
 

 

 

 

 

 

FEKK01 Ht 2007 

 

 

Kaka söker maka? 

      -en fallstudie av IKEAs marknadsföring mot potentiella anställda 

 

 

 

 

 

 

    Handledare: Veronika Tarnovskaya 

    Caroline Bengtsson 840406 

    Caroline Gergils 840709 

    Nahrin Ucar 860601



1 

 

Som författare vill vi först och främst tacka vår handledare, Veronika 

Tarnovskaya, för värdefulla tips och råd under arbetets gång. Vidare är vi 

mycket tacksamma gentemot alla våra respondenter, både intervju- och 

enkätpersoner, som tagit sig tid att bidra till den empiriska grunden för denna 

uppsats. Vi vill även tacka följande personer för deras bidrag, stöd och hjälp: 

Sinem Ravmanoska 

Ann-Sofie Gergils 

Gabriella Sköldenberg, Universum 

Personalen på Ekonomihögskolans bibliotek 

 

 

 

Tack! 

Caroline Bengtsson Caroline Gergils Nahrin Ucar



2 

 

Sammanfattning 

Titel: Kaka söker maka – en fallstudie av IKEAs marknadsföring mot potentiella anställda 

Seminariedatum: 17/1 2008 

Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 hp 

Författare: Caroline Bengtsson, Caroline Gergils, Nahrin Ucar 

Handledare: Veronika Tarnovskaya (Dr) 

Nyckelord: Employer Branding, Företagsidentitet, Rekrytering, Studenter, IKEA 

Syfte: Att besvara frågan hur väl IKEAs marknadsföring, värderingar och identitet 

stämmer överens med studenters uppfattning om företaget. 

Metod: Med ett hermeneutiskt synsätt och genom en induktiv metod har en fallstudie 

genomförts, bestående av kvalitativa enkätundersökningar och intervjuer. 

Teoretiska perspektiv: De teoretiska perspektiv som används i denna uppsats är främst 

Employer Branding och Företagsidentitet, något som dessutom kompletteras av 

närliggande teorier såsom Företagskultur. 

Empiri: Enkät- och intervjuresultat rörande studenters uppfattning om IKEA, material 

från IKEAs egen hemsida och marknadsföring samt sekundärdata inhämtad under 

tidigare genomförda studier. 

Resultat: Utifrån syftesformuleringen har slutsatsen dragits att IKEAs marknadsföring 

mot potentiella anställda, alltså studenter, stämmer mycket väl överens med de 

önskvärda personernas uppfattning. Dock förekommer avvikelser gällande 

uppfattningen om marknadsföringen hos studenter som inte anses passa in i IKEAs 

målgrupp, något som tolkas bero på ett annat slags kritiskt tänkande. 
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Abstract 

Title: Kaka söker maka – a case study concerning IKEA´s marketing towards potential 

employees 

Seminar date: 17/1 2008 

Course: FEKK01, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, 15 

University Credits 

Authors: Caroline Bengtsson, Caroline Gergils, Nahrin Ucar 

Key words: Employer Branding, Corporate Identity, Recruiting, Students, IKEA  

Advisor: Veronika Tarnovskaya (PhD) 

Purpose: To answer the question regarding how IKEA´s marketing, values and identity is 

aligned to students´ conceptions about the company   

Methodology: With a hermeneutical view, and an inductive approach, a case study has 

been conducted, based on a qualitative collection of data from surveys and interviews.  

Theoretical perspectives: The theoretical concepts used foremost are Employer 

Branding and Corporate Identity. These concepts have been supported by closely linked 

theories regarding for example Corporate Culture. 

Empirical foundation: The empirical foundation consists of results from the qualitative 

studies made among students, information from IKEA´s web site and secondary data 

from a previously made thesis. 

Conclusions: The conclusion that has been drawn is that the marketing of IKEA is well 

aligned to the conceptions of desired students. There are, however, more critical views 

regarding IKEA´s marketing among students who do not fit the profile of IKEA. 
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1. Problembakgrund 

 

Som snart färdigutbildad ekonomstudent möter man en mängd företag som bedriver 

offensiv marknadsföring för att attrahera potentiella anställda. Många av dessa företag 

lämnar ett tydligt budskap angående vad de anser vara den företagskultur som 

genomsyrar organisationen och även vilken personlighet som anses vara bäst lämpad för 

anställning och därför efterfrågas.1 Företagets identitet har betonats allt starkare på 

senare tid, med inriktning på allt från socialt ansvarstagande till en unik karaktär.2 Ett 

företag som däremot har bedrivit marknadsföring genom identitet sedan lång tid tillbaka 

är det väletablerade och internationellt kända IKEA.3 

Ofta förknippas IKEAs värderingar med ord som; jordnära, familjekänsla och funktionellt, 

vilket företaget också efterfrågar hos de personer de rekryterar.4 

Den bild studenterna, som marknadsföringen ofta riktar sig mot, får av företaget är dock 

inte alltid överensstämmande med det aktuella budskapet företaget vill förmedla, eller 

ens med den faktiska miljön och kulturen inom företaget. Den perception studenterna 

har formas inte bara av företagets budskap, utan också av tidigare erfarenheter och 

värderingar,5 dock ligger den till stor del till grund för de förväntningar som byggs upp om 

företaget. 

                                                             
1 Studentliv (2007) 

2
 Balmer & Greyser (2003),  Balmer (2001), Universum (2007) 

3 www.ikea.se 

4
 Studentansvarig IKEA Sverige 2007-10-11 

5
 Barrow & Mosley (2005)  
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2. Problematisering 

 

Baserat på det faktum att IKEA är ett starkt kulturbetonat företag, med inarbetat 

varumärke, och ofta har en topplacering bland studenters mest åtråvärda arbetsplats6 gör 

IKEA till ett relevant studieobjekt. 

Undersökningar, vari IKEA ingått, har gjorts rörande personalnöjdhet bland nyanställda,7 

dock fokuseras i denna uppsats på ett studentperspektiv snarare än ett 

personalperspektiv. Utifrån ovan nämnda undersökningar kan ett informationsgap 

utläsas, i processen mellan önskvärd anställning och faktisk anställning. De studenter som 

listar IKEA som den mest attraktiva arbetsgivaren, men som av någon anledning inte 

rekryteras av företaget återfinns alltså inte i den senare undersökningen.     

Problematiken som kan uppstå vid den givna situationen är mångfacetterad och 

svårigheter kan uppstå på flera olika plan. Först och främst krävs det att man inom 

företaget är medveten om den existerande identiteten, för att budskapet som förmedlas 

utåt skall överensstämma med denna. Vidare måste själva förmedlandet av det valda 

budskapet vara kongruent med denna identitet. Även om dessa steg utförs korrekt kan 

mottagaren, på grund av tidigare erfarenheter och förutfattade meningar, uppfatta 

budskapet på ett icke avsett vis.8 

Trots stark marknadsföring är det oundvikligen flera aspekter som formar en persons syn 

och förväntningar på ett visst företag. I fallet IKEA kan en allmän uppfattning vara att 

detta stora, internationellt spridda företag är den perfekta språngbrädan i en fortsatt 

karriär. Detta kan leda till att även personer som inte identifierar sig med företaget söker 

sig dit, och därmed bortser från IKEAs eget budskap. En nyckelfaktor, om denna situation 

uppstår, är således att företaget vid rekryteringsprocessen kan urskilja de personer de 

anser vara lämpligast.  

Utifrån denna bakgrund kan ett antal frågeställningar dyka upp, både med ekonomiska 

och kulturella aspekter. Främst, även om IKEA använder sig av stark marknadsföring, är 

den tillräckligt stark för att attrahera enbart ”rätt” personer? Är man inom företaget 

medveten om hur reklamen mot potentiella anställda faktiskt uppfattas? Finns rätt 

kompetens för att avgöra vilka personer som är önskvärda? Rekryterar man på ett sätt 

som inte är långsiktigt hållbart, genom att betona identitet så starkt som man gör? Risken 

                                                             
6 FöretagsBarometern (2007)    

7
 KarriärBarrometern (2007) 

8
 Barrow & Mosley (2005)  
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finns både att kompetenta anställda som inte delar värderingarna väljer att lämna 

företaget och att man går miste om kompetenta personer redan vid rekryteringen. Sett 

ett steg längre, om felmatchningar görs redan vid anställningsförfarandet finns det risk 

för stora kostnader relaterade till hög personalomsättning. Även interna motsättningar 

och missnöje skulle kunna uppstå.    

Utifrån tesen att IKEA stjälper sig själva, på lång sikt, genom att i sin marknadsföring 

fokusera på person istället för kompetens kommer företaget att granskas närmare. Då 

tesen även innehåller den förutfattade meningen att flertalet ekonomstudenter ser 

kompetens som mest avgörande vid anställning uppstår en risk att felmatchning 

förekommer utan företagets vetskap. 
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3. Syfte  

 

Denna tes leder till uppsatsens syfte, att besvara frågan: hur stämmer IKEAs 

marknadsföring, värderingar och identitet överens med studenters uppfattning om 

företaget? 

I syftesformuleringen ingår vad som kan ses som tre delområden i jämförelsen med 

studenters uppfattning, nämligen marknadsföring, värderingar och identitet. Dessa ska 

dock inte ses som tre skilda faktorer att jämföra, utan som delar av företagsidentiteten. 

Då marknadsföringen är ett sätt att förmedla företagsidentitet, och värderingar är en 

beståndsdel av densamma, är dessa snarare förtydliganden kring huvudbegreppet 

företagsidentitet. Det anses dock vara befogat att lägga fram alla tre delar i syftet, då 

marknadsföring och värderingar är de kanske mer synliga aspekterna i företagets identitet 

och således lättare för studenter att förhålla sig till rent praktiskt.   
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4. Metod 

 

4.1. Vetenskapligt synsätt och ansats 

Det vetenskapliga synsätt som utgör utgångspunkt i denna uppsats är det hermeneutiska, 

då kvalitativ datainsamling och tolkningskrav gällande svaren föreligger.9 För att uppnå 

ett korrekt tolkningsresultat av insamlad data krävs förståelse för den rådande 

kontexten,10 något som underlättas av den gemensamma situation intervjupersoner och 

författare befinner sig i.    

Ansatsen som kommer att användas kan inte klart definieras som varken renodlat 

deduktiv eller induktiv, utan har inslag av båda två. I teorin kan dessa två särskiljas, men i 

praktiken är dessa ofta mer sammanlänkade.11 Utgångspunkten för formuleringen av 

uppsatsens syfte består av egna observationer i universitetsmiljön i kombination med 

tidigare kunskap om företaget. Detta gör att arbetet kan klassificeras som huvudsakligen 

induktivt. För att kunna undersöka om hypoteser kring observationerna stämmer, krävs 

en teoretisk referensram som kan ligga till grund för utformningen av undersökningen.    

En fallstudie har valts att göras, då en rik och djup bild kan fås genom faktainsamling från 

flertalet olika källor och perspektiv.12 Detta är även fördelaktigt i syftet att för läsaren 

illustrera problematiken. Nedan redogjorda val stämmer väl in med fallstudievalet, och då 

huvuddelen av datainsamlingen är kvalitativ kan fallstudien tendera vara mer induktiv.13 

Vad gäller resultatet, och generaliserbarheten av detta, vid en fallstudie är målet inte att 

kunna dra några övergripande slutsatser som kan appliceras på andra företag. Istället kan 

en djupare förståelse ges för berörda parter, och eventuellt kan även ett bidrag ges till en 

större sammanställning inom samma undersökningsområde.     

4.2. Primär- och sekundärdata 

Utifrån syftesformuleringen, där målet är förståelse och förklaring av den aktuella frågan, 

krävs att färsk primärdata samlas in, här genom enkäter och intervjuer. Anledningarna till 

att detta tillvägagångssätt valts är enkelhet och den givna tidsramen för arbetet. Den 

insamlade datan utgör stommen i den kommande analysen rörande överensstämmelse 

                                                             
9 Bryman & Bell (2005)  

10
 Bryman & Bell (2005)  

11 Bryman & Bell (2005)  

12
 Bryman & Bell (2005)   

13
 Bryman & Bell (2005)  
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mellan IKEAs marknadsföring och studenters uppfattning. Då området är relativt 

outforskat14 kommer alltså inte en teoretisk utgångspunkt användas, utan istället används 

aktuell empiri som inhämtas i detta syfte. Dock har teori använts vid utformandet av 

enkät- och intervjufrågor, för att i ett senare skede kunna koppla samman empiri och 

teori på ett relevant sätt. Som ett stöd för att bearbeta och analysera denna empiri 

kommer två huvudteorier, inom området Employer Branding och identitet, att användas, 

se vidare i teoriavsnittet.  

Då uppsatsen präglas av ett explorativt syfte och har en hermeneutisk inriktning kommer 

faktainsamlingen främst vara av kvalitativt slag. Kvantitativa inslag förekommer, då 

enkätundersökningen kommer att distribueras till en större referensgrupp för att ge en 

generell bild av studenternas uppfattning. För att få djupare förståelse kommer även 

djupintervjuer att genomföras utifrån samma frågeställningar som ingår i enkäten. De 

utvalda intervjuobjekten har alla valts ut på grund av sina tidigare kontakter med IKEA. 

Två av dessa i egenskap av tidigare anställda och den tredje på grund av sitt engagemang 

och intresse, som lett till samarbete med företaget.  

Sekundärdata utgör en mindre del av IKEA-empirin, där Tarnovskayas tidigare studie15 

bidrar med redan insamlat material från företaget och anställda. 

4.3. Intervjuer och enkäter  

Målgruppen vid undersökningen består av studenter. För att kunna dra relevanta 

slutsatser krävs vissa specificeringar vid urvalet av referensgrupp. Denna kommer därför 

att utgöras av ekonomstudenter, inklusive Technology Management, på C- och D-nivå vid 

företagsekonomiska institutionen vid Lunds Universitet. Anledningen till att dessa valts ut 

är att flertalet står inför valet av framtida arbetsplats samt har liknande erfarenheter och 

upplevelser från utbildningen och partnerföretag. Att studenter vid Lunds Universitet 

valts beror på även det på den gemensamma referensramen, samt att universitetet är ett 

anrikt och framstående lärosäte med hög status bland företag.  

Tillvägagångssätt för att samla in studenternas åsikter och uppfattningar kommer primärt 

att vara enkätundersökningar. Dessa enkätundersökningar genomförs i ett inledande 

skede av uppsatsarbetet, och distribueras i samband med föreläsningar på C- och D-nivå. 

Detta garanterar att den valda målgruppen nås, och att risken för bortfall minimeras. 

För ytterligare fördjupning och förståelse för vad som framkommer i enkäterna, kommer 

även enskilda djupintervjuer att göras, med personer som har haft närmare kontakt med 

                                                             
14

 Tarnovskaya (2007)  

15
 Tarnovskaya (2007) 
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företaget. Utifrån den generella helhetsbild som enkäterna ger kommer intervjuerna 

nyansera och utveckla vissa aspekter ytterligare.  

4.3.1. Enkäter  

Målet med enkäten är att få en generell bild av studenters uppfattning, utifrån 

syftesformuleringen. Då frågeställningen i uppsatsen kräver förståelse, snarare än 

mätning, kommer en kvalitativ undersökning att göras. Majoriteten av frågorna i enkäten 

präglas således av öppna frågor, men kompletteras av mer kategoriserande inslag som 

grund för bearbetning av svaren. Frågor av det öppna slaget är exempelvis hur 

respondenterna uppfattar att företaget vill marknadsföra sig, kontrasterat av frågan om 

den egna uppfattningen. 

Av vissa ses kvalitativa studier ibland som förstudier till kvantitativa, något som enligt 

Trost, är helt felaktigt.16  Dock kan vissa paralleller i detta resonemang om förstudier dras 

till den aktuella undersökningen av IKEA, då den används för att illustrera problematiken. 

Beroende på resultatet av den kvalitativa studien kan intresse finnas att gå vidare med 

hjälp av en utökad kvantitativ studie. Genom den föreliggande studien kommer en bild av 

den aktuella frågeställningen att ges, dock kan inga statistiskt säkerställda slutsatser att 

dras utan en utökad kvantitativ undersökning. Respondenter i enkäten kommer att väljas 

utifrån ett strategiskt urval, där strategiskt i denna mening tolkas som ett medvetet val av 

respondenter utifrån den avgränsning som tidigare nämnts. Detta innebär alltså att 

resultatet inte nödvändigtvis är representativt i rent statistisk mening, men ändå tjänar 

syftet.17 Omfattningen av arbetet begränsar urvalets storlek, något som medför bättre 

överblick vid bearbetning och sammanställning av materialet och således även minskar 

risken för bearbetningsmisstag. Urvalsgruppen består av cirka 30 personer. Frågorna i 

enkäten är relativt högt standardiserade, med både strukturerade och icke-strukturerade 

delar.18 Utgångspunkt för frågeformuleringarna är direkt kopplad till syfte och teori, alltså 

överensstämmelse mellan uppfattningar om marknadsföring och verklig identitet. (Se 

bilaga 1.) 

Vissa risker föreligger dock att respondenter på grund av sociala föreställningar om hur 

man ”bör” tycka, ger tillrättalagda svar. Detta problem kan förhoppningsvis lösas genom 

en personlig presentation av enkätens syfte innan utdelning. Trost tar upp ytterligare 

problem med öppna frågor, såsom bortfall på grund av ovana att formulera sig i skrift och 

                                                             
16 Trost (1994)  

17
 Trost (1994)  

18
 Trost (1994)  
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osäkerhet gällande det egna språket,19 faktorer som dock i detta fall får anses vara 

eliminerade genom urvalet av respondenter. 

I fråga om undersökningsgrupp har ett medvetet val gjorts i bemärkelsen potentiella 

anställda. Definitionen av denna grupp är i denna uppsats studenter i slutskedet av 

utbildningen. Anledningen till att andra grupper, såsom redan yrkesverksamma eller 

arbetslösa, utesluts är att ett studentperspektiv vill uppnås. Då undersökningen gällande 

mest attraktiva arbetsgivaren, som tidigare refererats till, enbart baseras på studenters 

åsikter och värderingar krävs att även denna uppsats har samma perspektiv för att kunna 

använda denna tidigare insamlade fakta.   

4.3.2. Intervjuer  

Målet med intervjuer är, som tidigare tagits upp, att få en djupare förståelse för de svar 

och åsikter som framkommit under enkätundersökningen. Även, kopplat till teorin om 

företagsidentitet, att få en bild av den faktiska identitet som förekommer inom IKEA 

genom urvalet av respondenter med tidigare kontakt med företaget. Under intervjuerna 

råder låg standardisering och även här förekommer ett strategiskt urval. Genom valet av 

respondenter har spridning uppnåtts sett till kön, etnicitet och ålder, något som 

förhoppningsvis ger ett mer med verkligheten överensstämmande resultat. Frågorna som 

ställts under intervjuerna utgår från enkätfrågorna, men har kompletterats med frågor 

kring respondentens bakgrund och är av mer djupgående karaktär. Dessa djupgående 

frågor berör bland annat företagsklimatet, något som inte kunnat fås utan dessa 

respondenters erfarenheter och medverkan då inget formellt samarbete med företaget 

förekommit. Vidare är frågorna av semistrukturerad art, för att respondenterna skall få 

möjligheten att utveckla svaren samt ha möjlighet att återkomma till tidigare 

resonemang. Vid intervjuförfarandet finns dock risk att svaren färgas av intervjuares 

inställning och frågeformuleringar. Genom att inte upplysa respondenter om 

undersökningens syfte i förhand, samt genom ett neutralt bemötande förväntas svaren 

bli mindre färgade. 

Intervjuerna inleds med tre utvalda personer som haft utökad kontakt med företaget, 

dock med olika bakgrund. Två av dessa är tidigare anställda studenter, som alltså är 

representativa både för studentgruppen och som ambassadörer för företaget. Den tredje 

är en student som upplevt marknadsföringen som mycket positiv och därför sökt sig till 

företaget, något som lett till en ändrad bild av IKEA. 

De åsikter som kommer att framkomma i samband med intervjuerna kommer med 

största sannolikhet vara baserade på tidigare erfarenheter och värderingar, något som 
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inte helt kommer att kunna upptäckas eller kartläggas. Med stöd av enkätresultatet 

kommer dock en mer balanserad bild att framträda. Innan analysen påbörjas kommer 

intervjuobjekten få ta del av sammanställningen av svarsmaterialet för godkännande, i 

syfte att eliminera eventuella misstolkningar från undersökarnas sida.        

4.3.3. Genomförande av enkäter och intervjuer 

Undersökningarna genomfördes planenligt, dock med några förändringar, redogjorda för 

nedan. 

Av rent praktiska skäl begränsades den tänkta urvalsgruppen något, och omfattar i 

analysen C- och D-studenter. Technology Managementstudenter kunde på grund av 

schemamässiga skäl inte nås inom rimlig tid, något som dock inte förväntas medföra 

någon större påverkan på resultatet. Detta faktum kan till och med ge ett mer renodlat 

ekonomiskt perspektiv på slutsatserna. 

Med målet att nå ut till cirka 30 respondenter blev det slutliga utfallet 26 kompletta svar, 

något som anses vara tillräckligt för att ge en representativ bild20 av den rådande 

uppfattningen bland studenter i slutskedet av utbildningen. Då undersökningen är av 

kvalitativ art är inte representativitet det primära målet, men ett ökat antal respondenter 

bidrar ändå till ökad trovärdighet av resultatet. Storleken på respondenturvalet ger 

möjligheten att kartlägga huvudlinjer i uppfattningar kring företaget, att se vilka 

uppfattningar som delas av flera studenter och även att synliggöra motbilder till dessa.  

Gällande intervjuer fick respondenterna möjlighet att se, och godkänna, en 

sammanställning av intervjun innan analysen påbörjades, i syfte att som tidigare nämnts 

minimera feltolkningar från författarnas sida. 

Vid behov fanns planen att kontakta ett antal tidigare anställda vid företaget, för att få en 

bild av hur det inom företaget fungerar i fråga om kultur och värderingar. Dessa personer 

hade således inte ingått i studentgruppen utan jobbat på olika nivåer inom företaget, 

varför flertalet aspekter och synvinklar hade kommit att belysas. Dock ansågs efter 

genomförda enkäter och intervjuer att tillräckligt material, med både djup och bredd, 

insamlats, varför detta ej genomfördes. 
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4.4. Källkritik 

Fakta kommer att inhämtas från flertalet källor, såsom litteratur inom ekonomifältet, 

artiklar relaterade både till teori och till företaget i fråga, enkätundersökningar, intervjuer 

samt informationsmaterial från IKEA. 

Då stor del av bakgrundsmaterialet kommer att inhämtas från IKEA bör vikten av källkritik 

betonas. Viss fakta om IKEA kommer även att inhämtas i redan bearbetad form, från 

Tarnovskaya (2007), vilket ger ökad trovärdighet och även ger tillgång till information som 

annars ej varit tillgänglig utan ett officiellt samarbete. Vissa publicerade artiklar som 

ligger till bakgrund för analytiska resonemang kan också vara färgade beroende på 

författarens ståndpunkt samt vilken kanal artikeln sprids genom.  

Kontakt har tagits med IKEA, för ett eventuellt djupare samarbete, dock hindrades detta 

av en tids- och resurskrävande omorganisation inom företaget. Fördelen med att inte 

aktivt samarbeta med företaget är att risken att uppsatsen och slutsatser färgas av 

personer på företaget minskar. De, vid utgångsläget, förväntade slutsatserna kommer 

troligtvis inte att vara det önskvärda resultatet från företagets sida ifall ett formellt 

samarbete genomförts.  

De ovan givna metoderna rörande faktainsamling och ansats kompletterar varandra väl 

och anses vara vad som ryms inom den givna tidsramen.   

4.5. Reliabilitet 

För att avgöra tillförlitligheten i uppsatsen kan reliabiliteten granskas. Vissa författare 

menar att svårigheter föreligger i användandet att detta begrepp i samband med 

kvalitativa undersökningar, och det har även hävdats att reliabilitetsbegreppet inte bör 

användas alls i en studie av detta slag.21 Enligt Bryman och Bell innebär reliabilitet att en 

och samma undersökning skall kunna upprepas flertalet gånger och varje gång ge samma 

resultat för att kunna räknas som trovärdig och korrekt.22 Vanligtvis förknippas detta mått 

med kvantitativa undersökningar, men då denna kvalitativa uppsats till viss del innehåller 

vad som vanligtvis anses vara typiska kvantitativa inslag, i form av enkätundersökning, är 

begreppet relevant att använda. Även om enkätfrågorna som använts är av kvalitativ art, 

är alla enkäter likadant utformade och undersökningen hade kunnat upprepas vid flera 

tillfällen. Till skillnad från exempelvis rent naturvetenskapliga undersökningar23 kan dock 

                                                             
21 Bibik, Milton, Månsson & Svensson (2003)   

22 Bryman & Bell (2005)  
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inte resultatet från undersökningar där människors tankar och åsikter fastställs förväntas 

bli detsamma från gång till gång, även om frågorna är desamma.   

4.6. Validitet 

Med validitet menas att i en undersökning mäta det begrepp som faktiskt ska 

undersökas.24 Då enkät- och intervjufrågor har utformats utifrån uppsatsens 

syftesformulering ges validitet i fråga om just att mäta rätt begrepp. I de fall där 

respondenters svar till synes inte berör det avsedda begreppet har svaren bortsetts ifrån, 

för att ge ökad validitet. Inom litteraturen rörande validitet nämns olika delbegrepp, 

såsom ytvaliditet, begreppsvaliditet och samtidig validitet.25 Det som är mest relevant i 

denna uppsats är ytvaliditeten, det vill säga ”att måttet verkar kunna spegla innehållet i 

det begrepp som är aktuellt”.26 Just detta kriterium anses vara uppfyllt i undersökningen, 

i och med den tydliga kopplingen till syftet.  

4.7. Avgränsning           

Första avgränsningen som görs gäller valet av uppsatsens fokus; kultur- framför 

kostnadsperspektiv. Med kostnadsperspektiv menas här en beräkning och bedömning av 

kostnader relaterade till personalomsättning medan kulturperspektiv ses som mer 

individrelaterade aspekter i anknytning till rekryteringsprocessen. Anledningen till det 

gjorda valet, med fokus på kultur, är främst att kostnadsperspektivet skulle kräva ett mer 

ingående samarbete med företaget i fråga, men även svårigheten att kostnadsbestämma 

personalfaktorer. 

Valet av inte använda andra företag i kontrasterande mening motiveras delvis av 

omfattningen av uppsatsen, som utgör en begränsande faktor. Även det faktum att IKEA 

inte har någon självklar motsvarighet bland andra företag gällande kulturmarknadsföring 

och företagsstorlek gör att en jämförelse inte skulle vara relevant.  
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5. Teori 

 

5.1. Teoretisk referensram 

För att kunna besvara frågan hur IKEAs marknadsföring, värderingar och identitet 

överensstämmer med studenters uppfattning om företaget kommer två huvudteorier att 

användas; företagsidentitet samt Employer Branding.  Dessa teorier kommer främst att 

hämtas från Balmer och Greyser (2005) samt Barrow och Mosley (2005).  

Även vissa relaterade och närliggande begrepp kommer att nämnas, för att öka 

förståelsen för, förtydliga och kontrastera relevanta begrepp. 

5.1.1. Företagsidentitet 

Som nämnts i inledningen är det allt fler företag som framhäver den identitet de anser 

vara unik för företaget, i syfte att attrahera både kunder och personal. Inom 

ekonomifältet förekommer en uppsjö olika varianter av identitetsbegreppet och i denna 

uppsats framkommer ett fåtal författares syn på fenomenet.     

Enligt Alvesson och Sveningsson (2007) bör det vid förklaring av begreppet 

företagsidentitet göras en tydlig åtskillnad mellan företagsidentitet och företagskultur, då 

företagskultur är mer åt det outtalade hållet och företagsidentitet åt det tydliga och 

verbala.27 Identitet kan, enligt Alvesson (2004), förklaras utifrån vilken bild de anställda 

inom ett företag har av sig själva och hur de identifierar sig själva.28 Därför blir 

företagsidentitet utifrån en intern synvinkel en viktig aspekt vad gäller samarbete och 

inriktning mot företagets uppsatta och gemensamma mål.29  

Det finns olika faktorer som avgör identifieringsgraden med ett visst företag och det kan 

till exempel vara den status som är kopplad till ett företag, det vill säga att 

attraktionskraften är större vid högre status.30 Andra faktorer som gör att man gärna 

identifierar sig med ett företag kan, enligt Alvesson, vara när ett företags värderingar 

uppfattas som väldigt tilltalande och som i sin tur då leder till en tydligare identitet31 samt 

förekomsten av uppfattad samhörighet och gemensamma mål oftast också leder till 

                                                             
27 Alvesson och Sveningsson (2007)  

28
 Alvesson (2004)  

29 Alvesson och Sveningsson (2007)  

30
 Alvesson och Sveningsson (2007)  

31
 Alvesson (2004)  
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framträdande identiteter.32 För att förtydliga ovanstående används en definition av Wood 

i Balmer och Greyser. 

“Identity is not something genetic, safe, and secure. It is shaped by 

history and culture: it is about a group feeling; allegiance to the state: 

it is, too, a common sense of culture, custom and language, to be 

sure, but in a open society that can be wide and inclusive. It is always 

in the making and never made.” 33 

Enligt Balmer och Greyser uppmärksammas företagsidentitet allt mer och detta görs 

främst i samband med nutida trender som till exempel profilering av företag. De menar 

att detta har blivit en ytterst betydelsefull grundsyn för företagsledningen och även för 

personer som vägleder de personer som ingår i ledningen. Konsulter, som den vanligaste 

vägledaren, försöker med sin överblick över företaget känna igen identitetsproblem som 

råder i företaget och därefter ge tips och råd för att hantera dessa. Detta brukar för det 

mesta göras utifrån enbart ett perspektiv och enligt författarna är det ett alldeles för 

snävt omfång för att diagnostisera problem. Vad som istället bör göras, enligt dem, är att 

utifrån fem olika perspektiv/identiteter fastställa ett företags identitet och framgång. Då 

utgår man från ett ramverk som kallas för ”AC2ID Test”.34 (Se figur nedan.) 

Detta test omfattar fem olika identiteter som finns inom ett företag: faktiska (A), 

kommunicerade (C1), uppfattade (C2), ideala (I) samt önskvärda (D). Den faktiska 

identiteten förklaras genom de nuvarande utmärkande egenskaperna som finns inom 

företaget och denna identitet utformas av flertalet olika saker såsom värderingar som 

delas av både ledning och anställda, ledarskap och organisationsstruktur. Den 

kommunicerade identiteten förmedlas främst genom, för företaget, kontrollerbara 

kommunikationssätt som till exempel marknadsföring och sponsoravtal men det kan även 

synas genom icke-kontrollerbar kommunikation såsom word-of-mouth. Vid förklaring av 

den uppfattade identiteten uppmärksammas intressenters uppfattning kring företagets 

rykte, image och ”Corporate Brand”. Idealidentiteten, företagets optimala position på 

dess marknad, brukar främst formuleras av strategiska planerare med hänsyn till den 

faktiska miljön. Den femte identiteten, nämligen den önskvärda, framträder i 

företagsledningens vision för företaget. Skillnaden mellan den ideala och den önskvärda 
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I 

C1 

A 

C2 

D 

är att den önskvärda utformas av VDn och den ideala uppkommer efter en tid med 

analysering och forskning.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fem identiteterna i AC2ID Test.36 

Ledningen måste ha full förståelse mellan de fem olika identiteterna inom AC2ID Testet. 

Trots att de olika identiteterna skiljer sig kan de samexistera i ett företag. Problem för 

företaget och dess intressenter kan uppstå vid bristande överensstämmelse mellan två 

eller flera av de fem identiteterna. Vid disharmoni bland identiteterna kan företagets 

identitet försvagas. Därför är det viktigt att ledningen sköter identitetshanteringen väl,37 

för att inte gap ska uppstå, något som kommer att utvecklas vidare utifrån Hatch och 

Schultz i avsnitt 5.1.2. Företagskultur och Personalkoncept. 

Skulle detta mot förmodan inte skötas väl kan till exempel en justering bland 

identiteterna medföra problem för företaget, det kan leda till en förvriden bild. Då de 

flesta organisationer strävar efter att framstå på ett särskilt vis, gör många felet att inte ta 

hänsyn till den faktiska identiteten som råder inom företaget utan försöker, med hjälp av 

den kommunicerade identiteten, förändra den rådande identiteten utan att göra några 
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förändringar i företagsbeteendet. Andra feljusteringar, mellan faktisk och uppfattad 

identitet, kan uppstå då ett företag förknippas med en aktivitet som enbart motsvarar en 

liten del av den verkliga verksamheten. Vad som kan göras när detta sker är att företaget 

genom en konsekvent och omfattande marknadsföring, alltså den kommunicerade 

identiteten, förändrar den uppfattade identiteten för att eliminera inkongruens mellan 

den faktiska och den uppfattade. Det kan även uppstå felmatchningar mellan den 

uppfattade och den kommunicerade identiteten genom, till exempel, att ett företag väljer 

att sälja en del av verksamheten till ett annat företag som fortsätter marknadsföra det 

uppköpta företagets varumärke på ett sätt som skiljer sig från hur det ursprungligen 

gjorts. Detta kan skapa förvirring hos kunder samt försvaga varumärkets identitet. För att 

överbrygga gapet mellan den kommunicerade och den uppfattade identiteten kan 

företagen utveckla ett gemensamt marknadsföringsprogram, för att den kommunicerade 

identiteten ska försöka uppnå en entydig uppfattad identitet.38  

Även om företagsidentitet förmedlar företagets karaktär får image och företagsidentitet 

inte likställas. En image är ett resultat av den föreställning som företaget lyckas förmedla 

utåt, det vill säga hur företagets samarbetspartner och klienter uppfattar företaget. Vad 

som tydliggör skillnaden är att identitetsfrågor oftast lyder ”Vad är det som utmärker 

oss?”, och imagefrågor låter till exempel ”Hur vill vi att andra skall se oss?”39 

Trots ovanstående, krävs det att identitet till viss del reflekterar imagen för att 

överhuvudtaget kunna styra imagen, som i sin tur skall föra vidare de rätta budskapen 

som står i samförstånd med den aktuella identiteten.40 

5.1.2. Företagskultur och Personalkoncept 

Företagskultur är något som utmärker en organisation. Den används och nyttjas för att 

belysa och förstå sociala fenomen på olika nivåer inom företaget.  Kulturer står dock inte 

för rent sociala strukturer utan mer för mentala fenomen.  Relevansen för 

kulturbegreppet i ett företag handlar om hur sociala roller och relationer uppfattas i 

förhållande till hierarki och gränser. Det är viktigt att alla anställda har en gemensam 

grundsyn, ledningen och chefer arbetar ständigt med att försöka skapa, vidmakthålla och 

förändra de gemensamma föreställningarna inom företaget, kulturen.41  
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Alvesson påstår att sammansättningen av folk med en viss utbildning och yrkesinriktning 

är viktigt för formandet av en kultur.  Kultur handlar helt enkelt om att påverka 

föreställningen om hur verkligheten ska uppfattas.42 Schultz belyser att problem kan 

uppstå inom företag med ett starkt kulturfokus,  då ett gap bildas om överensstämmelse 

inte råder mellan kulturen och intressenters bild av densamma.43 För att använda Balmer 

och Greysers termer innebär det alltså att risker föreligger då faktisk och uppfattad 

identitet inte sammanfaller.  Vidare pekar Schultz på fördelarna med att använda sig av 

kulturfenomenet. En stark, och rätt använd, företagskultur kan innebära en 

konkurrensfördel för företaget.44  Dock måste även nämnas att även om kultur kan 

påverka människors beteenden och uppträdande inom en organisation måste hänsyn tas 

till mänskliga faktorer såsom kritiskt tänkande, vilket kan göra att vissa väljer att gå emot 

kulturella normer i vissa situationer.45  

Ett koncept som är nära kopplat till företagskultur är personalkonceptet, där 

företagskultur utgör den grundläggande nivån av identifikation med organisationen.46 

Personalkonceptet utgör däremot ett uttryck för ett företags huvudsakliga idéer om 

förutsättningen för relationen individ-organisation och även vilka intressen hos de 

anställda som företaget försöker attrahera. Företaget får med hjälp av det utbyggda 

konceptet en föreställning om den anställdes relation till företaget och samtidigt en 

ansats för att identifiera vilka incitament som är av vikt för den anställda och om dessa är 

i samförstånd med företagets nuvarande motivations- och utvecklingsmässiga grunder.47  

I fall då ett företag inte har ett särskilt utarbetat personalkoncept utan främst följer 

inarbetade mallar för relationen individ-organisation, brukar det sägas att företaget har 

ett svagt personalkoncept då det inte tillåter ledningen att tänka igenom sin syn på de 

anställda. Om ett företags personalkoncept istället är starkt, kännetecknas det av att det 

finns en tydlig och klar överensstämmelse mellan personalfrågor, kultur samt de 

anställdas inställning till arbete och företag. Det karakteriseras även av hög grad av 

självständighet och ett nytt tänkande om personal samt potential att profilera de 

anställdas och företagets identiteter.48 
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5.1.3. Employer branding 

För att från företagets sida följa upp identitetsbegreppet, inom området potentiella 

anställda, uppstår processer för att sprida dess specifika identitet. Genom marknadsföring 

av denna identitet kan företaget i fråga attrahera personer med liknande värderingar. 

Den teori som berör denna process benämns Employer Branding. Här kommer dock först 

två närliggande begrepp att presenteras, i syfte att påvisa skillnader och ge en tydligare 

helhetsbild. 

Begreppet ”varumärke” kan kort beskrivas, som en grund för följande teorier och 

resonemang. Varumärke är ett brett begrepp, med många subgrupper och termer, som 

tidigare kanske främst förknippats med varor och tjänster. I dagsläget kan dock 

varumärke förklaras som, i princip vad som helst, bärande en specifik identitet och ett 

anseende eller en bild associerat med denna identitet.49   

För att kontrastera det centrala begreppet Employer Branding måste alltså även nämnas 

det likartade Employee Branding. Inom litteraturen rörande Employee Branding 

förekommer olika perspektiv, där ett anser personalen vara ett medel för att förmedla 

och kommunicera ett varumärke till kunder. Målet med Employee Branding blir enligt 

denna aspekt alltså att personalen helt och fullt identifierar sig med företaget och 

varumärket.50  

Genom att istället anta ett perspektiv som fokuserar mer på anställdas roll som viktiga 

interna intressenter, mynnar processen ut i teorin rörande Employer Branding.51 Detta 

begrepp är centralt i denna uppsats och förklarar både vikt och genomförande av 

varumärkesbyggande gentemot potentiella anställda.  

Även om området rörande Employer Branding är ett relativt outforskat område hävdas 

att begreppet är av stor vikt. Genom att tillhandahålla en bra arbetsplats och få 

personalen att känna sig högt värderade används varumärket, som i förlängningen är en 

representation av identiteten, snarare i rekryteringssyfte än som ett medel att nå 

slutkunder. 52 Viktigt i denna process är således att kunna identifiera gap mellan upplevt 

varumärke och önskvärt varumärke.53 Denna process ses av vissa som en långsiktig 

                                                             
49 Barrow & Mosley (2005)   

50 Tarnovskaya (2007)  

51 Barrow & Mosley (2005) 

52 Barrow & Mosley (2005)  

53 Barrow & Mosley (2005)  



23 

 

strategi för att hantera/styra uppfattningar och medvetenhet om företaget. Vissa anser 

också att begreppet sträcker sig vidare, utöver anställda, i och med strategiperspektivet.54   

Enligt Ambler och Barrow (1996), i Tarnovskaya, kan Employer Brand ses som de fördelar, 

ekonomiska såväl som psykologiska, som tillhandahålls genom anställning och som 

identifieras med det anställande företaget. Detta sätt att skapa företagsidentitet baseras 

på värderingar, normer och beteenden.55  

Processen att skapa ett Employer Brand inleds genom att identifiera, utveckla och 

formulera värden, och den identitet, som skiljer det aktuella företaget från dess 

konkurrenter. Värderingar, fördelar och förutsättningar för att jobba för företaget skall 

framgå av denna formulering, och ofta ingår även företagets vision och mission. Nästa 

steg är att kommunicera de formulerade fördelarna till berörda parter, både internt och 

externt, exempelvis till potentiella anställda.56 Vikten av överensstämmelse mellan denna 

marknadsföring och övrig marknadsföring betonas57, då företagets trovärdighet kan 

förstärkas, alternativt försvagas, genom detta. Genom denna process kan besparingar för 

företaget göras både vad gäller rekrytering och personalomsättning.58 

Genom att återkoppla teorin kring Employer Brand till Balmer och Greysers teori rörande 

de fem identiteterna kan en ökad förståelse uppnås för just IKEAs marknadsföring och 

kommunicerade värden, något som kommer att göras i analysen. 
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5.2. Begreppsförklaring 

Identitet – används i betydelsen av det företagsekonomiska identitetsbegreppet, se 

teoriavsnitt 5.1.1. 59  

Kultur – används i mer generell bemärkelse, ej kopplat till den företagsekonomiska 

aspekten  

Företagskultur – används sparsamt inom faktaavsnittet om IKEA, för att betona kulturen 

som en del av företagsidentiteten.60  

Potentiella anställda – här definierat som ekonomstudenter vid Ekonomihögskolan i Lund 

Employee branding – marknadsföring, gentemot kunder, genom personalen61 

Employer branding – marknadsföring i rekryteringssyfte, se teoriavsnitt 5.1.3. 62 

 

                                                             
59

 Balmer & Greyser (2003) 

60 Alvesson & Sveningsson (2007) 

61
 Balmer (2001) i Tarnovskaya (2007)  

62
 Barrow & Mosley (2005) 
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5.3. Teoretisk sammanfattning 

Genom att ge läsaren en sammanfattande överblick av den teoretiska referensramen 

skapas en tydligare förståelse för, och koppling till, det empiriska materialet som följer. I 

syftet nämns en tredelad syn på uppfattningen om IKEA, där marknadsföring, värderingar 

och identitet lyfts fram. Hur teorier som använts är kopplade till dessa områden klargörs 

tydligare i följande sammanfattning. 

En av de huvudteorier som används är, som nämnts, företagsidentitet, där Balmer och 

Greyser betonar vikten av överensstämmelse mellan de olika företagsidentiteterna. Vid 

läsning av det empiriska materialet bör läsaren fokusera på de tre delidentiteterna; 

faktisk, kommunicerad och uppfattad, då dessa kommer att appliceras på materialet i 

analysen. 

Vidare är Employer Branding en grundläggande teori i denna uppsats, då den påvisar 

betydelsen av varumärkesbyggande mot potentiella anställda. Employer Brandning kan i 

empiri och undersökningsunderlag ses i form av delar relaterade till IKEAs 

marknadsföring. 

De värderingar som förekommer, både från studenters och företagets sida, kan sägas 

medfölja, och återspeglas, både i identitetsbegrepp, marknadsföring och uppfattningar 

om dessa. 

Genom att anta en utgångspunkt i dessa teorier vid läsningen skapas förståelse för den 

tidigare insamlade empirin rörande företaget.    
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6. Empiri 

 

6.1. IKEA 

För att få en så mångfacetterad bild som möjligt, samt skapa större trovärdighet, har valet 

gjorts att skilja mellan företagsfakta inhämtad direkt från IKEA (kommunicerad identitet) 

och sekundärdata (här kallad faktisk identitet). Detta tillvägagångssätt ger fler perspektiv 

på samma ämne och ger läsaren en grund för egen tolkning och värdering av materialet. 

Empirin inleds med data inhämtat från IKEAs eget material, följt av sekundärdata från 

Tarnovskayas avhandling.  

6.1.1. Kommunicerad identitet 

För att använda Balmer och Greysers begrepp63 kan från IKEAs hemsida utläsas vad som 

anses vara den önskvärda, och således kommunicerade, identiteten inom företaget. 

Följande information är direkt hämtad från företagets hemsida och utgör den interna 

delen av företagsbeskrivningen.  

 IKEA kan klart definieras som ett väletablerat, internationellt företag. Efter grundandet 

1943, i Småland, ville Ingvar Kamprad skapa en organisation och ägarstruktur som står för 

långsiktighet och oberoende. IKEA ägs numera av en stiftelse och det finns idag 265 

stycken varuhus i 36 länder. Totalt arbetar drygt 118 000 människor på IKEA världen över 

och IKEA-koncernen omsatte år 2007 19.8 miljarder euro.64 

Det småländska tänkandet är något som IKEA valt att ta med sig ut i världen, där 

mentaliteten förknippas med att arbeta hårt och på bästa sätt utnyttja de medel och 

resurser som finns tillgängliga. Detta tänkande och sätt att uträtta saker är idag centralt i 

kulturen som råder inom IKEA,65 något som kan illustreras genom citatet: ”Du kan flytta 

ifrån Småland, men du kan inte flytta Småland ifrån IKEA”66 

IKEAs vision är att skapa en bättre vardag, både för kunderna och för de anställda. De litar 

på ett aktivt samarbete med kunden för att hålla priserna nere, därav de ”platta 

paketen”.67 De anställda stöttas och uppmuntras till utveckling. Internutbildningar och 

                                                             
63 Balmer & Greyser (2003) 

64
 www.ikea.se 

65 www.ikea.se 

66
 www.ikea.com/ms/sv_se/jobs/join_us/ikea_values/index.html (2007-11-23; 10.53) 

67
 www.ikea.se 
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möjligheter att ”flytta” mellan olika avdelningar och länder är exempel på detta. I sin 

marknadsföring säger IKEA exempelvis att ”ingenting är omöjligt – som till exempel att 

börja som sommarvikarie i Haparanda och vara inköpare i New Dehli några år senare”.68  

Företagskulturen baseras på gemensamma värderingar som; tillhörighet, enkelhet, 

kostnadsmedvetenhet och respekt. IKEA väljer att rekrytera hängivna personer som delar 

denna vision och därmed kan känna sig stolta över att vara en del av ”team IKEA”. IKEA 

uttrycker själva att idén gällande personalfrågor är att; ge jordnära, rättframma personer 

möjlighet att växa, både som individer och professionellt. Rekryteringsprocessen är ett 

sätt att förverkliga visionen om en bättre vardag, såväl för kunder som för företaget. En 

anställd hävdar att arbetar man på IKEA en längre tid så blir man en del av kulturen. Det 

är ett sätt att tänka, en livsstil.69 Dessa värderingar kan återigen spåras tillbaka till 

Småland, där allt en gång började.70 

6.1.2. Faktisk identitet 

Tidigare studier relaterade till IKEA har gjorts, med annat perspektiv eller 

ämnesorientering än denna uppsats, och redan insamlad fakta kommer att användas 

nedan som extern företagsinformation. Denna externa information ses därför som den 

faktiska identiteten inom företaget, grundat på kultur och värderingar. Huvuddelen av 

denna fakta hämtas från Tarnovskayas studie om IKEAs Corporate Brand.71 

För att återkoppla till tidigare resonemang kring identitet och kultur kan kopplingen 

mellan olika närliggande begrepp åter visas. Organisationskultur, som är nära kopplat till 

den strategiutveckling där beslut fattas utifrån outtalade antaganden om organisationen 

och dess omgivning,72 kan användas på olika sätt.  IKEA kan sägas arbeta med, och utifrån, 

ett mer medvetet tänkande rörande kultur och värderingar. 

På strategisk nivå anpassas varumärket till olika intressentgrupper, där anställda ingår 

som en.73 Inom denna bredare kategori kan även framtida/potentiella anställda sorteras 

in gällande varumärkesinriktning.74 I Tarnovskaya citeras en respondent som betonar att 

alla, oavsett språk, hudfärg eller utseende, ska få en rättvis chans hos IKEA, baserat på 

                                                             
68 Campus (2007) s. 14 

69 www.ikea.se 

70 www.ikea.se 

71
 Tarnovskaya 2007 

72 Heracleous (2003)  

73
 Tarnovskaya (2007)  

74
 Tarnovskaya (2007)  
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kompetens.75 Däremot hävdar en annan respondent i samma avhandling att ”not 

everybody will suit IKEA”.76 Vidare väljer Tarnovskaya att beskriva IKEAs global employee-

facing brand som ett kontrakt mellan företaget och anställda, där ansvar och skyldigheter 

ingår från båda sidor.77  

IKEAs marknadsföring gentemot potentiella anställda, alltså återigen den 

kommunicerade, förekommer främst i tryckt media och har standardiserats, för att ge en 

tydlig bild av företaget, genom att i alla annonser framhålla grundvärderingar.78 För att 

återgå till den faktiska identiteten, använder IKEA sig av ”Value Recruitment”, en omvänd 

strategi jämfört med flertalet andra företag. Kompetensbehov sätts inte som 

utgångspunkt när en position ska fyllas, istället baseras anställning på värderingar, då 

man anser att kompetens kan utvecklas senare inom den rätta miljön. Även motivationen 

anses kunna öka genom detta anställningsförfarande.79 Tarnovskaya uppmärksammar 

även hon det dilemma som kan uppstå vid rekrytering på detta sätt. Med budskapet att 

alla är välkomna och ska värderas för sina olikheter väljer/värderar man ändå de personer 

som anses vara ”rätt” för företaget. En respondent i Tarnovskaya menar att ”a person can 

drown if he or she is not right from the very beginning”.80 Vidare betonas en mycket stark 

gemensam kultur där alla ska dela normer och värderingar, och där, något 

motsägelsefullt, uppfinningsrikedom och nytänkande värderas högt.81   

6.1.3. Huvudbudskap i IKEAs kommunikation  

Det budskap IKEA själva går ut med i sin marknadsföring inbegriper; tillhörighet, enkelhet, 

kostnadsmedvetenhet och respekt. Även tanken att jordnära, rättframma personer har 

utvecklingspotential inom företaget framgår tydligt.   

6.2. Insamlad empiri  

För att kunna genomföra analysen i enlighet med syftet har aktuell empiri inhämtats via 

enkäter och intervjuer. Detta empiriska material anses representera den uppfattade 

identiteten om företaget utifrån den valda målgruppens perspektiv. Vid intervjuerna 

                                                             
75 Tarnovskaya (2007)  

76 Tarnovskaya (2007) s. 125 

77 Tarnovskaya (2007)  

78
 Tarnovskaya (2007)  

79 Tarnovskaya (2007)  
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 Tarnovskaya (2007) s. 126 
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 Tarnovskaya (2007)  
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tolkas två av respondenternas svar som gällande för den faktiska identiteten inom 

företaget, då dessa personer varit anställda inom IKEA, och den tredje respondenten ses 

representera en bild av den kommunicerade identiteten.  

6.2.1. Uppfattad identitet utifrån två synsätt – kultur och gemenskap 

samt utvecklingsmöjlighet  

Utifrån enkätsvar har en generell bild av uppfattningar kring IKEA erhållits, en bild som 

ytterligare kan delas in utifrån respondenternas uttalade prioritering mellan kultur och 

gemenskap alternativt utvecklingsmöjlighet på en framtida arbetsplats. 

Vid sammanställning av enkätsvar har ingen betoning lagts vid kön eller studienivå, då 

detta snarare varit ett sätt att garantera spridning bland respondenter än relevanta 

faktorer för den kommande analysen. 

Indelning och klassificering av svaren baseras, som tidigare nämnts, istället på valet 

mellan vad studenterna rankat som den viktigaste faktorn vid en framtida arbetsplats; 

utvecklingsmöjlighet eller kultur. Detta val innebär självfallet en skarp förenkling av 

verkligheten, något som dock är nödvändig att göra för att kategorisera svaren.  

Av 26 kompletta enkäter valde fem studenter kultur och gemenskap som viktigaste 

faktor, och därmed valde resterande 21 utvecklingsmöjlighet som högsta prioritet. I detta 

avsnitt redogörs för de delar från AC2ID Test som illustrerar den kommunicerade och 

uppfattade identiteten, så som studenterna tolkar IKEAs budskap. En uppdelning vid 

redogörelsen görs utifrån tidigare nämnda prioritering. 

Vid redogörelsen av det insamlade materialet kommer även citat och begrepp som 

tydliggör studenternas åsikter att redovisas under respektive klassificering. Dessa visar på 

ett kort och koncist sätt vad studenterna har för uppfattning om företaget och vad de 

anser vara representativa aspekter. Dessa citat och begrepp kommer att användas vidare 

i analysen för att stärka alternativt kontrastera tidigare redogjorda tes, i syfte att besvara 

frågeställningen.  

6.2.2. Uppfattad identitet utifrån prioriteringen kultur och gemenskap  

De personer som valt kultur och gemenskap uppfattar genomgående aspekter kopplade 

till detta i marknadsföringen, alltså den kommunicerade identiteten, såsom gruppkänsla 

och möjligheten att arbeta sig uppåt. Dessa uppfattningar återkommer även i den egna, 

uppfattade, bilden av företaget, något som kommer att vidareutvecklas i analysen. 

Intressant att notera är att en viss tröghet och oföränderlighet inom företaget upplevs 

hos dessa respondenter, något som förstärker betoningen på kultur som något tryggt, 

stabilt och konstant.82  En student nämner specifikt ”trygghetsfaktorn” som motivering till 
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att IKEA kan vara en önskvärd arbetsplats, samtidigt som en annan uppfattar samma 

aspekt som att företaget ”känns för Svensson”. Inom denna grupp anser samtliga att IKEA 

är en önskvärd framtida arbetsgivare och nästintill alla anser sig själva passa in på 

företaget. Det förekommer även en medvetenhet att ”som anställd får man anpassa sig 

till ett visst sätt att tänka, vissa normer”.  

6.2.3. Uppfattad identitet utifrån prioriteringen utvecklingsmöjlighet 

Personer i undersökningen, med fokus på utvecklingsmöjlighet, tenderar uppfatta IKEAs 

marknadsföring som inriktad på just utvecklingsmöjlighet, men även gruppkänsla, kultur 

och att alla är välkomna. Precis som föregående grupp uppfattas alltså den faktor som 

rankats högst, dock kan här anas en mer kritisk hållning vad gäller den egna bilden av 

företaget. 

Denna kritiska hållning kan ses exempelvis bland svaren på frågorna rörande den 

kommunicerade och uppfattade identiteten. Även om ett flertal respondenter ser 

utvecklingsmöjligheter inom företaget tas denna aspekt ut av det faktum att ett större 

antal även ser en tröghet i denna process. Detta kommer belysas och tolkas vidare i 

analysen. Företagets position som en stor internationell aktör framkommer i 

studenternas egen bild av företaget, dock upplevs det inte ske någon specifik 

marknadsföring av detta.  En ytterligare syn på företaget som framkommer hos denna 

grupp, men inte i den andra, är bilden av en snål mentalitet. Uppfattningen som denna 

grupp fått från IKEAs marknadsföring, där alla utges för att vara välkomna, återkommer 

dock inte i den egna bilden av företaget. ”Om man köper deras koncept och kultur är det 

säkert jättebra, men inte om man vill jobba i en organisation där alla är olika”. Även den, i 

denna grupp, mindre framträdande motbilden att ”alla är välkomna och behöver inte falla 

in i just en mall” finns. Bland gruppens 21 respondenter är det bara fem som anser att 

IKEA är en önskvärd framtida arbetsgivare, och två stycken är tveksamma. Vissa 

respondenter anger som motivering att de inte själva är intresserade av möbelbranschen, 

vilket innebär att de omedvetet snarare identifierar IKEA genom aktiviteter snarare än 

genom den identitet som avses förmedlas. Detta illustreras av citat såsom ”jag gillar inte 

inredning” och ”möbelbranschen är inget för mig”. Andra åsikter som förekommer 

angående att passa in förtydligas genom citaten ”Skulle passa in då jag inte är ute efter 

statussymboler, och jag gillar deras koncept för möbler”, vilket kan kontrasteras mot ”Vill 

inte jobba där om alla är så uppslukade av den typiska IKEA-mentaliteten”. Denna IKEA-

mentalitet har även av en respondent kallats ”sektliknande” och ytterligare en person 

anser sig passa in ”som en katt bland hermelinerna”. 

6.2.4. Faktisk och uppfattad identitet utifrån intervjurespondenter 

Precis som i respondenturvalet vid enkätförfarandet, har vid intervjuerna tillämpats ett 

urval för att inte få en alltför homogen urvalsgrupp. Vid de tre intervjuerna har spridning 
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uppnåtts gällande kön, ålder och etnicitet. Dessa faktorer anses dock inte vara relevanta 

för analysen, där fokus istället ligger på prioriteringar för en framtida karriär samt upplevd 

betygsnivå. De tre intervjuerna är, för att förenkla för läsaren och för att bevara den 

utlovade anonymiteten, namngivna utifrån den slumpmässiga ordning de genomförts i. 

Då två av de tre respondenterna (nummer 1 och 3) har arbetat inom företaget anses de 

representera den faktiska identiteten, medan den tredje (nummer 2) får illustrera en 

djupare och mer nyanserad bild, i relation till enkätgruppen, av den uppfattade 

identiteten.   

Intervju 1 

Respondent 1 är en kvinnlig student, född 1986, som läser handelsrättslig inriktning på C-

nivå. Betygsnivån definierar hon själv som G, och högsta prioritet vid en framtida 

arbetsplats anser hon vara kultur och gemenskap. Som person definierar hon sig med ord 

såsom; trevlig, ärlig och stresstålig.   

Kontakten med IKEA består främst av praktik och sommarjobb, och anledningen till att 

hon sökt sig till just IKEA är främst budskapet att ingenting är omöjligt. Även 

uppfattningen att företaget verkade vara en skön arbetsplats spelade in. Dessa 

uppfattningar av företaget upplevs främst komma från dess marknadsföring, där hon 

uppfattat ett fokus på företagets storlek som en källa till internationella 

utvecklingsmöjligheter. Hon har även fått uppfattningen att IKEA är ”ett drömföretag för 

många”.  

Anledningen till att hon fick jobbet upplever hon vara delvis gemensamma nämnare med 

intervjuarna, då de bland annat föreföll bli positivt överraskade över hennes geografiska 

ursprung. 

Hennes egen bild av vad företaget vill förmedla stämmer väl överens med den egna 

profilen. Hon ser IKEA som ett företag som satsar på alla, där betyg och bakgrund är 

oviktigt och anställda kan klättra från golvet och ”vanliga människor” får chansen. Åsikten 

hos denna respondent är att IKEAs marknadsföring definitivt stämmer med verkligheten 

inom företaget.   

För framtiden ser hon IKEA som en självklart önskvärd arbetsgivare, dock under vissa 

förutsättningar. Vid denna fråga upplevdes respondenten som något svävande gällande 

dessa förutsättningar, svaret avpersonifierades och bör därför inte ges alltför stor vikt vid 

analysen.  Det som upplevts som positivt inom företaget är bland annat gemenskapen, 

acceptansen för olika individer samt känslan att man som anställd inte behöver 

upprätthålla en fasad utifrån vad företaget anses efterfråga. Upplevelsen av företaget är 

fortfarande, efter kontakten, god. 
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Då IKEA över hela världen betonar vikten av sitt småländska ursprung, och respondenten 

delar detta ursprung, anser hon sig passa väl in i företagets kultur. Vad gäller bilden av 

arbetskamraterna inom IKEA anser hon den stämma överens med företagets 

marknadsförda profil och hon beskriver dessa personer som ”vanliga människor”. 

Intervju 2 

Respondent 2 är en kvinnlig student, född 1980 med utländskt ursprung, och läser 

stategisk/marknadsföringsinriktning på C-nivå. Betygsnivån definierar hon själv som VG, 

och högsta prioritet vid en framtida arbetsplats anser hon vara utvecklingsmöjlighet. Som 

person definierar hon sig med ord såsom; ambitiös, framåt och energisk.   

Kontakt med företaget består enbart av deltagande i IKEAs lag under 

arbetsmarknadsdagen Corporate Challenge, där utrymme gavs för interaktion med en 

företagsrepresentant. Anledningen till att respondenten sökte sig till just IKEA var bland 

annat att de marknadsfört sig som ett globalt företag med utvecklingsmöjligheter och 

socialt ansvarstagande. Hon har även uppmärksammat den pågående 

chefsrekryteringskampanj som företaget genomför, och tolkat denna som ett tecken på 

intresse för högutbildade personer.    

Den bild som däremot växt fram efter kontakten är inte densamma som den upplevda 

marknadsföringen. Vad som nu förknippas med företaget är snarare begrepp såsom; 

utdragen utvecklingsprocess och ”alla ska ha möjlighet”. Dessa aspekter ses av henne 

som mer negativa, då de inte överensstämmer med de egna preferenserna. Hon utvecklar 

även tanken om att ge alla samma möjlighet som något ”schyst av företaget” men inte 

hållbart i längden.  

Generellt sett har hon en bra bild av företaget, då de verkar måna om personalen, miljön 

och människor, men anser efter kontakten inte att det är en framtida arbetsplats för 

henne. Hon skulle känna att den egna kompetensen förminskades om hon tvingades 

jobba under någon med lägre utbildning och kompetens än henne själv, ”jag är rädd för 

att stagnera i en sådan omgivning”. Vidare är hon även rädd att förlora sin drivkraft på 

grund av vad hon uppfattar som lågt tempo. Hon tror också att man som akademiker 

skulle mötas av visst motstånd, då befintliga anställda som klättrat från golvet kan se 

dessa som ett hot. 

Anledningen till att IKEA rankas högt som potentiell arbetsgivare, tror hon vara att folk i 

allmänhet gillar möbler och att företaget ger en bra bild utåt. Hon misstänker att 

studenter kanske inte ser till kulturen, utan snarare bortom den, med fokus på storlek och 

internationell närvaro.     
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Intervju 3 

Respondent 3 är en manlig student, född 1982 med småländskt ursprung, och läser 

finansiering på D-nivå. Betygsnivån definierar han själv som G, och högsta prioritet vid en 

framtida arbetsplats anser han vara utvecklingsmöjlighet. Som person definierar han sig 

som social. 

Kontakten med IKEA består av sommarjobb och extrajobb, och han sökte sig till företaget 

delvis på grund av geografiska aspekter. Den bild respondenten fått av IKEAs 

marknadsföring är att kompetenta personer som identifierar sig med företaget eftersöks, 

starkt kulturell betoning och möjlighet till en framtida karriär. Precis som respondent 1 

fick han bilden av att anställningen baserades till viss del på gemensamma faktorer med 

intervjuaren. 

Under perioden då han jobbade upplevde han sig vara ”behövd och delaktig”, och han 

benämner det också som det roligaste jobb han haft. Dock ändrades bilden av företaget 

efter denna period, då han upplevde tydligt dubbla budskap och djupt rotad tröghet och 

rädsla för förändringar. 

Respondenten upplevde att det inom företaget fanns en förutbestämd roll där den anställde 

skulle passa in, och att allt inte accepterades. Det som eftersöktes verkade vara en person som 

kunde formas till att ”ingå i IKEA-familjen” och följa ”den utstakade vägen från golvet och uppåt”.   

Kulturellt sett ansåg han sig passa in inom organisationen, dock ser han till ekonomiska aspekter 

inte företaget som den mest önskvärda framtida arbetsgivaren.  
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7. Analys 

 

Genom att inleda analysen av enkätresultat fås den generella och introducerande bild 

som eftersträvas. För att sedan, som tidigare nämnts, fördjupa, förklara och ytterligare 

belysa denna generella bild sker en analys av intervjumaterial. 

7.1. Uppfattad identitet utifrån prioritering kultur och gemenskap 

samt utveckling 

Den första, och kanske tydligaste, åtskillnaden mellan respondenter i 

enkätundersökningen ligger i valet mellan prioritering av kultur och gemenskap eller 

utvecklingsmöjlighet hos en framtida arbetsgivare. Majoriteten valde 

utvecklingsmöjlighet som främsta faktor, något som stämmer överens med tesen om 

ekonomstudenters fokus på kompetens. Utifrån uppdelningen i dessa två grupper kan en 

tydlig koppling ses mellan hur företaget upplevs och de egna preferenserna. I regel 

tenderar de studenter som prioriterar utvecklingsmöjlighet applicera ett mer kritiskt 

tänkande gällande IKEAs marknadsföring. Uppfattningen om vad företaget vill förmedla 

stämmer relativt väl överens med den kommunicerade identiteten, däremot tas denna 

information emot med viss skepticism. 

7.1.1. Tvetydighet gällande budskap och tolkning 

De ord och begrepp som IKEA använder i sin marknadsföring kan ofta vara tvetydiga och 

ha olika konnotationer, med mer eller mindre positiva betydelser. Exempel som 

synliggjorts genom undersökningen är bland annat IKEAs sparsamhet som hos vissa 

studenter tolkas som snålhet och gnetighet. Även IKEAs enkelhet kan tolkas som 

simpelhet, vilket verkar vara avskräckande för högpresterande studenter som eftersträvar 

utvecklingsmöjlighet. Ett av IKEAs starkaste slagord, tillhörighet, har av en respondent 

tolkats i ett sektperspektiv, genom begreppet ”IKEANER”. Samma tolkning har även 

framkommit hos flertalet andra respondenter, vilket påvisar ett större fokus på 

individualitet hos dessa studenter. Då dessa respondenter tillhör gruppen 

”utvecklingsmöjlighet” har alltså redan fastslagits att detta prioriteras framför gemenskap 

och kultur, något som även det förstärker den individualistiska ståndpunkten.     

7.1.2. Branschens påverkan på uppfattningar 

En aspekt som framkommit i svarsmaterialet är just betoningen på vilken bransch 

företaget befinner sig inom, nämligen möbel- och inredningsbranschen. Även detta är ett 

av de problem som belysts i problematiseringen, där risken att tidigare åsikter och 

värderingar väger tyngre än den faktiska marknadsföringen. Som påvisats i empiridelen 

förekommer citat såsom ”jag gillar inte inredning”, vilket motiverar att respondenten inte 

ser IKEA som en önskvärd framtida arbetsgivare. Denna åsikt har framkommit i ett antal 
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enkäter och är således av betydelse för den uppfattade bilden av företaget och visar hur 

värderingar och intressen filtrerar åsikter och uppfattningar. 

Även den motsatta bilden förekommer, där studenter med stort intresse för just 

inredning och möbler medvetet eller omedvetet väljer att se bortom IKEAs 

kulturmarknadsföring. Studenter med denna syn söker sig alltså snarare till 

”möbelföretaget” IKEA än det kulturstyrda, enkla och välkomnande företaget de utger sig 

för att vara. 

7.1.3. Enkelt och tryggt eller simpelt och trögt? 

IKEA själva går ut med ett budskap om enkelhet och trygghet, något som tidigare visats 

kunna tolkas i både positiv och negativ bemärkelse. De studenter som valt kultur och 

gemenskap som högsta prioritet har överlag ställt sig positiva till dessa begrepp. 

Tryggheten i att omges av människor med samma normer och värderingar uppskattas i 

högre grad av de nämnda respondenterna. De studenter som däremot valt 

utvecklingsmöjlighet som första val kan uppleva detta som en begränsande faktor i den 

egna utvecklingen, då trygghet, enkelhet och stabilitet inte är vad som främst förknippas 

med att generera eller stimulera utveckling. En respondent uttrycker specifikt att just 

trygghetsfaktorn är en anledning till att IKEA upplevs vara en önskvärd arbetsplats, 

medan andra åsikter ger en motbild av detta. Enkelheten ses av en annan respondent 

som ”för Svensson”, något som inte kan tolkas vara i positiv bemärkelse. Kopplat till 

Svensson-kommentaren förekommer även liknande resonemang, där en respondent 

anser sig passa in som ” en katt bland hermelinerna”.     

7.1.4. Alla är välkomna så länge man passar in i mallen 

Följt av resonemanget i stycket ovan förekommer även många åsikter om IKEAs 

kommunicerade budskap att alla är välkomna och att mångfald uppskattas. Svar som 

betonar att man inte behöver passa in i en mall kontrasteras mot svar som ”om man 

köper deras koncept och kultur är det säkert jättebra, men inte om man vill jobba i en 

organisation där alla är olika”. De personer som värderar kultur och gemenskap ser 

självfallet budskapet som något mycket positivt och tolkar in möjligheter till utveckling 

inom detta så kallade koncept. Just det faktum att det sägs finnas stora möjligheter att 

klättra från golvet verkar vara tilltalande för denna grupp. Genom att börja på golvet fås 

även tidigare anställdas ”godkännande”, något som annars kan orsaka konflikter ifall 

nyrekryterade direkt kommer in på en position högre än befintliga anställda, något som 

framkommer tydligare under intervjuanalysen. De personer som däremot värderar 

utveckling kan tolkas ha en annan definition av ordet utveckling, där ett mer 

individualistiskt synsätt råder. Att klättra från golvet ses inte som ett alternativ för dessa, 

då man i begreppet utveckling ofta tolkar in förutsättningen att komma in i företaget på 

en högre nivå redan efter utbildningen. Då möjligheten finns att vissa studenter ser 
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kompetens som det främsta redskapet vid rekrytering, uppskattas möjligen inte heller 

idén att alla skulle vara lika, börja från samma utgångspunkt oavsett bakgrund och ha 

samma möjligheter inom företaget.  

Ytterligare en aspekt som stärker uppfattningen att företaget inte är en arbetsplats för 

alla är att flera respondenter (14 av 21) med prioritet utveckling ser en tröghet i just 

utvecklingsprocessen inom företaget och därför inte anser sig passa in. Denna tröghet 

återspeglas inte i den andra respondentgruppens svar, där kultur och gemenskap 

prioriteras. Möjligheten finns att denna tröghet istället tolkas som en del av den trygghet 

som upplevs och värdesätts, då trygghet sällan förknippas med snabba förändringar.83  

7.2. Summering av uppfattad identitet enligt enkätrespondenter 

Här måste en uppdelning göras i enlighet med prioriteringar även vad gäller 

sammanfattningen, då gruppernas uppfattning skiljer sig åt.                              

Kultur och gemenskap – gruppkänsla, möjlighet att arbeta sig uppåt, trygghet i 

bemärkelse av tröghet.                                                                                   

Utvecklingsmöjlighet – tröga processer, snålhet, internationellt, möbelföretag, stark 

kultur.   

7.3. Individuella bilder av faktisk och uppfattad identitet 

Då antalet intervjurespondenter är betydligt mindre än vid enkätundersökningen kommer 

inte samma slags kategorisering att genomföras. De faktorer som kommer att tas hänsyn 

till är i denna grupp betygsnivå samt vald prioritering. De tre respondenterna kan utifrån 

en slags skala placeras utifrån givna faktorer. De två kvinnliga respondenterna 

representerar de två ändpunkterna på skalan, och den manlige respondenten placeras 

mellan de två andra. 

 

Kulturprioritering   Utvecklingsprioritering 

G-nivå     VG-nivå 

 

Respondent 1        Respondent 3              Respondent 2 
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Den kopplingen som gjorts baseras på hur de själva uppfattar både betygs- och 

ambitionsnivå, samt vilket prioritering de har gällande utvecklingsmöjlighet och 

kultur/gemenskap.      

7.3.1. Tvetydighet gällande budskap och tolkning 

Även för intervjurespondenterna har de begrepp som IKEA använder i sin marknadsföring 

en tvetydighet och olika konnotationer, med mer eller mindre positiva betydelser. 

Exempel på detta är bland annat enkelhetsbegreppet, där respondent 1 ser detta som ett 

sätt att säga att alla är lika mycket värda och har samma möjlighet att utvecklas. 

Respondent 2 däremot ser enkelhetsbegreppet mer kopplat till ett kompetensperspektiv, 

där enkelhet snarare förknippas med lägre kompetens. Respondent 3 sa sig uppleva 

dubbla budskap från företaget, något han dock inte gav specifika exempel på inom just 

begreppsområdet.  

7.3.2. Alla är välkomna så länge man passar in i mallen 

För att följa upp och vidareutveckla enkelhetsbegreppet kan respondent 1 lyftas fram. 

Hon anger budskapet ”ingenting är omöjligt” som den främsta anledningen till att hon 

sökte sig till just IKEA, och tolkade även deras budskap som att företaget var en ”skön 

arbetsplats” där hon själv skulle passa in. De personer både som hon jobbat med inom 

företaget och de som eftersöks beskriver hon som ”vanliga människor”, dock utan 

närmare definition av detta begrepp. Hon upplever även att den faktiska miljön och 

identiteten hos företaget vara väl överensstämmande med marknadsföringen.  

Respondent 2 däremot upplever budskapet att alla är välkomna som ”schyst av 

företaget” men inget som håller i längden. Då hon även kategoriserar sig själv som en VG-

student med höga ambitioner och vilja att utvecklas känner hon inte att hon faller inom 

gruppen ”alla” som är välkomna. 

Respondent 3 anser sig själv falla inom ramen för vilka som passar in, men ser ändå 

kritiskt på budskapet att alla faktiskt skulle vara välkomna, då detta inte överensstämmer 

med hans bild av företaget. 

7.3.3. Utveckling eller tröghet? 

Under denna rubrik kommer inte svaren från respondent 1 att tas upp, då svaren inom 

området var mycket svävande och vaga.  

Respondent 2 är den som ger tydligast bild vad gäller utvecklingsmöjligheter inom 

företaget i förhållande till de egna värderingarna och den egna förmågan. Hon beskriver 

sig själv som ambitiös, framåt och energisk, något som hon anser skulle kunna hindra 

hennes egen utveckling inom IKEA, då hon upplever att de har en annan syn på hur och 
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när utveckling bör ske. Hon poängterar risken för personlig stagnation om hon skulle 

tvingas jobba under personer med lägre utbildning än henne själv och dessutom i lågt 

tempo. Här överensstämmer även respondent 3 till viss del, då han beskriver processer 

som mycket tröga och utdragna innan beslut tas och utveckling sker. 

7.4. Summering av faktisk och uppfattad identitet enligt 

intervjurespondenter 

Den bild som fås av IKEAs faktiska identitet, genom de två respondenterna som haft 

närmare kontakt med företaget, och den uppfattade identiteten enligt respondent 2, 

inbegriper följande nyckelord: 

Respondent 1; enkelhet, alla är välkomna, ingenting är omöjligt.                          

Respondent 2; utdragen utvecklingsprocess, alla ska ha möjlighet, globalt.        

Respondent 3; tröghet, alla välkomna, stark kultur.  

7.5. IKEAs kultur och målgrupp? 

Som nämnts i anknytning till teoriområdet gällande företagskultur är detta något som 

utmärker en organisation, mer i mental än social bemärkelse. Vad som betonas är att alla 

anställda ska dela grundsyn och värderingar, något som blir mycket tydligt i IKEAs fall. Det 

kommuniceras att alla är välkomna, men redan vid rekrytering väljs individer som anses 

passa in i kulturen, för att sedan ytterligare stöpas i rätt form, där det senare 

överensstämmer med teorin. Med utgångspunkt i detta resonemang kan även 

personalkonceptet åter nämnas, där IKEA har tydlig överensstämmelse mellan 

värderingar, kulturfrågor och anställda, något som ytterligare stärker detta koncept och 

bidrar till att locka nya anställda. Som Alvesson, i tidigare referat, hävdar handlar kultur 

om att påverka föreställningar om hur verkligheten ska uppfattas, och detta kan 

genomföras genom sammansättningen av människor med en viss utbildning eller 

bakgrund.84  Just att forma verkligheten är något IKEA kan sägas göra, och som också 

studenterna uppfattar, bland annat illustrerat genom begreppet ”sektliknande IKEANER”, 

yttrat av en enkätrespondent. 

7.6. Överensstämmelse av kommunicerad – uppfattad – faktisk 

identitet 

Genom att använda de tre, för denna uppsats relevanta, identiteterna i Balmer och 

Gerysers modell AC2ID Test kommer här en analyserande jämförelse att göras mellan de 

nu fastställda identiteterna kopplade till IKEA. Den valda ordningen av redogörelsen för 

de olika identiteterna påvisar först vad företaget väljer att kommunicera i sin 
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marknadsföring, hur denna kommunikation uppfattas av studenter och slutligen hur detta 

stämmer överens med den faktiska identiteten.    

Den kommunicerade identiteten baseras här på författarnas sammanställning, och till viss 

del tolkning, av IKEAs egen marknadsföring. 

Den uppfattade identiteten representeras av materialet som sammanställts utifrån 

enkätundersökningen, där målgruppen gavs möjlighet att beskriva både sin egen bild av 

företaget och hur de uppfattar att IKEA försöker marknadsföra sig.  

Faktisk identitet representeras här av de två intervjurespondenter som jobbat inom 

företaget (respondent 1 och 3), då Balmer och Greyser förklarar denna som nuvarande 

utmärkande egenskaper inom företaget.85 

Kommunicerad identitet; 

tillhörighet, enkelhet, kostnadsmedvetenhet och respekt. Jordnära, rättframma personer 

har utvecklingspotential inom företaget.   

Uppfattad identitet; 

Kultur och gemenskap – gruppkänsla, möjlighet att arbeta sig uppåt, trygghet i 

bemärkelse av tröghet.                                                                                   

Utvecklingsmöjlighet – tröga processer, snålhet, internationellt, möbelföretag, stark 

kultur.   

Faktisk identitet; 

Respondent 1; enkelhet, alla är välkomna, ingenting är omöjligt.                          

Respondent 2; utdragen utvecklingsprocess, alla ska ha möjlighet, globalt.        

Respondent 3; tröghet, alla välkomna, stark kultur 

Överensstämmelse; 

Genom den enkla och tydliga uppställningen gjord ovan, kan det klart utläsas att vissa 

skillnader förekommer mellan de olika identiteterna. Dessa skillnader är mest 

framträdande hos de personer som prioriterar utvecklingsmöjlighet, som här innefattar 

både enkät- och intervjurespondenter, där ett mer kritiskt tolkande av IKEAs 

kommunicerade budskap förekommer. I gruppen med prioritering kultur och gemenskap 
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ses en tydligare överensstämmelse mellan kommunicerad identitet och uppfattad 

identitet. Vad gäller dessa två identiteter, kommunicerad och uppfattad, ses även 

skillnader gentemot den faktiska. Även här uppfattas identiteten olika beroende på 

respondentens prioriteringar och värderingar, något som påvisar att tidigare erfarenhet 

påverkar uppfattning av företaget.  

De faktorer som främst skiljer sig är just de begrepp som lätt kan filtreras olika beroende 

på värderingar och synsätt. Exempelvis, som tidigare nämnts, kan tröghet ses både som 

trygghet och som stagnation, ekonomiskt tänkande som sparsamhet och som snålhet 

samt enkelhet som opretentiöst och som simpelhet.   

7.7. Employer Branding 

Utifrån delanalysen baserad på Balmer och Greysers identitetsbegrepp följer en analys av 

varumärket som en följd av identiteten. Som nämnts tidigare kan företag genom 

marknadsföring av den önskvärda identiteten attrahera personer med liknande 

värderingar. Utifrån tidigare teorianvändande kan IKEAs Employer Brand sägas vara 

detsamma som den kommunicerade identiteten, dock även med inslag av den faktiska 

identiteten. 

I följande analys förekommer vissa likartade begrepp rörande identitet och varumärke, 

dock gäller det för läsaren att särskilja dessa (exempelvis upplevt varumärke och 

uppfattad identitet, vilka alltså härstammar från olika teorier).  

För att använda Employer Branding-begreppen önskvärt och upplevt varumärke, kan IKEA 

sägas ha en mycket väl fungerande överensstämmelse mellan dessa två just när det gäller 

de personer företaget efterfrågar och anställer. Däremot personer som faller utanför 

ramen för IKEAs önskvärda medarbetare tenderar att vara mer kritiska och ifrågasätta 

deras Employer Brand.   

Att i rekryteringssyfte påvisa den gemenskap som sägs råda på arbetsplatsen och 

möjligheten att klättra inom organisationen kan en känsla av trygghet ges, och således 

ytterligare förstärka attraktionen hos personer som värderar gemenskap och trygghet. De 

psykologiska fördelar som medföljer anställning, och därmed utgör Employer Brand enligt 

tidigare teori, kan alltså definieras i termer av trygghet, gemenskap och välkomnande. 

Utifrån empirin kan belägg ses för att detta stämmer, då bland annat intervjurespondent 

1 visar mycket stark övertygelse gällande företagets lyckade Employer Branding. Även de 

enkätrespondenter som valt att prioritera kultur och gemenskap visar övertygelse att 

IKEAs marknadsföring ger en korrekt bild av det faktiska klimatet inom företaget. 

Även om IKEAs Employer Branding gentemot den önskvärda målgruppen kan anses vara 

lyckad och väl överensstämmande med det önskvärda varumärket finns hos andra 
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studenter en viss skepticism. Majoriteten av de studenter i undersökningen som 

prioriterar utveckling ser till exempel den utlovade utvecklingsmöjligheten som en seg 

och långdragen process, och därmed ej överensstämmande med den egna synen på 

utveckling. Intervjurespondent 2 uttalar en rädsla för att själv stagnera och hämmas i sin 

utveckling, på grund av vad hon upplever vara tröga processer inom företaget. En 

förklaring till detta kan vara att dessa studenter inte anser sig ingå i den givna kulturen 

och därför kan applicera kritiskt tänkande på ett helt annat vis, något som leder till ett 

ifrågasättande av IKEAs marknadsföring mot potentiella anställda.   

Att även ovan nämnda syn på företaget existerar är det inget som företaget egentligen 

behöver ta hänsyn till, då vissa av respondenterna inte faller inom ramen för företagets 

valda målgrupp. Dock kan vissa frågor som tagits upp i problematiseringen återkomma, 

något som vidareutvecklas i slutsatsen. 

I teorin har även nämnts vikten av överensstämmelse mellan marknadsföring gentemot 

potentiella anställda och marknadsföring mot övriga intressenter, då detta är något som 

båda kan förstärka och försvaga företagets trovärdighet. I IKEAs fall kan dessa sägas vara 

väl överensstämmande, då fokus ligger på enkelhet, med ”vanliga människor” som 

målgrupp. Alla ska ha samma möjligheter vare sig det gäller att möblera sitt hem eller att 

klättra som anställd inom företaget.   
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8. Slutsatser 

 

Den övergripande slutsatsen utifrån empiri och analys är att kaka faktiskt söker maka. 

IKEAs marknadsföring stämmer mycket väl överens med den valda målgruppens 

uppfattning om företaget, något som framgår i det empiriska materialet, främst bland de 

studenter som prioriterar kultur och gemenskap framför utvecklingsmöjligheter. De olika 

identiteterna, kommunicerad, uppfattad och faktisk, är för dessa studenter i huvudsak 

kongruenta. 

Utifrån det insamlade empiriska materialet rörande IKEA kan företaget sägas definiera sin 

målgrupp bland potentiella anställda som ”alla”. Detta har, både utifrån empiri och 

utifrån undersökningens resultat visat sig ej stämma. Även Tarnovskaya drar i sin 

avhandling slutsatsen att de ”alla” som nämns i marknadsföringen snarare är likställda 

med personer som redan delar företagets värderingar och därför passar in kulturellt.86 

Undersökningsresultatet i denna uppsats visar att flera studenter med utvecklingsfokus 

och individualistisk syn på en karriär inte anser sig passa in hos IKEA på grund av sina 

ambitioner.    

Vad som väcker frågor är utvecklingsfokuserade studenters uppfattning om IKEA, då 

samma identitetsöverensstämmelse inte förekommer enligt dem. Då dessa studenter 

varken själva eller enligt IKEA anses passa in i den givna kulturen uppstår egentligen ingen 

större förlust för någon av parterna. I förlängningen kan, utifrån utomståendes 

perspektiv, risken för skador på lång sikt uppstå då IKEA synbart går miste om 

kompetensen hos denna utvecklingsfokuserade grupp. Detta gap mellan IKEAs 

identiteter, som förekommer hos nämnda grupp, är dock något som inte kan elimineras 

så länge kritiskt tänkande och olika erfarenheter förekommer. 

Ytterligare en fråga som väcks berör den undersökning som görs av Universum gällande 

mest önskvärda arbetsgivare för ekonomstudenter. IKEA har här rankats som nummer 

ett, något som inte överensstämmer med undersökningsresultaten i denna uppsats. 

Förklaringar till detta kan vara den geografiska begränsningen i denna uppsats eller 

undersökningsmetod. Vad gäller den geografiska aspekten kan studenter vid Lunds 

Universitet, i egenskap av anrikt och välrenommerat lärosäte, ha en annan inställning till 

framtida arbetsgivare då kontakter med näringslivet är mycket välutvecklade. Även 

undersökningsmetod kan spela in beroende på hur djupgående frågeställningar och 

alternativ som anges.     
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9. Vidare forskning 

 

Utifrån dragna slutsatser kan stora möjligheter finnas till vidare forskning vad gäller 

långsiktig hållbarhet vid rekrytering. Kan en kompetensbrist uppstå då IKEA till synes 

väljer bort utvecklingsfokuserade individer? 

Om rekryteringen trots allt skulle innebära att några personer med ”fel” kulturella 

värderingar slinker igenom, skulle detta påverka företaget och dess kultur på något sätt? I 

så fall i positiv eller negativ bemärkelse? 

Gällande den tvetydighet som påvisats vid tolkning av budskap kan ytterligare, och mer 

ingående, studier göras. I detta fall föreligger till synes inga akuta behov för IKEA att 

reflektera över detta problem, då deras kommunicerade budskap faktiskt når den valda 

målgruppen. Om det däremot i fortsatt forskning visar sig råda risk för kompetensbrist är 

denna tvetydighet och tolkningsfråga en relevant faktor att se över. 
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Bilaga 1 

Enkätutformning 

Man Kvinna 

C-nivå D-nivå TM 

1. På en framtida arbetsplats, vilken av följande upplever du vara den viktigaste faktorn? 

Utvecklingsmöjlighet inom företaget Kultur och gemenskap 

2. Har du jobbat för, eller haft närmare kontakt med, IKEA på något sätt (exempelvis 

genom Corporate Challenge o dyl)? Vilket? 

 

 

3. Vad upplever du att IKEA vill förmedla i sin marknadsföring mot potentiella anställda 

(alltså oss studenter)? 

 

 

4. Vilken är din egen bild av IKEA som arbetsgivare?   

 

 

5. Är IKEA en önskvärd arbetsplats för dig i framtiden? 

Motivera: 

 

6. Utifrån hur du uppfattar IKEAs kultur, skulle du passa in? 

Motivera: 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Utöver enkäten: 

 Studiebakgrund (G eller VG-student, enligt eget tycke) 

 Vilken sorts kontakt har du haft med IKEA? 

 Varför sökte du dig till just IKEA? 

 Anser du att IKEAs representanter var representativa för företaget? (- utifrån din egen eller 

företagets bild?) 

 Kände du att du själv passade in?  

 Var din bild av företaget densamma både före och efter mötet? 

 

 

 

 

 

 

 


