätta att 
kontrollera. Företagen kan exempelvis ha full kontroll över sin externa 
marknadsföring och budskapen de sänder via den kanalen. Däremot kan de ha svårare 
att kontrollera signalerna medarbetarna sänder, vilka spelar en viktig roll i 
varumärkesbyggandet (Mårtensson, 2009). Den interna kommunikationen blir då av 
stor vikt, eftersom den hjälper medarbetarna att känna sig som en del av företaget 
(Cornelissen, 2008).  
 
Enligt Barrow och Moseley (2005) är det idealt om företagets externa bild lyser 
igenom från insidan genom medarbetarna, annars ses inte bilden av företaget som 
trovärdig. Författarna använder McDonalds som ett exempel, med deras glada 
reklamer som inte alls speglar det kunden ser hos medarbetarna på restaurangerna. 
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I en undersökning som IKEA själva genomförde med över 82 000 anställda instämde 
82 procent med att IKEA var ett företag som tog socialt samt miljömässigt ansvar. 
Undersökningen med kunder visade däremot att 42 procent höll med om samma 
påstående (ikea.com). 
 
Att de flesta medarbetarna instämmer med att IKEA är ett hållbart företag, betyder 
inte per automatik att de pratar om IKEA som ett hållbart företag och sänder det 
budskap som IKEA vill. Fokus i undersökningen kommer att ligga på hur företaget 
kan få medarbetarna att marknadsföra IKEA:s varumärke och arbete med hållbarhet 
på bästa sätt. Detta ska i slutändan öka kundens medvetenhet om företagets 
hållbarhetsarbete, genom budskapet som medarbetarna sänder.  
 

1.4 Frågeställning 
 
Hur kan IKEA skapa större engagemang hos anställda inom området hållbarhet? 
 
 
Hur kan företaget få medarbetarna att förstå att de är en del i hållbarhetsprocessen 
samt få dem att förmedla den till kunderna?  
 

1.5 Syfte 
 
Att undersöka hur IKEA kan skapa större engagemang hos medarbetarna vad gäller 
hållbarhet och därigenom öka medvetenheten hos kunderna om att IKEA är ett 
ansvarstagande företag som har ett långsiktigt perspektiv. 
 

1.6 Avgränsningar 
 
I uppsatsen avgränsas den empiriska datainsamlingen till IKEA Örebro. 
Undersökningen görs på uppdrag från och tillsammans med IKEA Örebro. Eftersom 
all insamling av data sker där, kommer undersökningen att avgränsas till den enskilda 
butiken.  
 
Även om avgränsningen är till IKEA Örebro är det mycket som talar för att eventuella 
rekommendationer kan komma att tillämpas på IKEA-butiker i hela Sverige.  
 
Undersökningen kommer inte att fokusera på kundens syn på IKEA som hållbart 
företag, utan endast hur företaget påverkar medarbetarnas syn i denna fråga. Inte 
heller vad IKEA som företag i stort kan göra för att öka sin hållbarhet kommer att 
undersökas. 
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2 Metod 
 
I kapitlet nedan diskuteras och presenteras metodiska val för denna studie samt 
underlagen som använts. Den första delen i metodkapitlet består av 
undersökningsmetoden, sedan diskuteras även informationsinsamlingen av både 
primär- och sekundärdata. Andra delen består av en presentation av studiens 
trovärdighet. Avslutningsvis diskuteras urval, tillvägagångssätt av arbetet samt 
metodkritik. 
 

2.1 Undersökningsmetod 
 
I detta avsnitt presenteras undersökningsmetoden. Här beskrivs vilken typ av studie 
detta är och vilken typ av karaktär den har.  
 
Denna undersökning är av fallstudiedesign med kvalitativ karaktär. En 
fallstudiedesign beskrivs av Bryman och Bell (2005) som en ingående eller detaljerad 
undersökning av ett specifikt fall, i detta fall IKEA. Eftersom syftet med 
undersökningen är att gå på djupet, valdes en kvalitativ undersökningsmetod. Även 
faktumet att IKEA själva har gjort kvantitativa undersökningar med fokus på 
hållbarhet var en bidragande orsak till valet av en kvalitativ studie. Istället för att ha 
gjort ännu en kvantitativ undersökning, kunde deras tidigare undersökningar användas 
som stöd. På så sätt kunde studien bli mer ingående och detaljerad, precis som 
Bryman och Bell (2005) beskriver en fallstudie.  
 

2.2 Informationsinsamling 
 
Det finns flera olika sätt att samla in information till en kvalitativ undersökning. 
Forskaren kan använda sig av intervjuer, observationer och dokument, varav 
intervjuer och observationer ses som den huvudsakliga källan för primärdata. 
Insamling av primärdatan skedde på IKEA Örebro, i form av intervjuer. 
Sekundärdatan mottogs muntligt, via e-post och via Ikea.com. 
 

2.2.1 Primärdata  
 
Primärdata är den data som samlas in specifikt för en undersökning och dess syfte 
(Bryman och Bell, 2005). I detta fall består primärdatan av intervjumaterial från 
IKEA:s medarbetare i butik, HR-ansvarig och den lokala marknadschefen, samt 
observationer av IKEA:s medarbetare. Tanken här var att börja med intervjuerna av 
avdelningscheferna, för att eventuellt få mer idéer till intervjuerna av medarbetarna.  
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Vid insamling av data med hjälp av intervju finns det flera saker att tänka på, 
eftersom en intervju kan genomföras på olika sätt. Hur intervjun ska genomföras 
beror på vad forskaren vill få ut av den. Forskaren kan välja att genomföra intervjuer 
med olika nivåer av standardisering och strukturering. Dessa nivåer styr hur mycket 
den som blir intervjuad kan utveckla sina svar och intervjuarens möjligheter till 
uppföljningsfrågor. Enligt Bryman och Bell (2005) är kvalitativa intervjuer oftast 
semi-strukturerade eller ostrukturerade, detta för att inte begränsa forskarens 
möjligheter till att få en djupare förståelse.  
 
Datainsamlingen i den här undersökningen bygger främst på semi-strukturerade 
intervjuer. Detta för att uppnå en viss likhet mellan de olika intervjuerna, men även 
för att frågorna kommer skilja sig för medarbetare på olika nivåer i företaget. Likhet 
syftar på temat hållbarhet och engagemang, skillnaden syftar på utformningen av 
frågorna. Intervjuerna skedde med hjälp av en intervjuguide, där frågorna och 
områdena som behandlades fanns med. Utformningen gav en blandning av specifika 
frågor, men även utrymme för respondenten att beskriva vissa områden mer 
personligt. Detta gjordes för att uppnå ett större djup i undersökningen. 
 
En annan anledning till varför datainsamlingen sker genom semi-strukturerade 
intervjuer är på grund av IKEAs medarbetarundersökning, som nämndes i föregående 
kapitel. Den sker varje år genom en enkät som senast svarades på av över 80 000 
anställda. Denna enkät handlade bland annat om medarbetarnas syn på hållbarhet och 
medarbetarnas syn på IKEA som ett hållbart företag. Istället för att göra en liknande 
enkät med färre respondenter kändes det naturligt att använda deras färdiga 
undersökningar som sekundärdata. Därför genomfördes semi-strukturerade intervjuer 
där mer djupgående resultat kunde uppnås. Det resultat som denna undersökning 
syftar till att få fram är dessutom svårt att uppnå med en strikt och ytlig kvantitativ 
undersökningsmetod.  
 
Förutom intervjuerna används även material från en observation i undersökningen. 
Observationen bestod av deltagande i ett möte, där dock inget skrevs ned utan lades 
på minnet. Bryman och Bell (2005) hänvisar detta till en klassificering som Lofland 
och Lofland (1995) och Sanjek (1990) kallar för mentala noteringar. Dessa är 
fördelaktiga när anteckningar inte är lämpligt och omgivningen eventuellt störs av 
det. Medarbetarna hade eventuellt inte agerat så som de gör vanligtvis om 
anteckningar hade förts samtidigt. Observationen var en del i fallstudien med syftet att 
skapa en djupare förståelse i undersökningen.  
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2.2.2 Sekundärdata 
 
Sekundärdata definieras som data som har samlats in tidigare och i annat syfte än vad 
det kommer att användas till nu (Bryman och Bell, 2005). Den finns tillgänglig i 
litteratur, artiklar och på hemsidor mm. I detta fall IKEA:s olika hållbarhetsrapporter, 
CSR-riktlinjer och utbildningsmaterial som används för att forma medarbetarna och 
skapa en hållbar kultur. Enligt Bryman och Bell (2005) kan den typen av material 
vara bra för att ge forskaren bakgrundsinformation om hur företaget arbetar internt. 
De nämner även att ett problem med denna typ av information är att den kan vara svår 
att få tillgång till. I denna undersökning var det inget problem eftersom IKEA var 
öppna och samarbetsvilliga.  
 
Det finns många fördelar för en forskare att använda sig av sekundärdata. Exempelvis 
kan det vara att det tar mindre tid men även att det kostar mindre pengar att använda 
sig av en redan gjord undersökning, än att bekosta hela undersökningen själv. En 
annan fördel med sekundärdata är att mer tid blir över till analys av data (Bryman och 
Bell, 2005). 
 
Majoriteten av litteraturen som den här uppsatsen utgår från finns på Örebros 
universitetsbibliotek. Det har även tillkommit litteratur genom rekommendationer av 
handledare. Artiklarna är av forskningskaraktär och de går att hitta i Örebro 
Universitets egen publiceringsdatabas DiVA eller i databasen ABI/Inform. Inför 
intervjuerna samlades information om IKEA in från deras hemsida men även från 
utbildningsmaterial och annat material IKEA har delgivit. Materialet som inhämtats 
kan vara till hjälp när datan ska analyseras och intervjuguiden ska utformas. 
 

2.3 Forskningsansats 
 
Här nedanför beskrivs undersökningens utgångspunkt och hur teori och empiri 
samspelar i undersökningen. 
 
Enligt Bryman och Bell (2005) finns tre olika forskningsansatser; induktiv, deduktiv 
och abduktiv. Vilken av ansatserna forskaren väljer kan bero på vad syftet med 
studien är. Denna undersökning har haft utgångspunkt i teorier om medarbetares 
engagemang, internkommunikation, varumärkesassimilation och rekrytering som 
sedan användes för att bygga en referensram. Med hjälp av denna ram framkom en 
analysmodell som användes för att analysera det insamlade materialet. Eftersom 
utgångspunkten togs i befintliga teorier kan denna undersökning liknas vid en 
deduktiv ansats. Detta på grund av att syftet med studien är att undersöka hur IKEA 
kan öka engagemanget inom hållbarhet hos sina medarbetare och inte att generera 
någon ny teori inom området. Patel och Davidsson (2011) menar att en deduktiv 
ansats följer bevisandets väg, eftersom forskaren ämnar bevisa en redan existerande 
teori. 
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Vanligtvis brukar undersökningar som börjar i teorin vara mindre flexibla eftersom 
forskaren ibland begränsar sig genom referensramen som den utgår från. Att kunna 
vara mer flexibel och gå in på djupet motiverar valet av semi-strukturerade intervjuer 
i undersökningen.  
 

2.4 Trovärdighet. 
 
Begreppen som beskrivs i detta avsnitt användes för att uppsatsen skulle nå så hög 
kvalitet och trovärdighet som möjligt. Hur dessa begrepp sedan kom att uttrycka sig i 
praktiken beskrivs mer detaljerat i avsnitt 2.5.  
 
Bryman och Bell (2005) menar att begreppet validitet är mer lämpat för kvantitativa 
undersökningar, eftersom forskaren vid kvalitativa undersökningar inte “mäter” 
något. Det finns även de som förespråkar att kvalitativa studier ska bedömas och 
värderas utifrån helt andra kriterier än validitet och reliabilitet, men som liknar dessa. 
Bryman och Bell (2005) hänvisar här till Guba och Lincoln (1985,1994) som 
förespråkar begreppen äkthet och trovärdighet, som de anser vara mer passande. 
 
Äktheten behandlar frågor som rör forskningspolitiska konsekvenser av 
undersökningen i allmänhet. Exempelvis om den ger en tillräckligt rättvis bild och om 
den i slutändan leder fram till något värdefullt för de som deltagit i undersökningen. 
Äktheten handlar inte om hur forskaren ska gå tillväga genom undersökningens gång, 
utan mer om resultatet av den. Detta leder till att fokus läggs helt på trovärdigheten i 
denna undersökning, och äktheten kommer ses som en positiv biprodukt. 
 
Trovärdighet kan delas upp i fyra olika delar.  
 

• Den första delen är tillförlitlighet, som anses representera den inre validiteten. 
Den handlar om hur den sociala kontexten ser ut där undersökningen sker och 
hur väl den är beskriven för läsaren. 

 
• Överförbarheten, som är den andra delen och representerar externa validiteten, 

bestäms just av hur trovärdig undersökningen är och hur väl 
tillvägagångssätten har beskrivits. Utifrån det kan läsaren sedan själv bedöma 
överförbarheten. Eftersom det är just ett specifikt företag som undersöks 
menar Bryman och Bell (2005) att den externa validiteten kan ifrågasättas. 
Denna undersöknings externa validitet begränsas då till IKEA:s varuhus. Detta 
eftersom deras typ av organisering och kultur förmodligen är svår att hitta 
någon annanstans. Även faktumet att det är en kvalitativ undersökning med få 
respondenter försvagar den externa validiteten. 
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• Pålitlighet är den tredje delen och kan jämföras med reliabilitet. Den handlar 
om att vara tydlig med vad som gjorts och varför (Bryman och Bell, 2005). 
Exempelvis vilka beslut som har tagits och hur de fattades samt själva 
grunderna för undersökningen, såsom urval och råmaterial. Problematiken 
med reliabilitet i kvalitativa undersökningar uppstår eftersom data genereras 
genom interaktion mellan människor i ett specifikt sammanhang. Bryman och 
Bell (2005) beskriver problemet som att det är omöjligt att “frysa” en social 
miljö och de sociala betingelser som gäller vid en inledande studie för att göra 
den replikerbar. På grund av detta kan det vara svårt att replikera studien helt 
och hållet, med tanke på att medarbetarnas humör kan skifta och att de kanske 
inte jobbar kvar. Hur forskningsprocessen och insamlingen av data gick till 
presenteras i avsnitt 2.5 och 2.5.1. I det senare avsnittet beskrivs i detalj hur 
insamlingen av primärdatan gick till. 

 
• Den fjärde delen handlar om möjlighet att styrka och konfirmera. Det innebär 

enligt Bryman och Bell (2005) att forskaren inte medvetet låtit personliga 
värderingar eller sin teoretiska inriktning påverka utförandet av och 
slutsatserna från en undersökning. I vår undersökning kan det finnas ett 
problem vad gäller objektivitet eftersom arbetet utförs på uppdrag från IKEA. 
Information och data har samlats in på IKEA och detta kan tyvärr färga 
forskaren. Ett exempel på detta kan vara att forskaren skriver det som den tror 
att företaget vill eller beskriver företaget väldigt positivt. Allting gjordes för 
att undersökningen skulle vara så objektiv och rättvis som möjligt. Detta är 
någonting som inte bara gynnade undersökningens trovärdighet utan även 
IKEA. 

 

2.5 Urval och tillvägagångssätt 
 
Här presenteras argumenten för det urval av respondenter som gjordes, samt hur 
intervjuerna och observationen gick till. 
 
Medarbetare från olika delar av företagets hierarki intervjuades. HR-chefen för att han 
skulle bidra med kunskap om hur rekryteringsprocessen samt utbildningsarbetet såg 
ut, men även vad han har för direktiv i det dagliga arbetet. Lokala marknadschefen 
eftersom hon har hand om IKEA Örebro:s marknadsföring lokalt och kunde ge 
information rörande marknadsföringen i stort, IKEA:s interna marknadsföring och 
även IKEA:s arbete med hållbarhet. 
 
Meningen var att intervjuerna skulle göras på personer med olika ålder och kön men 
också olika lång anställningstid på företaget. Detta försvårades eftersom det var 
mycket att göra den dagen och alla medarbetare inte hade möjlighet att bli 
intervjuade. Därför kunde inte hänsyn tas till hur länge de varit anställda vid urvalet, 
eftersom det försvårade insamlingen. Tanken med anställningstiden var att se om en 
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längre tid på företaget påverkade de anställdas syn på hållbarhet, men även deras syn 
på IKEA som hållbart eller inte. Medarbetare från olika delar i hierarkin gick däremot 
att få tag i. Detta gjordes i syfte att se om hållbarhetsbilden är klarare och tydligare 
längre upp i organisationen. 
 
Vid utformningen av intervjufrågorna följdes Bryman och Bells (2005) anvisninigar. 
Dessa är att: 
 

• Använda ett begripligt språk 
• Inte ställa ledande frågor  
• Formulera intervjufrågor som hjälper oss att svara på frågeställningen  
• Notera bakgrundsfakta   
• Skapa ett visst mått av ordning i de teman som finns så att frågorna som rör 

dessa teman följer varandra på ett bra sätt 
 
Dessa råd följdes genom att först ställa mer allmänna frågor om anställningstid och 
arbetsuppgifter. Efter det fokuserade frågorna på vad de anställda tyckte om IKEA, 
och vad IKEA:s varumärke stod för enligt dem. Dessa frågor ställdes i syfte att få en 
bild av vad de tycker om företaget och om de kände någon stolthet av att jobba där. 
Därefter togs värderingar upp, både deras egna men även deras åsikter om de 
värderingar som IKEA förespråkar. Den interna kommunikationen försökte vi komma 
åt genom att fråga om företagets utbildningar. Även frågor om hur samtalen mellan 
medarbetarna kunde se ut och om de pratade någonting om hållbarhet ställdes. De 
sista frågorna kretsade kring medarbetarens känsla av att vara en del av 
hållbarhetsarbetet och huruvida de kunde påverka kunderna. 
 
Tre olika intervjuguider användes, en för HR-chefen, en för den lokala 
marknadschefen och en för de resterande medarbetarna. 
 

2.5.1 Dagen på IKEA 5/12-2014 
 
En djupgående beskrivning av hur insamlingen av primärdatan gick till. Detta avsnitt 
syftar till att öka studiens pålitlighet. 
 
Första intervjun skedde 08.00 med Marcus Lindner, HR-chef på IKEA Örebro. Den 
skedde i ett av deras konferensrum, och alla av oss deltog. Det var dock enbart en som 
höll i intervjun. Inspelning skedde med hjälp av två telefoner, ifall någon av dem 
skulle krångla. När intervjun var färdig berättade Lindner att vi skulle presenteras på 
deras fredagsmöte kl. 10.00 och att det kunde vara svårt att få intervjua medarbetare 
innan mötet. Han sa att vi kunde göra en kort presentation på kontoret och kolla där 
om det fanns någon som hade tid att bli intervjuad innan dess. Det ledde till tre 
intervjuer innan fredagsmötet, där vi mellan varje intervju diskuterade vad som hade 
sagts och om något mer kunde tas upp i de resterande intervjuerna. Vi konstaterade att 
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det var bäst att enbart den som höll i intervjun skulle befinna sig i rummet, för att inte 
påverka respondenten på något sätt. 
 
Vår kontaktperson Ann-Carin Aslaksen, som är lokal marknadschef, medverkade inte 
denna dag. Hon hade dock skrivit ett meddelande till varuhuschefen Carina 
Nordström Sköld med vad som skulle sägas i presentationen av oss. Där stod det att vi 
var studenter från Örebro Universitet som skrev c-uppsats med fokus på hållbarhet. 
Där tänkte vi att det var bättre om just hållbarhet lämnades osagt, så att inte 
respondenterna skulle påverka sina svar efter vad de trodde vi ville höra. 
 
Varuhuschefen presenterade oss och därefter fortgick mötet i vanlig ordning. Under 
mötet observerade vi hur personalen betedde sig och reagerade i olika situationer. 
Inga medarbetare var förberedda på att vi skulle komma dit. Det ledde till att vi fick 
gå runt i varuhuset och tillfråga medarbetare om de var villiga att delta. Tidigare 
under dagen hade det ropats ut i det interna högtalarsystemet att de hade brist på 
personal just denna dag, vilket försvårade möjligheten att få tag i respondenter. Till 
slut blev det totalt nio personer som intervjuades. 
 
Eftersom Aslaksen inte befann sig på varuhuset den dagen fick den intervjun göras i 
efterhand. Av praktiska skäl gjordes den via telefon 9/12-2014. 
 
Transkriberingen av det insamlade materialet började 8/12 och avslutades även 
samma dag, förutom den via telefon. Den gjordes direkt efter den intervjun var 
avslutad. Under transkribering omvandlas ord till text och då kan olika tolkningar av 
ord göra att viktig information går förlorad. Vi var medvetna om detta när vi 
transkriberade och vi vet att analyserna av intervjuerna är våra egna tolkningar. 
 

2.6 Metodkritik 
 
Här nedanför presenteras kritik mot metoden vi valt att arbeta med under uppsatsen 
samt felbeslut som har tagits. Det kan även vara problem som har uppstått som vi inte 
hade kunnat göra någonting åt.  
 
Det blev inte den spridningen på anställningstid hos respondenterna som var tänkt och 
vi kunde därför inte dra några slutsatser utifrån det. De flesta medarbetare som 
intervjuades var även chef över någon avdelning, det var bara ett fåtal som inte var 
det. Dock är dessa avdelningschefer ofta ute i varuhuset och möter kunderna dagligen, 
så materialet från de intervjuerna var ändå relevant. Det var en intervju som inte var 
speciellt relevant eftersom den anställda endast jobbade på kontoret och väldigt sällan 
mötte kunder. Detta är någonting vi inte visste innan vi satte oss ner vid intervjun. 
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Intervjun med den lokala marknadschefen fick bli en telefonintervju några dagar 
senare. Detta på grund av att personen i fråga inte hade möjlighet att bli intervjuad 
den dagen som intervjuerna och observationen genomfördes.  
 
En kritik till observationen på morgonmötet kan vara att vi inte var “osynliga”. På 
grund av vår närvaro kan det vara så att medarbetarna betedde sig på ett visst sätt eller 
att det pratades mer om hållbarhet än vad det vanligtvis gör. För att undvika detta 
antecknades inget, men det går ändå inte att till 100 procent säkerställa att vi inte hade 
någon inverkan på beteendet.  
 
Det var inte heller samma person som genomförde intervjuerna. Det kan både ha varit 
en fördel och en nackdel. Fördel eftersom risken att den som intervjuar blir alltför 
trött och kanske missar något viktigt område som kan vara intressant att fråga mer 
om. Nackdelen var att frågorna och intervjuerna inte ställdes exakt likadant, och ett 
annorlunda resultat kanske hade uppnåtts beroende på vem som genomförde 
intervjun.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

3 Teoretisk Referensram 
 
I följande kapitel presenteras studiens teoretiska referensram. Här presenteras 
relevanta teorier för undersökningen. Kapitlet inleds med ett avsnitt kring CSR för att 
sedan gå in på teorier kring engagemang, rekrytering och varumärkesassimilation. 
Efteråt kommer teorier kring intern marknadsföring och internkommunikation. I sista 
delen förklaras användningen av teori och uppbyggnaden av en analysmodell. 
 

3.1 Corporate Social Responsibility (CSR) 
 
Europeiska Unionens definition av CSR: Ett begrepp som innebär att företag på 
frivillig grund integrerar social och miljömässig hänsyn i sin verksamhet och i sin 
samverkan med intressenter utöver vad lagen kräver (europa.eu). 
 
Enligt Löhman och Steinholtz (2003) kan CSR ses som en kombination av tre 
agendor; Sustainability (hållbar utveckling), Corporate Accountability (företagens 
ansvar) och Corporate Governance (hur företag sköts). Corporate Social 
Responsibility har vuxit fram som en tolkning av de kombinerade områdena som 
nämns här över. Det gör det till ett mer omfattande ord än de som ingår i själva 
begreppet (Löhman och Steinholtz, 2003). 
 
Företag som arbetar med CSR kan beskrivas som ansvarstagande företag som gör mer 
än vad lagar och regler på nationell och internationell nivå kräver. Det kan 
exempelvis handla om extra arbeten inom hållbarhet eller anställdas säkerhet och 
hälsa (CSR, 2008). Förutom dessa positiva delar av CSR finns det studier som visar 
att CSR kan ge ökad vinst på lång sikt (Porter och Miles, 2013) och dessutom påverka 
medarbetarnas arbetsinsats positivt (Abdullah och Rashid, 2012). 
 
Företags oförmåga att integrera sitt varumärke med sin CSR-strategi är enligt 
Blomqvist och Posner (2004) en av anledningarna till varför CSR inte är så effektivt 
som det egentligen avsett. För att få bukt med detta problem så måste företaget enligt 
Blomqvist och Postner (2004) få företagets marknadsförare och anställda som arbetar 
med CSR att följa några nyckelprinciper.  
 
Det första steget för att uppnå en så integrerad och effektiv CSR-strategi som möjligt 
är att bedöma hur investeringar i CSR-arbete uppfyller affärsstrategier och affärsmål. 
Detta bör följas upp med att identifiera undergrupper av affärsmål som stödjer både 
CSR och varumärkesbyggande. Sedan måste affärsstrategin vara grunden som både 
CSR och varumärkesstrategin bygger på. Dessutom måste företagets CSR-arbete 
kommuniceras ut till företagets intressenter. Den sista komponenten är inkorporering 
av CSR-arbetet med varumärket. Det bör stödjas av ett företagsbudskap som 
innehåller viktiga initiativ, kärnbudskap samt uppfyller företagsmål.  
 

http://ec.europa.eu/
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Enligt Blomqvist och Posner (2004) finns det tre olika sätt för företag att integrera 
CSR som en del av sitt varumärke. Det första sättet kallas för den integrerade 
ansatsen, som innebär att CSR-arbete ses som en nyckelfaktor av företaget. Här 
arbetar företaget med exempelvis miljö och medarbetarnas hälsa. Företag som 
använder sig av ett integrerad tillvägagångsätt uppfyller samtliga fyra komponenter av 
CSR och marknadsintegrering, som nämndes i föregående stycke. Det andra sättet 
kallas för den selektiva ansatsen och här arbetar företaget med CSR på vissa områden 
för att utmärka sig. De uppfyller några av ovanstående komponenter men det är inte 
en nyckelfaktor i ett företags image. Den sista ansatsen är den osynliga ansatsen och 
här kan företag arbeta mycket eller inget alls med CSR men inget av detta 
framkommer i företagens externa kommunikation (Blomqvist och Posner, 2004).  
 

 
 
Figur 2: Blomqvist och Posner (2004). Market Leader s.34 
 

3.2 Engagemang 
 
Enligt Barrow och Moseley (2005) brukar undersökningar av medarbetarna fokusera 
på medarbetarnas nöjdhet med arbetsplatsen. På grund av hur brett uttrycket nöjdhet 
är har det riktats kritik mot dessa undersökningar. Att en medarbetare är nöjd med 
arbetsplatsen betyder inte per automatik att personen är engagerad och hängiven. Hur 
mäts då engagemang? Barrow och Moseley (2005) menar att det finns sju punkter 
inom organisationer som kan användas för att definiera medarbetarnas engagemang. 
Dessa är: 
 

• Stöd för företagets mål och värderingar 
• En tro på företagets produkter 
• En känsla av stolthet och samhörighet 
• Nöjdhet med karriärmöjligheter 
• Viljan att göra det lilla extra 
• Föreslår arbetsgivaren för andra 
• Avsikt att stanna 
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Grankvist (2013) går djupare in på vad det personliga engagemanget är. Han menar 
att för att förstå källan till det personliga engagemanget måste altruismen undersökas, 
som innebär viljan att hjälpa andra utan att få något tillbaka. Detta kan hänvisas till 
det klassiska uttrycket att behandla andra som man själv vill bli behandlad. Grankvist 
(2013) menar dock att detta uttryck inte är altruistiskt eftersom det finns ett inbyggt 
egenintresse i att man vill bli behandlad likadant. 
 
Grankvist (2013) menar att drivet att hjälpa andra till viss del kan förklaras av 
Maslows behovstrappa. Den bygger på att människan behöver tillfredsställa de 
grundläggande behoven såsom sömn och hunger innan de känner behov att 
tillfredsställa de andra. Ett av de högre behoven är självbilden och hur man vill att 
andra ska se på en. Grankvist (2013) menar vidare att det innebär att leva upp till de 
ideal vår samtid hyllar. Att hjälpa andra hamnar i toppen av listor av vad som ger 
status i bl.a. Sverige och USA, däremot inte i Indien och Ryssland, vilket kan 
förklaras av hur välmående länderna är. Behovet att visa upp sitt engagemang för 
ändamål som leder till högre status kan enkelt exemplifieras genom en facebook-
vägg, med statusuppdateringar och delningar av artiklar som ger den bild av individen 
som personen vill ha.(Grankvist, 2013) Att arbeta på ett företag med värderingar som 
idag är högt värdesatta är också ett sätt för människor att visa upp den självbilden de 
vill ha. 
 

3.2.1 Engagemang genom CSR 
 
En studie från 2010 av Ali et. al. visar på sambandet mellan medarbetares ökade 
engagemang i organisationen genom ett ökat arbete med CSR. Medarbetarna blev mer 
engagerade i organisationen eftersom den tog ett ökat socialt ansvar. Arbetet med 
CSR ökade även företagets prestationer, som i sin tur ledde till ökat engagemang hos 
medarbetarna. Ali et. al. (2010) hänvisar i deras artikel till Turker (2009), som fått 
liknande resultat. Skillnaden i den artikeln är att han även mäter betydelsen av 
medarbetarnas intresse för CSR. En av Turkers (2009) hypoteser var att 
engagemanget i organisationen ökar mer hos de medarbetare som anser att CSR är 
viktigt. Denna hypotes kunde dock inte bekräftas, och Turker (2009) menar att detta 
kan bero på att det inte är CSR i sig som ökar deras engagemang. Istället hänvisar han 
till Maslows pyramid och kravet på självuppfyllelse, precis som Grankvist (2013) 
gjorde.  
 
Ett företag som jobbar med CSR ger medarbetare en form av prestige som gör att de 
kan känna stolthet över sin arbetsplats. Detta kan liknas med Grankvists (2013) 
beskrivning av konsumenternas stolthet i att köpa produkter som levde upp till 
samhällets värderingar, vilket även stämmer även överens med några av Barrow och 
Moseleys (2005) mått: Stöd för företagets mål och värderingar, känsla av stolthet och 
samhörighet samt tro på företagets produkter. 
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3.3 Engagemang genom rekrytering 
 
Organisationer som profilerar sig som hållbara företag med hög hållbarhetsprofil bör 
säkerställa att rätt medarbetare rekryteras (Dyhre, Parment, 2005). Eftersom 
humankapitalet är en av de viktigaste resurserna för företag så är det viktigt för 
företag att attrahera de “bästa” medarbetarna inom sitt område, något som Jacobsen 
och Thorsvik (2008) benämner som “kompetensguldet”.   
 
Ett av de största problemen för företag enligt Barrow och Moseley (2005) är just att 
hitta medarbetare som har samma värderingar som företaget. De föreslår därför att det 
är bättre att söka ut de personer som redan passar in i företaget, än att anställa de som 
inte gör det för att sedan forma dem.  
 
Latham och Leddy (1987) menar att rekryteringsprocessen kvarstår som ett av de 
viktigaste områdena i personalförvaltningen. Deras undersökning visade även att 
rekryteringsarbetet spelar en viktig roll i medarbetarnas organisatoriska engagemang.  
 
På grund av detta bör rekryteringsprocessen anpassas för att identifiera vilka typer av 
människor som kommer att ha en naturlig samhörighet med organisationens 
värderingar (Barrow och Moseley, 2005). Då kan en av de främsta fördelarna med att 
ha en tydlig varumärkesbild komma att hjälpa till att hitta dessa medarbetare samt att 
behålla dem. Personer med “rätt” värderingar kommer själva att leta sig till företagen 
beroende på hur attraktivt företaget är samt hur väl det uppfyller de aktuella 
personernas preferenser. Ju mer arbetsgivaren beskrivs i extern media som ett hållbart 
företag, desto mer bekräftelse kommer detta att ge till personer med samma 
värderingar att söka sig till företaget och redan anställda med samma värdering att 
stanna kvar (Ottoson, Parment, 2013). Barrow och Moseley (2005) menar dock att 
försiktighet här är viktigt, eftersom företag behöver mångfald och medarbetare som 
vågar utmana normerna för att företaget ska kunna utvecklas. 
 

3.4 Varumärkesassimilation 
 
Varumärkesassimilation handlar om mer än bara slogans och tv-reklamer. Det är en 
rad program som utvecklats i ett syfte att få de anställda att förstå företagets 
varumärke och kunna förmedla detta både internt och externt (Prophet, 2012). Ett 
framgångsrikt och välkonstruerat program tillåter de anställda att enkelt kunna 
översätta varumärkets innebörd till observerbart beteende. Anställda bör tänka, 
uppträda och uttrycka sig på ett sätt så att detta direkt förknippas med företagets 
varumärke. Programmet ska hjälpa alla anställda att förstå sin roll i organisationen 
och hur deras dagliga beteende och arbetsinsatser har effekt på hela organisationen 
(Mårtensson, 2009).   
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För att utveckla “varumärkesförmedlare” krävs det att företaget först förankrar idén 
internt så att alla anställda blir delaktiga (Grove, et.al, 2002)(Mårtenson, 2009). För 
att uppnå detta så behöver de högst uppsatta i företaget agera som förebilder, samt 
prata och förmedla sina åsikter. Då kommer detta överföras till de anställda. Företaget 
måste ha en långsiktig plan om hur de vill förmedla sitt varumärke och få den att 
stämma överens med företagsstrategin och visionen. Dessutom behöver företaget ha 
ett socialt samvete och en vilja att “göra det rätta”, även när det kostar pengar för att 
engagera de anställda (Fuggetta, 2012). Det är också viktigt att tänka på att alla 
medarbetare i företaget måste vara delaktiga och inte bara de högst uppsatta (Prophet, 
2012). 
 
För att säkerställa att de anställda förstår de eventuella konsekvenserna för 
varumärket och dess positionering som deras individuella aktiviteter bidrar till, 
behövs argument om värdet av varumärket. Detta kräver entusiasm och engagemang 
från de anställdas sida. När detta uppnås och medarbetarna ställer sig bakom 
varumärket kommer de över tid att börja “leva det” (Barrow, Moseley, 2005)(Prophet, 
2012), vilket i slutändan också kommer att resultera i goda affärsresultat för företaget 
(Mårtenson, 2009). 
 

 
 
Figur 3: Prophet (2002). Chicago: Prophet s.2 
 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Grove%2C+S+J
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Följande figur visar tre olika nivåer som de anställda måste genomföra för att uppnå 
en sammanslutning kring varumärket. Första fasen är att “Höra det” - att vara 
medvetna om varumärket och vad det står för. Andra nivån är att “Tro på det” - att få 
de anställda att förstå deras roll i organisationens löften kring varumärket. Den sista 
nivån är att “Leva det” - att få de anställda att förespråka företagets varumärke. 

                   
Prophet (2002) belyser några punkter som varumärkesassimilation förbättrar hos 
företagen. Det ger en konkret anledning för de anställda att tro på företaget, som i sin 
tur håller dem motiverade och fulla av energi. De anställda kan då se sin plats i det 
stora hela och hur just de är med och uppfyller varumärkeslöften som i sin tur 
förverkligar affärsmålen. Det bekräftar att kunderna och varumärket är saker att 
fokusera på. En nivå av stolthet som är knuten till att uppfylla varumärkets löften kan 
då utvecklas. Det underlättar vid rekrytering men även att kvarhålla existerande 
personal. Ottosson och Parments (2013) förklaring till detta är att preferenserna hos 
medarbetarna har förändrats och att de på senare tid ställer högre krav på 
arbetsgivarna, till viss del eftersom hållbarhetsdimensionen har blivit viktigare.  
 

3.5 Intern marknadsföring och kommunikation 
 

3.5.1 Intern marknadsföring 
 
Ett tjänsteföretags tre olika marknadsföringsfunktioner kan delas upp i traditionell 
marknadsföring, interaktiv marknadsföring och intern marknadsföring (Arndt och 
Friman, 1983). Målgruppen för den interna marknadsföringen är medarbetarna. De tre 
målen med den interna marknadsföringen är att attrahera lämpliga medarbetare, hålla 
kvar bra medarbetare samt styra och motivera medarbetarna i en viss riktning (Arndt 
och Friman, 1983).  
 
Enligt Arndt och Friman (1983) är den strategiska interna marknadsföringens mål att 
skapa en intern miljö som satsar på exempelvis kundintresse och 
marknadsföringsinriktad verksamhet bland medarbetarna. Den delas upp i fyra 
områden; motiverande ledningsmetoder, motiverande personalpolitik, motiverande 
utbildningspolitik och motiverande planerings- genomförande- och 
uppföljningssystem.  
 
George (1990) beskriver en situation där företag använder intern marknadsföring som 
ett strategiskt vapen för att uppnå högkvalitativ tjänsteleverans och på så vis en högre 
kundnöjdhet. Enligt George (1990) finns det två anledningar för företag att 
implementera intern marknadsföring i organisationen. Den första är för att anställda 
på alla nivåer ska förstå vad företag står för och vad deras vision och mål är. Det 
andra är för att de anställda ska vara medvetna och motiverade att arbeta 
serviceinriktat för att tillämpa företagets visioner och på så sätt göra dem mer synliga 
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för kunden. Förklaringen till dessa två punkter är att företagets ledare måste göra ett 
bra jobb med sina medarbetare för att medarbetarna ska göra ett bra jobb mot 
kunderna (George, 1990).  
 

3.5.2 Intern kommunikation 
 
Intern kommunikation kan beskrivas som en kommunikation med de anställda internt 
inom organisationen (Cornelissen, 2008). Det finns två olika sätt för företag att 
kommunicera internt. Det första kallas ledningskommunikation och här handlar det 
helt enkelt om ledningens kommunikation ner till de anställda. Kommunikationen här 
är ofta direkt relaterad till specifika uppgifter och aktiviteter som anställda blir 
delegerade med. Det kan även vara kommunikation från ledningen som är tänkt att 
höja de anställdas moral (Cornelissen, 2008). 
 
Det andra sättet kallas företagsinformations- och kommunikationssystem 
(Cornelissen, 2008). Det kan beskrivas som spridning av lednings- och 
utvecklingsbeslut till anställda inom hela organisationen. Denna typ av 
kommunikation kan vara information till de anställda som exempelvis 
utbildningsmaterial, information genom intranätet, e-mail, möten eller annat material 
de anställda får ta del av. Enligt Dawkins (2005) undersökning tyckte 80 procent av 
de tillfrågade att det var viktigt att företaget kommunicerar sina CSR-beslut till dem 
personligen. I samma undersökning kom Dawkins (2005) fram till att medarbetare 
som känner sig involverade i ett företags CSR-arbete också skulle beskriva företaget 
bättre.  
 
Intern kommunikation kan ha en stor påverkan på hur mycket en medarbetare 
identifierar sig med en organisation (Cornelissen, 2008). Enligt två studier som 
forskaren hänvisar till så kan kommunikation från ledningen höja en organisations 
identifikation om informationen ses som adekvat och tillförlitlig. Adekvat information 
innebär att den anställda får information om vad som förväntas av dem. Tillförlitlig 
information innebär att bilden av den informationen som ledningen ger är trovärdig 
och nödvändig för att klara av uppgifterna. När informationen ses som tillförlitlig är 
det större chans att de anställda identifierar sig med organisationen (Cornelissen, 
2008).  
 

3.6 Summering av teoretisk referensram 
 
Utifrån dessa teorier har det framkommit en analysmodell där delar av teorierna 
samspelar. Teorier om CSR och dess påverkan på anställda är med för att kunna förstå 
grunden till att företag jobbar med hållbarhet. Teori kring varumärkesassimilation och 
engagemang är med för att förklara hur företagets arbete med CSR kan förmedlas till 
kunderna genom de anställda. Intern marknadsföring och kommunikation måste 
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finnas med för att kunna förklara hur företaget får ut sitt hållbarhetsbudskap till 
medarbetarna.  
 
 

 
 
Detta kan förklaras i bilden ovan. Där visas en lyckad internkommunikation kring 
hållbarhet. Det kan exempelvis vara utbildning och information om IKEA:s arbete 
med CSR, vilket kan göra att medarbetaren blir engagerad och därigenom 
varumärkesassimilerad. Även en lyckad rekrytering av medarbetare med “rätt” 
värderingar gör det enklare för individen att känna sig engagerad. En medarbetare 
som är engagerad och varumärkesassimilerad kommer förmedla IKEA:s 
hållbarhetsbudskap vidare till kunderna. Vid en sämre rekrytering eller mindre 
lyckad internkommunikation kommer inte IKEA:s hållbarhetsbudskap vara lika 
tydligt eller gå ut till lika många kunder. 
 
Med utgångspunkt i tidigare forskning som kommit fram till att CSR är något de 
flesta människor värdesätter och vill förknippas med, kommer förklaringen till 
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analysmodellen. Den utgår från att om IKEA jobbar med CSR, så krävs utbildning 
och intern kommunikation till de anställda som förklarar hur företaget jobbar med 
CSR samt betonar hur viktigt det är.  
 
När denna kommunikation lyckas och om företaget har medarbetare som värdesätter 
de värderingar som IKEA säger sig stå för, ökar deras engagemang och synen på 
företaget förbättras. Lika värderingar kan även leda till en känsla av samhörighet, 
samt stolthet över arbetsplatsen, vilket även det leder till ett ökat engagemang.  
 
Rekrytering finns med eftersom det är en förutsättning för att lyckas med att få in 
budskapet. Det är lättare att få medarbetarna att tro på visionen om de redan vid 
anställningen har liknande värderingar. De som identifierar sig med företagets 
hållbarhetsprofil kommer sannolikt att vara mer engagerade redan från början.  
 
När de anställda förstår budskapet och själva börjar tro på det så kommer det ökade 
engagemanget leda till att varumärkesassimilation uppstår. När 
varumärkesassimilation uppstår innebär det att medarbetaren börjar “leva det” och 
därigenom blir en aktiv marknadsförare av varumärket. Eftersom IKEA håller på att 
jobba in hållbarhet som en del av sitt varumärke, så borde de varumärkesassimilerade 
medarbetarna börja förmedla detta budskap vidare till kunderna. 
 
Användning 
 
Analysmodellen med dess bakomliggande tankegångar kommer användas i analysen. 
Där kommer den vara uppdelad i fyra olika delar. Dessa är internkommunikation, 
engagemang, rekrytering och varumärkesassimilation. 
 
Varje del inleds med presentation av insamlat material, för att skapa en bild av hur 
den delen ser ut. Efter det kommer analys av just den delen. Detta sätt att presentera 
empirin och sedan analysera följer sedan hela nästa kapitel. 
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4 Empiri och analys 
 
I det här kapitlet presenteras det insamlade empiriska materialet från tio intervjuer 
samt observationen. Sedan kopplas det samman med teorin från tidigare kapitel och 
analyseras. 
 
Respondenter 
 

• Lokal marknadschef, jobbat på IKEA i 16 år. 
• HR-chef, jobbat på IKEA i 12 år.  
• Medarbetare 1, jobbat på IKEA i 9 år. 
• Medarbetare 2, jobbat på IKEA i 7.5 år. 
• Medarbetare 3, jobbat på IKEA i 10,5 år. 
• Medarbetare 4, jobbat på IKEA i 6 år.  
• Medarbetare 5, jobbat på IKEA i 10.5 år. 
• Medarbetare 6, jobbat på IKEA i 17 år.  
• Medarbetare 7, jobbat på IKEA i 23 år.  
• Medarbetare 8, jobbat på IKEA i 17 år.  

 

4.1 Internkommunikation och hållbarhetsuppfattning 
 
Första delen av analysmodellen 
 
Den första delen av analysmodellen handlar om hur internkommunikationen på IKEA 
Örebro fungerar och hur de anställda uppfattar IKEA:s hållbarhetsbudskap. Först 
presenteras empiri och därefter analys, så kommer det att se ut i alla fyra delar.  
 
IKEA Örebro:s interna kommunikation består till stor del av kvartalsmöten, 
avdelningsmöten och fredagsmöten. Kvartalsmötena är de enda mötena som alla 
medarbetare är delaktiga i. Det finns även en personaltidning som kommer ut två 
gånger i månaden. Informationen i den kan handla om allt från nya mål, uppföljning 
av befintliga mål till dagens aktiviteter. Hållbarhet diskuterades på fredagsmötet som 
observerades och dessutom finns det utbildningar inom hållbarhet. Dessa är oftast 
med interna föreläsare men kan även vara med externa. De flesta av utbildningarna 
finns i form av e-learning på IKEA:s intranät, IKEA Inside. Utbildningarna är 
frivilliga för alla medarbetare och möjligheten finns att ta del av dem när som helst. 
Dock verkade det inte som att alla har vetskap om detta och det fanns inte alltid tid 
över för detta. 
 

“Jag vet att det finns nån hållbarhetsutbildning men som du hör på mig så har jag nog 
inte, har jag gått den så är det för många herrans många år sedan. Nej, jag vet att det 

finns några men jag tror inte de är så aktiva som de borde vara, nej.”   - Medarbetare 2 
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Hållbarhetsutbildningarna lär exempelvis ut hur säljarna ska få in hållbarhet i 
säljsamtalen för olika produkter. Just nu har de fem hållbara produkter som ska 
marknadsföras till kunderna. Det verkade inte ha nått fram till alla. Två respondenter 
tyckte att ledningen kan bli bättre på att kommunicera ut vilka produkter som faktiskt 
är hållbara. 
 
“Det är väl egentligen att jag är medveten om vilka produkter som faktiskt ingår i det här 
hållbarhetstänket och lyfter upp dem. Jag tycker vi kan bli duktigare på att kommunicera 
det i varuhuset också. Jag behöver ju få kunskapen i vilka produkter det är som jag kan 

förmedla ut.”- Medarbetare 7 
 
“Våran internkommunikation är väl sisådär kan jag tycka. Vi har svårt att nå ut till alla, 

vi har ju väldigt många som bara jobbar som deltidsanställda som är här liksom när 
någon är sjuk eller sådär och såna som bara jobbar varannan helg till exempel, och då 

är det svårt att nå alla på ett bra sätt.” - Medarbetare 1 
 

Alla medarbetare som intervjuades uppfattade IKEA som ett hållbart företag och var 
medvetna om hållbarhetsvisionen. Detta kan även styrkas av IKEA:s egna 
undersökning där 82 procent av medarbetarna uppfattade IKEA som ett hållbart 
företag (ikea.com). Medarbetarna som blev intervjuade nämnde att IKEA har jobbat 
med hållbarhet under en längre tid, men att det nu på senare tid har lagts mer fokus på 
att informera kunderna om allt de gör. En inom ledningsgruppen tyckte även att 
medarbetarna kunde informeras mer om detta, och att det pratas om hållbarhet för lite 
utanför ledningsgruppen(LG). 
 
“Jag har som sagt förmån för jag sitter med i olika mötesforum och sånt där man pratar 

mycket och det här är en stående punkt på LG varje vecka och sånt där. Men många 
medarbetare går ju miste om mycket av det hela, vilket är jättetråkigt, så att där har vi en 

jättepotential tror jag.” - Medarbetare 3 
 
De flesta medarbetare var medvetna om att de är en del av varumärket och kan 
påverka kundens syn på IKEA. Nästan alla svarade att de hade en stor roll i det 
arbetet och dessutom kunde de ge flera exempel på hur de kunde arbeta med att 
påverka kunderna. Exempel som medarbetarna gav var att skylta om IKEA:s hållbara 
produkter, ställa hållbara produkter längst fram i gångarna och även prata och tipsa 
om de produkterna till kunderna.  
 
“Vi skulle kunna bli ännu, ännu bättre på det. För jag tror att vi är ganska, jag jobbar ju 
på kök och vi har ju hela källsorterings, liksom hur folk ska källsortera hemma. Det kan 

ju vi prata om och vissa produkter som har som är liksom ett bra miljöval.”                        
- Medarbetare 1 
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Analys av internkommunikation och hållbarhetsuppfattning 
 
Alla medarbetare var medvetna om IKEA:s hållbarhetsbudskap, de visste vad det stod 
för och detta tyder på att den första delen i Prophets (2002) modell var uppnådd. 
Delen som har att göra med att vara medveten om varumärket och vad det står för. 
Medarbetarna kände även att de kunde påverka kunderna. 
 
Enligt Arndt och Friman (1983) är ett av målen med intern marknadsföring att styra 
och motivera medarbetarna i en viss riktning. På IKEA når informationen inte alltid ut 
till alla medarbetare, exempelvis de som arbetar på golvet och de deltidsanställda. 
Detta är någonting som IKEA måste bli bättre på eftersom det oftast är de längst ner i 
hierarkin som möter kunderna allra mest. 
 
Att den interna marknadsföringen fungerar är en förutsättning för att IKEA:s 
hållbarhetsvision ska kunna nå alla medarbetare. Enligt George (1990) måste de 
anställda veta vilka mål företaget har samt vad företaget står för. Det kan vara så att 
IKEA behöver integrera hållbarhet mer i sin interna kommunikation eftersom flertalet 
av medarbetarna exempelvis inte vet vilka produkter som är hållbara. Hur ska de då 
kunna förmedla vidare vilka produkter som kunderna borde införskaffa? Den första 
anledningen till att företag arbetar med intern marknadsföring är precis som beskrivet 
för att få de anställda att förstå företagets mål och vision.  
 
Den andra anledningen är för att de anställda ska vara både medvetna och motiverade 
att arbeta för att få företagets visioner och mål uppnådda och på så sätt göra 
visionerna mer synliga för kunden (George, 1990). De flesta anställda var medvetna 
om att de kunde påverka kundens syn på IKEA. Men om rätt information inte når ut 
till alla anställda, vilket den inte gjorde, så försvåras detta. Om detta är information 
om exempelvis IKEA:s hållbarhetsarbete kan detta skapa en organisation där vissa 
anställda inte vet vad IKEA står för och vad deras vision är, även om de vet att de 
skulle kunna påverka kunderna med den informationen.  
 
IKEA:s arbete med företagsinformationssytemet (Cornelissen, 2008) blev tydligt vid 
observationen, eftersom de gick igenom arbetsuppgifter och uppföljning av olika mål, 
som gav positiva reaktioner. Detta var ett tydligt exempel på att IKEA:s interna 
marknadsföring har lyckats med att skapa ett motiverande planerings- genomförande- 
och uppföljningssystem, som enligt Arndt och Friman (1983) är en del av den interna 
marknadsföringens mål. Även att medarbetarna fick ta del av information personligen 
är enligt Dawkins (2005) viktigt för att få medarbetare att känna sig mer involverade i 
företagets arbete med CSR. 
 
Enligt två studier som Cornelissen (2008) hänvisar till så måste en medarbetare se den 
interna marknadsföringen som tillförlitlig för att den ska identifiera sig med 
organisationen. IKEA har utbildningsmaterial med fokus på hållbarhet, men på grund 



26 

av tidsbrist och annat så verkar inte alla få ta del av dessa. Om medarbetarna vet att 
utbildningsmaterial finns men att de inte får ta del av materialet kan de känna att den 
interna kommunikationen inte är tillförlitlig och på så vis blir det svårare för 
medarbetarna att identifiera sig med organisationen. Avslutningsvis är det viktigt att 
den interna kommunikationen fungerar på IKEA eftersom en lyckad sådan kan göra 
att medarbetarna identifierar sig mer med företaget (Cornelissen, 2008). 
 

4.2 Engagemang och tro på IKEA:s hållbarhetsbudskap 
 
Andra delen av analysmodellen  
 
Andra delen av analysmodellen ämnar i att undersöka hur pass engagerade IKEA:s 
medarbetare är kring hållbarhet och ifall de tror på IKEA:s hållbarhetsbudskap. 
 
På frågan hur medarbetarna uppfattade IKEA:s hållbarhetsbudskap så tyckte 
medarbetarna att det var tydligt, seriöst och att företaget hade högt uppsatta mål. På 
frågan som handlade om medarbetarnas tro på IKEA:s hållbarhetsbudskap svarade 
samtliga att de gjorde det och att de försökte arbeta utifrån det. Samtliga respondenter 
tyckte även att deras egen syn kring hållbarhet stämde överens med IKEA:s syn.  
 

“Väldigt bra... Punkt. Haha. Det stämmer överens med precis det jag tycker. Jag tycker 
man gör det lilla man kan i vardagen, och gör alla lite så blir det tillsammans ganska 
mycket. Det är inte så stora förändringar som vi behöver göra.”     - Medarbetare 2 

 
“Jo men bra, absolut. Det, nej jag är jättestolt över att jag får vara en del av det, på nått 
sätt så. Jag tänker jättemycket på det i mitt arbete här, hur jag källsorterar och hur jag 

liksom så. Jag jobbar ju som sagt på fynd också och vi är ju ansvariga för den 
källsorteringen som sköts här på huset. Så där känner jag ett jättestort ansvar absolut.” - 

Medarbetare 5 
 
Den enda respondenten som ordagrant nämnde engagemang någon gång var den 
lokala marknadschefen. Detta kan bero på att hon var den enda respondenten som 
visste att undersökningen handlade om medarbetarnas engagemang, men även att hon 
var medveten om vikten av engagerade medarbetare. 
 

“Nu har vi ökat exempelvis med den här 10 kronorna, skänka 10 kronor till den här 
rädda barnen-kampanjen som vi har nu genom Unicef till exempel. Man vill veta hur det 

går, uppföljningar är viktigt för att skapa ett engagemang.” - Lokal marknadschef 
 

Alla medarbetare stod bakom företagets mål och värderingar och trodde på företagets 
produkter. De talade väl om IKEA och de kände sig stolta över att jobba där. Några 
uttryckte även tydligt att de var stolta över att jobba på företaget på grund av allt bra 
IKEA gör för samhället. En av de respondenterna berättade även att han planerade att 
jobba där fram till pensionen. Det fanns nöjdhet med karriärmöjligheter och alla hade 
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jobbat i flera år på företaget. Majoriteten uppfyllde alla de punkter som Barrow och 
Moseley (2005) använde för att mäta engagemang. 
 

“Väldigt bra, jag tycker det är positivt att vi börjar pratar om det mer, förr har vi gjort 
väldigt mycket och pratat inom företaget men inte kommunicerat utåt till våra kunder, jag 

tycker det är väldigt positivt att vi börjat göra det vi gör, fruktansvärt mycket för både 
miljön och världen, och det är jag väldigt stolt över” - Medarbetare 2 

 
Samhörigheten de har på IKEA blev extra tydlig vid observationen av fredagsmötet. 
Där gick de igenom olika mål som de hade satt upp, avdelning för avdelning. När 
något mål var uppfyllt eller de hade gjort något annat bra började alla plötsligt 
applådera och jubla. De berömde varandra för allt bra det hade gjort. De pratade om 
flera hjälporganisationer IKEA stöttade, exempelvis läkare utan gränser. De pratade 
även om fördelarna med den hjälporganisationen och berättade om jobbet som de 
gjorde i världen. IKEA hade samlat in pengar till denna organisation och detta 
applåderade också medarbetarna åt. De verkade gilla att arbeta efter tydliga mål med 
regelbunden uppföljning. Detta är något som inte bara observerades, utan även lokala 
marknadschefen påpekade. 
 
“Ja, för sen är det väldigt genomgående i alla frågor här på varuhuset att alla, många är 

väldigt intresserade av uppföljningar, hur saker och ting går och hur vi landar hem på 
mål och så. För alla, det finns ett stort tävlingsintresse och så att man liksom känner att 

man har någonting att liksom kämpa för.” - Lokal marknadschef 
 
Analys av engagemang och tro på IKEA:s hållbarhetsbudskap 
 
Samtliga respondenter påstod att de trodde på IKEA:s hållbarhetsbudskap. På grund 
av att alla de tillfrågade trodde på budskapet finns det goda möjligheter att många av 
IKEA:s resterande medarbetare tror på företagets hållbarhetsbudskap och har samma 
värderingar som IKEA vad gäller hållbarhet. När så är fallet borde det andra steget i 
Prophets (2002) modell vara uppnått, fasen “tro på det”.  
 
Om medarbetarna verkligen tyckte att hållbarhet var viktigt, eller om det var för att de 
ville uppnå det ideal som Grankvist (2013) talade om, vet vi inte. Detta är ideal som 
vår samtid hyllar, ett exempel på detta är att hjälpa andra, som låg etta på listan över 
ideal som hyllas i Sverige. Dock är frågan om vad det bakomliggande skälet är och 
om det spelar någon roll. Det viktiga i detta sammanhang är att medarbetarnas syn på 
företaget kan ändras till, förbli eller bli mer positiv av arbete med CSR. 
 
Medarbetarnas reaktion på IKEA:s arbete med CSR som togs upp på fredagsmötet var 
en tydlig indikator på vikten av att jobba med det. Även vikten av uppföljning av mål 
som nämndes i föregående avsnitt var det. Precis som Ali et al. (2011) skrev blir 
medarbetare engagerade av ett företags arbete med CSR. Det var inte något fokus på 
just hållbarhet, men eftersom det är en del av CSR tas antagandet att det hade gett 
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samma effekt. Hade de tagit upp saker de hade gjort inom området hållbarhet hade det 
stärkt den effekten. Att alla står och applåderar varandra är något som visar på 
sammanhållningen medarbetarna har som grupp samt att de är stolta över vad 
företaget gör. 
 
Det är positivt att medarbetarna uppnår alla punkter i Barrow och Moseleys (2005) 
teori. Att alla är uppnådda är ett bra mått på medarbetarnas engagemang. Just 
stoltheten över IKEA:s arbete med CSR är en tydlig indikator på att medarbetarna 
delar de värderingar som IKEA värdesätter (Barrow och Moseley, 2005). Hade de 
inte haft de värderingarna hade de inte brytt sig om IKEA:s arbete för att förbättra 
samhället. Frågan är om dessa värderingar fanns innan anställningen, eller om IKEA 
har lyckats forma medarbetarna.   
 

4.3 Rekrytering 
 
Tredje delen av analysmodellen 
 
I nästa del i analysmodellen beskrivs rekryteringsprocessen och vikten av en väl 
fungerande sådan. 
 
IKEA rekryterar som regel via annonser på sin hemsida. Där laddar den som söker 
tjänsten upp sitt cv och personliga brev. Vikten av den sökandes personlighet och 
värderingar blir tydlig redan här.  
 
“Kom ihåg att ett bra ansökningsbrev säger mer än 100 betyg om vem du är och var du 

befinner dig just nu” - Ikea.com 
 
Efter det får den sökande göra ett värderingstest, där de får svara på frågor som är 
kopplade till värderingar som IKEA värdesätter. Bland dessa värderingar fanns ord 
som skulle kunna tolkas som hållbarhet eller långsiktighet, men ingen som specifikt 
uttryckte det. De som klarar det första steget kan bli inbjudna till en intervju med 
närmsta chef för den avdelningen som tjänsten tillhör. Här kan även den chefen ha 
stöd av HR-chefen. Efter det steget kan det komma att bli en så kallad farfarsintervju, 
där någon annan sköter intervjun och ger sin bedömning av den sökande. 
Anställningsprocessen av sommarpersonalen är ännu ett exempel på vikten IKEA 
lägger vid sina värderingar. Där har de även en värderingsövning i grupp, där de till 
viss del kan se hur de sökande lever upp till IKEA:s viktigaste värderingar. 
 
“Vi vill gärna säkra värderingarna, vi vill gärna att det finns ett heminredningsintresse, 

vi vill gärna att man gillar att möta kund, att man är trygg och har en vilja i det, och 
varför vill du vara på IKEA är en typisk fråga som kommer upp, många gånger säger de 
att man vill ha ett jobb, ok men varför just på IKEA, vad är det som lockar med det.”     

- HR-chef 
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“  ...ursäkta för upp         

efter det, vi arbetar efter det, vi tar grund efter det, jag pratar gärna om våran affärside 
våran personalidée och våran vision.” - HR-chef 

 
Analys av rekrytering 
 
Det som går att säga direkt är att ingenting om hållbarhet eller hur IKEA ser på 
hållbarhet nämns i rekryteringen. IKEA fokuserar på att andra värderingar ska 
stämma överens med medarbetarnas. Det finns som nämnts ovan många värderingar 
på IKEA:s hemsida som de använder sig av vid rekrytering. Exempel på värderingar 
är att alltid vara “på väg” eller om “viljan att ständigt förnyas”. De skulle kunna 
tolkas som att de handlar om hållbarhet, men det finns ingen som handlar helt och 
hållet om hållbarhet. Det är någonting IKEA skulle kunna ha för att redan vid 
rekrytering visa medarbetarna hur viktigt de tycker det är med hållbarhet. 
 
Enligt Barrow och Moseley (2005) är ett av de största problemen företag ställs inför 
vid rekrytering att hitta medarbetare med samma värderingar. Alla de som 
intervjuades hade liknande värderingar och var medvetna om de värderingar som 
IKEA värdesatte. Att anställa medarbetare med värderingar som företaget värdesätter 
är något de har lagt stort fokus på. Lyckas IKEA med detta kan det bidra till att 
medarbetarna enklare blir varumärkesassimilerade.  
 
Om en medarbetare blir informerad om vad IKEA står för och deras visioner inom 
hållbarhet redan vid intervjun kan bilden av IKEA som varumärke förändras. Som vi 
nämnt tidigare är det enklare att rekrytera rätt person från början än att senare ändra 
en redan anställd persons värderingar (Barrow och Moseley, 2005). 
 
Det var många respondenter som tyckte att hållbarhet var viktigt, så IKEA kanske har 
fått in rätt människor för att föra deras hållbarhetsbudskap vidare. Ottoson och 
Parment (2013) menar på att preferenserna hos medarbetarna har förändrats. De 
ställer högre krav på arbetsgivarna, till viss del eftersom hållbarhetsdimensionen blivit 
viktigare. På grund av detta vore det bara positivt att trycka på hållbarheten redan vid 
rekrytering, detta eftersom inte så många medarbetare förknippade IKEA som 
varumärke med hållbarhet när den frågan ställdes. 
 

4.4 Varumärkesassimilation 
 
Sista delen av analysmodellen  
 
Sista delen av analysmodellen syftar till att undersöka hur väl medarbetarna 
förmedlar IKEA:s hållbarhetsbudskap vidare (och ifall medarbetarna är 
varumärkesassimilerade). 
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På frågan vad IKEA som varumärke står för, svarade alla medarbetarna olika. Bland 
svaren dök ord som värderingar, de många människorna och heminredning upp 
frekvent. Värderingar är något som IKEA jobbar mycket med redan från rekrytering 
av sina medarbetare, som tidigare nämnts. Vikten av värderingarna märktes tydligt 
under intervjuerna.  
 

“... IKEA står mycket för långsiktighet, det står mycket för värderingar, men vissa 
speciella värderingar, det är ett värderingsbaserat företag, det ligger dem, det styr 

väldigt mycket hur IKEA tänker och prioriterar och vilka marknader man ger sig in i och 
hur man tacklar olika utmaningar. Ja men långsiktighet och liksom, ja men någonstans 

man är ödmjuk för saker och ting.” - Medarbetare 3 
 
Andra ord som användes av medarbetarna var globalt, gemenskap och Sverige. Orden 
miljö, hållbarhet och långsiktighet nämndes av tre av åtta olika medarbetare. Detta 
visar på att en del av IKEA:s internkommunikation kring hållbarhet redan i dagsläget 
når ut till medarbetarna. Men det var ändå en liten del som hade uppfattat den. Det var 
exempelvis en medarbetare som hade varit anställd i över sju år som inte hade någon 
riktig uppfattning om vad varumärket stod för eftersom respondenten inte hade tänkt 
på det innan. 
 

“Det står för, det var en jättebra fråga. Ja vad står det för egentligen. Ja, för mig 
personligen står det någonting väldigt stort, det står någonting svenskt, tillsammans, på 

nått sätt.” - Medarbetare 2 
 
“Det står för, asså vad ska man säga, mycket gemenskap, sen är det ju som vi säger, att 

skapa en bättre vardag för många människor, vi har ju utbud som passar alla våra 
kunder, det finns dyra designade saker och det finns ju lite billigare produkter som passar 

olika plånböcker osv så.” - Medarbetare 5 
 

På frågan om de anställda diskuterar eller pratar någonting om hållbarhet mellan 
varandra var det skilda svar. En del av medarbetarna gjorde det, andra inte. En av de 
som pratade om det nämnde att det på IKEA är inpräntat bland medarbetarna att 
försöka göra så mycket som möjligt med så lite resurser som möjligt. Slöseri kostar 
inte bara pengar, utan är även dåligt för miljön.  
 
Det var flera respondenter som menade att det exempelvis pratas om hållbarhet när 
nya, hållbara produkter kommer in i sortimentet. Förutom i just sådana fall så verkar 
det inte finnas många exempel på situationer där de diskuterar hållbarhet med 
varandra, även om det håller på att bli mer förekommande enligt flera respondenter.  
 
“Nej, det skulle jag inte säga att vi gör jättemycket. Det är klart om det kommer någon ny 
produkt som är såhär ja men det här är verkligen en hållbarhetsprodukt, ja men då kan vi 
ju prata om den när den kommer just. Men vi kanske inte sitter och pratar om hållbarhet i 

vardagen eller så, nej.” - Medarbetare 1 



31 

 
“Ja, mer och mer. Jag har faktiskt äran att ingå i ett hållbarhetsprojekt här på IKEA. Vi 

har 5 stycken medarbetare som har fått plocka ut artiklar, produkter som vi får prova 
hemma. Och som vi sen återkopplar.” - Medarbetare 7 

 
Analys av varumärkesassimilation 
 
Att många förknippade IKEA:s varumärke med heminredning och de många 
människorna har sin naturliga förklaring i att IKEA är ett möbelvaruhus, vars 
affärsplan riktar sig mot majoriteten av befolkningen snarare än att vara ett nischat 
företag. Att värderingar nämndes visar på att de även fått med den delen. Hållbarhet 
nämndes av ett fåtal personer, men ett flertal respondenter uppfattade IKEA:s 
hållbarhetsarbete som en tilltagande process. Det är en bra början att medarbetarna 
pratar mer om hållbarhet mellan varandra, däremot måste medarbetarna också börja 
kommunicera ut detta till kunderna. Medarbetarna har uppnått steg ett, “höra det” och 
steg två “tro på det” i Prophets varumärkesassimilations-modell. Om de uppnått det 
tredje steget, “leva det”, är svårare att bedöma.  
 
När medarbetarna börjar “leva det” blir de aktiva marknadsförare av varumärket och 
allt vad varumärket står för (Prophet, 2002). Det verkade som att de flesta 
respondenterna redan var varumärkesassimilerade och de tre stegen i Prophets (2002) 
modell var uppnådda. Detta med tanke på engagemanget och att de dessutom pratade 
passionerat om IKEA. Eftersom IKEA håller på att jobba in hållbarhet som en del av 
sitt varumärke, ska detta leda till att de varumärkesassimilerade medarbetarna även 
börjar förmedla detta budskap vidare till kunderna. De medarbetare som inte uppfattar 
hållbarhet som en del i IKEA:s varumärke kommer heller inte att förmedla det. 
Varumärkesassimileringen speglar då inte det varumärke som IKEA strävar efter. 
 
Det är bara några år sedan hållbarhet blev en av de fyra hörnstenarna i IKEA:s 
affärsplan. Att jobba in hållbarhet i varumärket är en just nu pågående process. Denna 
process är ännu inte färdig och det märktes. Av de tillfrågade var alla medvetna om 
att företaget jobbar med hållbarhet, dock var det nästan ingen som förknippade 
varumärket IKEA med just hållbarhet. Detta kan bero på att IKEA tidigare 
marknadsförde sitt CSR-arbete dåligt och att det inte var en hörnsten i affärsplanen. 
CSR-arbetet utfördes genom en enligt Blomqvist och Posner (2004) kallad, osynlig 
ansats.  
 
På senare tid har dock IKEA börjat marknadsföra sitt CSR-arbete både externt och 
internt som visar på användning av den integrerade ansatsen (Blomqvist och Posner, 
2004). Men även om en övergång mellan ansatserna är möjlig och kan genomföras 
snabbt så betyder inte det att uppfattningen av företaget förändras på en gång. Detta är 
en ständigt pågående process som IKEA måste arbeta med för att kunna positionera 
sig som ett hållbart företag i medarbetarnas, och slutligen kundernas ögon. 
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5 Slutsats 
 
Här nedan presenteras vad vi har kommit fram till i undersökningen. 
 
IKEA är medvetna om vikten av att jobba in hållbarhet som en del av sitt varumärke. 
De har goda möjligheter att genomföra detta, eftersom deras rekryteringsprocess i 
nuläget lägger stor vikt vid värderingar. Det som möjligtvis kan förbättras är att 
istället fokusera mer på hållbarhet. Detta för att den nya medarbetarens första intryck 
av företaget ska spegla hur det faktiskt ser ut, eller som IKEA vill att det ska se ut i 
framtiden. 
 
Den interna kommunikationen behöver också riktas in på hållbarhet, eftersom det var 
tydligt att hållbarhet var något som mest behandlades inom ledningsgruppen. De som 
blir lovade utbildningar men sedan inte får möjlighet till det är ett exempel på vad 
som kan förbättras. Dessa utbildningar kan då hjälpa medarbetarna att förstå att de är 
en del av varumärket, samt vad varumärket faktiskt står för. Eftersom medarbetarna 
kände att de har bra möjligheter att påverka kundernas syn på IKEA:s varumärke, är 
det bara rätt information som måste nå alla medarbetare.  
 
Eftersom medarbetarna tyckte om att arbeta efter tydligt uppsatta mål och var 
tävlingsinriktade, är det något som skulle kunna läggas mer fokus på. De har tidigare 
haft tävlingar mellan varuhusen, och dessa skulle kunna utvecklas till exempelvis att 
sälja så mycket hållbara produkter som möjligt. 
 
Resultaten visade att medarbetarna var engagerade och redan uppfattade IKEA som 
ett ansvarstagande företag. Slutsatsen av detta är att respondenterna som blev 
intervjuade i stor grad redan var varumärkesassimilerade, fast med IKEA:s gamla 
osynliga ansats kring hållbarhet. För att få medarbetarna att bli mer engagerade och 
sprida den mer integrerade ansatsen av hållbarhetsbudskapet, behövs mer 
kommunikation av hållbarhet. Dessutom så bör nya medarbetare redan vid anställning 
bli bekantade med IKEA:s hållbarhetsbudskap. 
 
Detta kan uppnås genom ökat fokus på hållbarhet i den interna kommunikationen, 
under det dagliga arbetet i varuhuset och vid rekrytering. Då bör hållbarhet efter en tid 
uppfattas av medarbetarna som en del av IKEA:s varumärke. När det inträffar 
kommer enligt varumärkesassimilationsteorin de engagerade medarbetarna som 
förmedlar IKEA:s varumärke till kunderna, även att förmedla hållbarhet som en del i 
det. 
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6 Reflektioner 
 
Utifrån analysen och slutsatsen presenteras här tankar kring resultatet av 
undersökningen. Vi ger även förslag till vidare forskning om ämnet. 
 
För att uppnå bättre förståelse för IKEA:s hållbarhetsarbete och hur det påverkar de 
anställda skulle vidare forskning kunna genomföras på IKEA-butiker i andra länder. 
Detta för att se hur de anställdas uppfattningar skiljer sig åt och hur stor påverkan av 
nationella preferenser det finns mellan länder. 
 
Det skulle även kunna göras en liknande undersökning på medarbetare men med 
kortare anställningstid på företaget. Detta kan göras för att se hur lång tid det tar för 
medarbetare att bli varumärkesassimilerade. Har medarbetare som arbetat en längre 
tid på företaget lättare att bli varumärkesassimilerade än de som har jobbat en kortare 
tid? 
 
Förslag till IKEA Örebro är att anordna mer tävlingar och ha tydligt uppsatta 
försäljningsmål kring hållbarhetsprodukterna i sortimentet. Ett annat förslag är att 
fortsätta inkorporera hållbarhet i den interna kommunikationen samt erbjuda 
internutbildningar kring hållbarhet och de hållbara produkter som finns i sortimentet 
till anställda på samtliga hierarkiska nivåer. De kan även försöka lägga mer vikt på 
hållbarhet vid rekrytering av nya medarbetare. 
 
Eftersom det är mer fokus på hållbarhet som krävs, betyder det att mer tid behöver 
läggas på det. Ett sätt för IKEA att göra detta är att anställa en hållbarhetskoordinator 
som jobbar främst med hållbarhet, vilket är något som de haft tidigare. Möjligheten 
att verkligen inkorporera hållbarhet i IKEA:s varumärke skulle då öka. 
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8 Bilagor 
 

8.1 Intervjuguide 
 

8.1.1 Intervju med medarbetare 
 
Vad är dina arbetsuppgifter på IKEA? 
 
Hur länge har du arbetat på IKEA? 
 
Beskriv hur det är att vara anställd på IKEA? Bästa/sämsta? 
 
Pratar du med vänner och bekanta om ditt arbete på IKEA? Isf vad? 
 
Vad står IKEA för enligt dig? 
 
Hur uppfattar du IKEA:s hållbarhetssyn, samt deras vision och budskap inom 
hållbarhet? 
 
Och hur stämmer den överens med din syn på hållbarhet? Tror du på den ?  
 
Pratar du med andra om den? Exempelvis medarbetare eller vänner? 
 
Beskriv IKEA:s utbildningar.(Innehöll de hållbarhet?)(Gav den dig något?) 
 
Pratar ni medarbetare någonting kring hållbarhet? (sammanhang, när och hur) 
 
Förmedlar ni detta till kunder? och isåfall hur? 
 
Hur upplever du att du och dina medarbetare kan påverka kundernas syn om IKEA 
som hållbart företag? 
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8.1.2 Intervju med lokal marknadschef 
 
Hur uppfattar du IKEA:s hållbarhetssyn och vision 
 
Och hur stämmer den överens med din syn på hållbarhet? Tror du på den?  
 
Pratar ni medarbetare mellan er någonting om hållbarhet? 
 
I vilka sammanhang då och hur ofta skulle du säga? 
 
Vad gör ni för att engagera era medarbetare (inom hållbarhet)? 
 
Vad tror du medarbetarna tycker om detta arbete? 
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8.1.3 Intervju med HR-ansvarig 
 
Hur ser rekryteringsprocessen ut? 
 
Beskriv hur en vanlig intervju ser ut (finns det några saker som alltid tas upp etc, vad 
ligger fokus på) 
 
Hur beskriver du IKEA:Ss(som företag) vid en rekrytering? 
 
Hur uppfattar du IKEA:s hållbarhetssyn,vision,budskap 
 
Och hur stämmer den överens med din syn på hållbarhet? Tror du på den?  
 
Pratar ni medarbetare mellan er någonting om hållbarhet? 
 
I vilka sammanhang då och hur ofta skulle du säga? 
 
Vad tror du personalen tycker om utbildningarna inom hållbarhet? Hur ofta har ni 
dessa utbildningar? 
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