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Abstract  

The purpose of this study is to examine in what way a strong corporate culture can have an 

effect on the ways that individuals perceive their own identity based on different social 

aspects, thereby meaning the influence of personalities in relation to the environment. In this 

essay I have used the theory of employer branding in an analysis of the corporate culture at 

Ikea Barkarby, with the purpose to answer the following questions: How does the relation 

between the employee and the corporate culture appear from an identity perspective, i.e can 

an individual’s identity be affected by the influence of a strong corporate culture? If the 

corporate culture has an influence on the individual’s identity, what rhetorical tools are part of 

this? How can the surrounding corporate cultures possibly influence the employee’s process 

of becoming a part of the corporate culture? The method of research that was used in this 

study is a framing analysis and a semistructured interview method. In the discussion of the 

influence of social environment on identity I have used the rhetorical term doxa. The material 

that was examined was an advertisement for employment from the Ikea Barkarby website as 

well as the response from my interviews of some of the employees.  

          The result of the analysis shows that it is possible for an individual to negotiate with 

himself about his identity in relation to the actual situation and environment, meaning a 

possible transformation of the individual’s behavior in different social contexts, in this 

example the corporate culture at work. At the same time the employees experience that their 

perceived identity has not been influenced since being introduced to the corporate culture, 

which I regard as an effect of efficient recruitment work where Ikea employs people with 

certain values. The conclusion is consequently that the identity can be affected by social 

influences but it is problematic to unravel whether it is the corporate culture by the use of 

employer branding that has an effect on the identity, or if there are other social variables that 

affect the individual’s perceived identity.  
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1. Inledning  

För ett decennium sedan blev employer branding ett begrepp med stor spridning inom 

företagsvärlden.  En anledning till spridningen var att det blev mer vanligt att människor inte 

längre stannade på samma arbetsplats under hela sitt yrkessamma liv. De började kräva mer 

av sitt arbete. Dagens arbetstagare värderar alltmer sitt arbete utifrån självförverkligande 

aspekter snarare än ett förvärvsarbete som innebär trygghet och inkomst. Individens 

välmående och utveckling tar större plats och arbeten som främjar detta blir mer attraktiva. 

Employer branding har mot bakgrund av detta blivit ett väl etablerat begrepp som innebär att 

en arbetsplats investerar mer i sina anställda i syfte att attrahera, rekrytera och motivera de 

rätta medarbetarna.  

          Ikea är ett företag som aktivt arbetar med employer branding i syfte att locka och 

motivera sina medarbetare. Ikeaambassadör är ett etablerat begrepp inom Ikeas företagskultur 

och åsyftar individer som arbetar för att sprida värderingarna och företagskulturen. Mot 

bakgrund av detta är relationen mellan företagets employer branding och dess effekt på 

medarbetarnas identitet den fråga som uppsatsen ämnar diskutera. Företagets värderingar och 

företagskultur kommer således undersökas i syfte att få svar på hur dessa realiseras i det 

dagliga arbetet och vad dess effekt blir på medarbetarnas identitet. Då identitetsbegreppet 

kan förklaras som hur vi förstår oss själva utifrån olika bakomliggande faktorer, vari en av 

dessa delvis består av vår sociala omgivning, blir studien av vår arbetsplats inverkan på 

identiteten av intresse. Det retoriskt intressanta i att undersöka den sociala omgivningens 

påverkan på individers identitet är huruvida denna påverkan kan ses som en förhandling om 

de anställdas identitet i olika situationer.  

          Jag har ett personligt intresse i Ikea. Jag arbetar där och har en stark passion för 

företagets verksamhet. Det gör det förhållandevis komplicerat att undersöka Ikea utan att 

färga resultaten av min egen förförståelse. Det kan vara en fördel att sitta inne med denna 

information eftersom det skapar en möjlighet att undersöka identitet i förhållande till en 

möjlig social påverkan från företagskulturen som ingen utomstående kan komma åt på samma 

sätt. Dock skapar det problem eftersom resultaten påverkas av denna utgångspunkt vilket jag 

tvingas förhålla mig till under uppsatsens gång.  
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2. Syfte och frågeställningar  

2.1. Syfte  

Syftet är att med utgångspunkt i teoretiska referensramar kring begreppen identitet och 

employer branding undersöka om och hur en företagskultur kan påverka de anställdas 

identitet. Jag undersöker exemplet Ikea Barkarby och söker svar på hur företagets värderingar 

påverkar de anställdas dagliga beslutsfattande samt deras upplevda identitet från det att de 

träder in i företaget och framåt.  

2.2 Frågeställningar  

- Hur ser relationen mellan den anställde och företagskulturen ut i ett 
identitetsperspektiv, det vill säga kan en individs identitet påverkas av att omgivas av 
en stark företagskultur? 

- Om företagskulturen har en påverkan på individens identitet, med vilka retoriska 
medel sker detta?  

- Hur kan den omgivande företagskulturens eventuella påverkan ha en effekt i 
medarbetarens process att bli en del av företagskulturen?  

 
2.3 Disposition  

Följande beskrivs kortfattat dispositionen för de kommande uppsatskapitlen. I nästkommande 

kapitel ges en kort bakgrund om Ikea och dess företagskultur samt en redogörelse för tidigare 

forskning om Ikea utifrån perspektiv som är relevanta i denna uppsats, främst identitet och 

employer branding. Därefter redogörs för den teoretiska ramen med utgångspunkt från dessa 

begrepp samt andra relevanta begrepp så som företagskultur, doxa, och ambassadör reds ut. 

Därefter behandlas undersökningens relevans för retorikvetenskapen. I kapitlet Material 

presenteras den jobbannons och de intervjusvar från medarbetare som legat till grund för 

genomförd analys och funna resultat. I Metod beskrivs de använda metoderna framing analys 

och semistrukturerad intervju. I kapitlet Analys presenteras funna resultat från utförd 

medarbetarintervju och framinganalys med koppling till Ikeas värderingar och företagskultur. 

I avsnittet Diskussion kopplas begreppen, doxa, företagskultur, employer branding etcetera 

ihop med funna analysresultat för att diskutera och besvara uppsatsens frågeställningar.  
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3. Bakgrund  

3.1 Ikea 

Ikeas historia börjar 1943 i Älmhult i den småländska byn Agunnaryd där Ikeas grundare 

Ingvar Kamprad började med försäljning på sin födelsegård Elmtaryd. Företaget utvecklades 

med tiden till att bli en postorderfirma till att år 1948 skapa ett sortiment av produkter till 

försäljning. Några år senare, 1951, kom den allra första Ikeakatalogen. Den utkommer än idag 

årligen och fungerar som ett marknadsföringsmedel för Ikea. 1958 öppnar det första 

Ikeavaruhuset i Älmhult. Det är idag ett av de 19 Ikeavaruhus som finns i Sverige. Namnet 

Ikea står för Ingvar Kamprads initialer och hans födelseort.      

       Ikea är idag ett multinationellt företag med varuhus över hela världen. Deras vision är att 

erbjuda ett brett sortiment av form och funktionsriktiga heminredningsartiklar och skapa en 

enklare vardag för ”de många människorna” (Inter Ikea Systems B.V 2007). ”De många 

människorna” är ett begrepp som används inom Ikea för att beskriva de människor som 

kommer i kontakt med Ikeas verksamhet på olika sätt – detta kan vara anställda inom 

Ikeakoncernen, kunder, leverantörer etcetera.      

          Med sina cirka 150 000 anställda är antalet människor som kommer i kontakt med Ikeas 

verksamhet, både samarbetspartners och anställda inom företaget, en stor skara vilket kräver 

goda medel för intern kommunikation (Inter Ikea systems B.V 2012) . Det finns flera olika 

kommunikationskanaler internt och det verktyg som lättast mottas av hela världen är det 

globala intranätet som alla medarbetare har tillgång till. På intranätet samlas och 

kommuniceras all lokal och global information som rör Ikeas verksamhet. Intranätet används 

också för att förmedla och sprida Ikeakulturen, värderingarna och historier från medarbetare.   

          Ikeas värdegrundsarbete och engagemang för sin personal är något som erkänts genom 

olika studier, bland annat har Ikea återigen hamnat överst på listan över företag som är mest 

åtråvärda att arbeta inom enligt världens största employer branding tävling Randstad Award 

(Karlsson 2014).  

          Inter Ikea systems B. V arbetar för att hålla samman företagets kultur och värderingar 

och se till att de efterlevs. Ikeas globala framgång kan delvis förklaras med att företaget utför 

ett starkt värdegrundsarbete där nyckeln till att skapa en enad front ligger i kulturen och 

värderingarna (Barrow & Mosley 2005).  I och med att företaget började expandera globalt på 

1970-talet påbörjades ett så kallat värdegrundsarbete för att bevara företagets svenska 

ursprung och historia liksom dess värderingar och visioner. Ingvar Kamprad ska ha sagt: 

”Maintaining a strong Ikea culture is one of the most crucial factors behind the continued 
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success of the Ikea concept” (Inter Ikea systems B.V 2007). Med sina många anställda strävar 

man därför mot att samtliga medarbetare är en del av företagskulturen och delar de 

värderingar, mål och visioner som företaget har.    

          Företaget Ikea är ett fenomen som undersökts ur flertalet olika perspektiv. Intresset för 

Ikea kan dels bero på dess globala marknad och företagets framgång. Många studier har 

sålunda företagsekonomiska perspektiv. Likaså finns ett intresse för företagets personaletiska 

frågor med dess många anställda som ska fungera tillsammans. En mängd studier finns också 

som fokuserar på marknadsföring internt och externt och som därmed relaterar i olika grad till 

denna undersökning. Särskilt intressanta därvidlag är här sådana som studerat Ikea ur ett 

storytellingperspektiv. Begreppen corporate storytelling och employer branding (se avsnitt 

3.3) är vanligt förekommande när Ikeas verksamhet omnämns. Begreppen syftar till att 

beskriva hur ett företag använder sig av narrativ på olika sätt i syfte att skapa en enhetlig 

företagskultur och motivera och bevara arbetskraft inom företaget.  

          Ikeas välkända berättelse om framgång genom hårt arbete har haft stort inflytande på 

Ikeas företagskultur. Företagets ursprung förmedlas bland annat på flera platser i varuhuset 

för att påminna medarbetarna om värderingarna och Ikea-arvet som de ska föra vidare varje 

dag. Olika citat finns uppskrivna på väggar för att påminna om värderingarna och visionen 

som företaget lever enligt och bilder från det småländska landskapet finns målade på väggarna 

och visar den småländska kulturen och historien.  

          Ikeas värderingar bygger ursprungligen på häftet En möbelhandlares testamente från 

1976 som skrivits av Ikeas grundare Ingvar Kamprad i syfte att skapa en bild av Ikeas 

värderingar för samtliga medarbetare. Denna skrift författades i syfte att ena företagets alla 

anställda i och med att organsationen utvidgades och blev ett globalt företag.  

Följande är en beskrivning av Ikeas tio värderingar och dess innebörd (Ikea 2014): 

 
Visionen: 

Vår vision är ”att skapa en bättre vardag för de många människorna”. Vår affärsidé går ut på att 
erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar till så låga priser att så 
många som möjligt kan köpa dem. 

 

Värderingarna:  

Vi tror att varje individ har något värdefullt att erbjuda 
och vi strävar efter att tillämpa samma värderingar när vi 
arbetar. 

Ledarskap genom gott exempel 

Ett verklighetsbaserat synsätt 
Vi tillämpar praktiska, verklighetsbaserade 
lösningar när vi utvecklar, förbättrar och tar beslut. 

Ödmjukhet och viljestyrka 
Vi respekterar varandra, våra kunder och våra 
leverantörer. Tack vare vår viljestyrka får vi saker 



8 
 

Våra chefer agerar utifrån våra värderingar, skapar en 
trevlig stämning och förväntar sig detsamma från 
medarbetarna. 

Viljan att ständigt förnyas 
För att förverkliga vår vision om ett bättre liv hemma 
måste vi möta kundernas behov med innovativa 
lösningar. 

Gemenskap och entusiasm 
Tillsammans kan vi lösa till synes olösliga problem. Det 
är något vi gör hela tiden. 

Kostnadseffektivitet 
Låga priser vore omöjliga utan låga kostnader. Därför är 
vi stolta över att uppnå bra resultat med små resurser. 

 

 

gjorda. 

Vi vågar vara annorlunda 
Vi ifrågasätter gamla lösningar och ändrar oss gärna 
om det dyker upp en bättre idé. 

Ta och delegera ansvar 
Vi uppskattar medarbetare med potential och 
uppmuntrar dem att överträffa sina förväntningar. 

Enkelhet 
Vi löser problem, bemöter människor och tar itu 
med utmaningar med en avslappnad och rak attityd. 

Alltid ”på väg” 
Vi utvärderar vad vi har gjort idag och frågar oss 
vad vi kan göra bättre imorgon, för att få nya idéer 
och inspiration. 

 

3.2 Tidigare relevant forskning om Ikea   

Identitetsforskning utifrån ett retoriskt perspektiv med Ikea som undersökningsobjekt 

har mig veterligen inte bedrivits, dock finns som sagt flertalet studier om Ikea utifrån ett 

marknadsföringsperspektiv och några av dessa studier anknyter till det retoriskt relevanta 

begreppet storytelling. Några studier som undersökt storytelling som ett medel för att skapa 

en stark företagskultur inom just Ikea är Värdegrund och employer branding – en kvantitativ 

studie på Ikea i Karlstad (Adam Klang, Daniel Moström 2012) och Alla minns en bra historia 

– en studie om användandet av corporate storytelling internt (Maria Andersson, Ann 

Svensson 2009). Utanför forskningen, men illustrativt för temat, finner vi i PR-konsulterna 

Christian Albinssons och Gustaf Geteruds bok Guldklockans tid är förbi: så bygger du 

framtidens mest framgångsrika företag (2013) som använder Ikea som ett analysexempel. 

Albinsson och Geteruds tes är att i dagens samhälle ställs allt högre krav på arbetsgivaren med 

tanke på att arbetet inte längre handlar om trygghet utan mer om självförverkligande och 

passion. Deras studier visar att företagen för att nå framgång måste fokusera mer på att 

attrahera och motivera sina medarbetare, som enligt författarna är företagens viktigaste resurs.  

Min studie skiljer sig från dessa genom att utgå från retorisk teori såsom påverkan 

genom narrativ och doxa vilka kommer sättas i fokus utöver det tidigare undersökta 

storytellingperspektivet. Exempel på undersökta perspektiv i uppsatsen är hur employer 

branding sker via hänvisning till doxa och genom så kallad framing.         
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          Min studie skiljer sig också från ovanstående genom fokuseringen på identitet, då jag 

vill undersöka effekten på medarbetarnas identitet när de introduceras i företagskulturen med 

dess vision och värderingar. Så vitt jag kan bedöma är det ett outforskat fält. Här kopplar jag 

samman employer branding, retorikvetenskapliga perspektiv och en konstruktivistisk syn på 

identitet som något som framförhandlas i olika sociala sammanhang.  

 

3.3 Employer branding   

Ikeas strävan att skapa en enhetlig företagskultur genom att framhäva sina värderingar genom 

bland annat employer branding nämndes tidigare. Innan vi kommer in på begreppet employer 

branding ska först termen företagskultur förtydligas. En företagskultur kan förklaras som de 

gemensamma antaganden som delas i en grupp som utgör ett företag. Dessa antaganden ligger 

till grund för hur man ska agera gentemot vissa problem och fungerar som en vägledande 

beskrivning i hur man ska tänka och känna i förhållande till vissa situationer. Kulturen är 

inget som man aktivt skapar utan är något som redan existerar i företaget och växer fram med 

tiden. Det är de medarbetare som företaget består av som utgör kulturen och som tolkar den 

och tillämpar den utifrån individernas egna omständigheter och förutsättningar. Att undersöka 

kulturen, som baseras på människorna som lever i företaget och tolkar kulturen, är därför ett 

sätt att undersöka de beteenden och sociala förhållanden som lever inom en företagskultur. 

Professor Edgar Schein (2004) inom organizational development menar att det är svårt för 

medarbetarna att definiera kulturen även om de är medvetna om dess existens, problematiken 

ligger i att de lever i denna kultur och därför inte kan se den med samma distans som en 

utomstående (Schein 2004). 

          Mot bakgrund av definitionen av företagskultur kan storytelling enligt Klaus Fog, 

Christian Budtz, Philip Munch och Stephen Blanchette, författare till boken Storytelling – 

branding in practice (2010) användas i syfte att stimulera, framhäva och utveckla 

företagskulturen. Eftersom det inom ett företag finns många individer med olika bakgrund, 

erfarenheter och synsätt kan storytelling användas för att ena dessa individer och få dem att 

tänka på samma sätt för att skapa en stark företagskultur där medarbetarna identifierar sig 

med företaget. Storytelling blir på så vis ett medel där företagets historier och kultur vägleder 

medarbetarna och hjälper dem att visa riktningen för hur de ska leva enligt företagets värden. 

Genom att använda dessa historier som ett medel för att skapa en kultur och en 

sammanhållning inom företaget formas således även företagets identitet. I denna uppsats är 
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det dock fokus på medarbetarnas påverkan på företagets identitet och vice versa där teorin om 

storytelling kommer fungera som en bakomliggande teori.  

I retorikforskning ingår storytelling i narrativforskning som behandlar berättandets kraft och 

effekter. Berättelsen har under många århundraden ansetts vara ett retoriskt medel för att 

bland annat skapa känsloappeller och identifikation hos publiken.  

          Storytelling har blivit populärt som metod för organisationsutveckling. Enligt 

storytellingkonsulten Matts Heijbel finns det inom varje företag berättelser som håller 

samman företaget och som förmedlar deras historia och marknadsför deras varor och tjänster 

(Heijbel 2013). Han menar att storytelling kan vara ett effektivt medel för att skapa identitet 

för företag både internt och externt. Corporate storytelling kan internt fungera som ett medel 

för att skapa en stark företagskultur genom att förmedla företagets visioner och värderingar 

och kan med fördel användas i interninformation, marknadsföring, rekrytering, 

varumärkesetablering etcetera. Detta skapar en stark kultur inom företaget med anställda som 

är engagerade med mål som överensstämmer med företagets och som hjälper dem att fatta 

beslut i enlighet med företagets värderingar och visioner (Heijbel 2013).   

          Employer branding är ett begrepp som kan förstås som en underdisciplin till 

storytelling (Foster et al 2010).  Barrow och Mosley har forskat om hur employer branding 

används för att kommunicera ut företagets identitet och locka nya medarbetare liksom att 

motivera befintliga anställda att stanna inom företaget (Barrow & Mosley 2005). Employer 

branding har som nämndes tidigare blivit alltmer populärt eftersom konkurrensen har ökat i 

ett samhälle som blivit alltmer globalt ur ett företagsetableringsperspektiv. Denna hårdare 

marknad gör det allt viktigare för företagen att kunna profilera sig och ha en stark identitet 

som skiljer företaget från dess konkurrenter. Syftet med employer branding är att förmedla ett 

företags varumärke som goda arbetsgivare och kommunicera detta till anställda inom 

företaget, potentiella blivande medarbetare och övriga samhället (Backhaus och Tikoo 2004). 

Eftersom ett företags anställda kan anses vara de som driver företaget och dess kultur vidare 

kan employer branding vara ett användbart verktyg för att locka, behålla och motivera 

företagets anställda och säkerställa deras trivsel (Barrow och Mosley 2005, s.83).  

          Barrow och Mosley hävdar att man genom att skapa en stark företagskultur med 

anställda som identifierar sig med företagets värderingar skapar ett framgångsrikt företag med 

anställda som strävar mot mål i enlighet med företagets visioner (Barrow och Mosley 2005). 

Mot bakgrund av detta kan det inom Ikea använda begreppet ambassadör diskuteras.   

Begreppet ambassadör kan tolkas som att en person är ett sändebud, någon som förmedlar 

viss information, i detta fall företagets värderingar och kultur. 
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3.4 Identitet  

Sambandet mellan identitetsbegreppet och företagskultur kan förstås som att det inom en 

företagskultur finns olika aspekter som normer, värden etcetera som skapar en gemensam 

grund för deltagarna att dela. Denna gemensamma grund utgör därmed företagets identitet 

som medarbetarna kollektivt delar och troligtvis identifierar sig med. Eftersom 

identitetsbegreppet förekommer inom olika vetenskapsgrenar och tolkningen av begreppet 

varierar blir en utredning av begreppet nödvändig.   

          Relevant forskning som behandlar ämnet identitet är huvudsakligen inom fältet retorik, 

beteendevetenskap och marknadsföring. Gemensamt för dessa forskningsgrenar är att man 

undersöker hur man med hjälp av olika medel skapar en bild av sig själv som person, företag, 

grupp, varumärke etcetera. Retorikens intresse för identitetsbegreppet grundar sig i hur 

personlighet definieras och bekräftas och hur identitet tar sig uttryck.  

Identifikation är ett begrepp som är vanligt förekommande i retoriska studier om 

identitet. Kenneth Burke tar upp relationen mellan retorik och identifikation där retoriken kan 

förstås som ett verktyg för att övertyga en mottagare, men också ett medel med vilket vi 

navigerar genom verkligheten (Burke 1969). Burke menar att man för att nå denna 

övertygelse måste utgå från en gemensam plattform hos talare och mottagare, där båda parter 

måste ha en gemensam utgångspunkt - denna gemensamma grund är det som bygger 

identifikation, vilket gör att identifikationen i sin tur kan leda till en övertygelse hos 

mottagaren. I A Rhetoric of Motives (1969) beskriver Burke användningen av retoriken som 

ett medel för att ge uttryck för våra känslor och tankar och med vilket vi tolkar olika 

situationer och vår omvärld. Mot bakgrund av detta kan Burkes teorier om identifikation i 

relation till denna studie användas som teoretisk grund och förklaringsmodell för att tolka hur 

olika individer använder retoriken som ett sätt att skapa bilder av sin egen verkligenhet, hur 

de uppfattar världen och sin egen roll i den, och därmed sin identitet. Burkes teorier om 

begreppet identifikation är närbesläktade med hur identitetsbegreppet kan uppfattas, dock 

måste fastslås att identitet och identifikation inte är samma sak. Ändock är identifikation 

relevant eftersom det kan anses vara ett av många sätt att förstå en individs identitet. Däremot, 

eftersom det kan vara komplext att få syn på vad en individs identitet innebär, kan man genom 

att undersöka hur denne individ identifierar sig med något få förståelse för vad som 

karaktäriserar individen.                  

Inom sociologin talar man om identitet på två olika vis, den personliga identiteten och 

den kollektiva identiteten (Eriksson 2004). Den personliga identiteten kan förstås som 
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psykosocial och kan anses vara baserad på människans inre, den självbild som individen 

skapar utifrån dennes värdering av sin egen personlighet. Den kollektiva identiteten handlar 

om individens relation till samhället. Den kollektiva identiteten är mot bakgrund av detta 

delvis grundad på tanken att man identifierar sig med ett kollektiv som man anser sig tillhöra. 

Grundläggande aspekter för identiteten är således bland annat genus, klass, kön, ålder, 

etnicitet (Alsmark 1997). Identitet är därför både individens egen självbild men också hur 

andra tillskriver individen eller ett kollektiv olika värden eller tillhörigheter. Identitet kan på 

så vis anses vara skapad i relation till något/någon annan, exempelvis en företagskultur, vilket 

ska belysas i denna studie. David G. Myers menar utifrån ett sociologiskt perspektiv att en 

gruppkultur/företagskultur kan påverka och omforma deltagarnas/medarbetarnas sociala 

identitet och tillhörighet (Myers 2000). På så sätt påverkar vår sociala tillhörighet och 

människorna som omger oss vår utveckling och vårt identitetsskapande. Eftersom identiteten 

kan tolkas vara betingad av sociala kontexter blir det dock problematiskt att särskilja vad 

exakt som bygger upp en identitet i och med att det finns en mångfald av sociala kontexter 

som samverkar.     

          Språksociologen Linda Kahlin har en mer utpräglat konstruktivistisk syn på identitet 

som något förhandlingsbart, och menar att människor kan förhandla sin identitet i olika 

sammanhang. En persons identitet är på så vis betingad av de omständigheter som föreligger 

som gör att olika kategorier av identiteten relevantgörs i olika sammanhang (Kahlin 2008, s. 

20-22.) Detta skulle kunna innebära att individen framhäver olika egenskaper och värden 

utifrån situationen, och därmed förhandlar med din egen identitet för att passa in i den sociala 

kontexten. En slutsats av detta är att individen medvetet eller omedvetet väljer att lyfta fram 

olika sidor av sin identitet för att vara en del av ett socialt kollektiv, vilket är något som är 

relevant för denna studie av företagskulturens effekt på individens identitet.  

Min egen syn på identitet som begrepp är att det fungerar som ett samlingskoncept för 

att beskriva människans personlighet utifrån olika aspekter och kringliggande omständigheter. 

Varje individ bär med sig en ”ryggsäck” av erfarenheter, såväl som värderingar baserade på 

historiska, sociala och kulturella omständigheter som betingar vår identitet och gör att vi 

uppfattar oss själva och världen på ett visst sätt. Jag anser personligen att vår identitet är något 

som är så inpräntat och påverkar vårt sätt att tänka och agera, därför har jag svårt att tro att 

identiteten kan ändras i förhållande till situation. Jag tror att en förändring i beteende absolut 

är möjlig, att du förhandlar om och framhäver vissa personlighetsdrag i olika sociala 

situationer, som den sortens förhandling som Linda Kahlin beskriver. Jag tror inte att 

individen får en total förändring i identiteten av påverkan från sociala kontexter. Detta blir 
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mitt intresse i att undersöka förtagskulturer i samband med identitet, hur vi ”förhandlar om 

vår identitet” i olika sociala situationer.   

 

 
3.5 Identiteten och retoriken 

         Inom sociologi och språksociologi är identitet väl utforskat där man i det 

konstruktivistiska perspektivet talar om hur identitet förhandlas i olika situationer. 

Förhandling är något som har en tydlig koppling till retorik där man talar om förhandling 

genom exempelvis argumentation. Den språksociologiska konstruktivistiska synen på hur 

identiteten förhandlas kan tolkas handla om en mer icke-medveten och outtalad argumentation 

i motsats till retorikens intentionella argumentation av identitet. Det omedvetna handlar om 

individens bild av verkligheten och dennes världsuppfattning, där förhandlingen handlar om 

att associera olika värden och bilder för att skapa en identitet (jämför Kahlin 2008). Denna 

uppsats berör hur man ska förstå skillnaden mellan det medvetna och omedvetna i förhandling 

av identitet. 

Ett sätt att förstå identitet är hur man relevantgör sin identitet i förhållande till den 

sociala omgivningens doxa. För att närma mig identitetsbegreppet kommer doxa användas för 

att beskriva sambandet mellan identitet och social kontext, hur omgivningen som individen 

förhåller sig till påverkar individens egenupplevda identitet där identiteten på så sätt kan 

förstås som en social konstruktion beroende av en social kontext. Doxa är ett begrepp som 

inom olika vetenskaper kommer under olika namn som paradigm, diskurs eller sanning, men 

som inom retoriken beskrivs som det vi tar för sant (Rosengren 2006, s. 91). Janne Lindqvist 

Grinde förklarar inspirerad av Aristoteles begreppet doxa som de föreställningar en publik har 

och som du som talare måste ta hänsyn till för att ditt budskap ska kunna mottas. Doxa kan 

beskrivas som självklara sanningar, ”sådant vi nästan inte vet att vi vet” (Lindqvist Grinde 

2008, s. 48.) Mats Rosengren beskriver doxa som ”de försanthållanden, trosföreställningar, 

fördomar, åsikter och så vidare som är de rådande inom en större eller mindre grupp 

människor” (Rosengren 2006, s. 73). Rosengren menar att människors moraliska 

ställningstaganden och föreställningar om sant och falskt är hämtade från det samhälle som 

omger dem, liksom deras traditioner och sociala normer. Det är dessa element som formar vår 

doxa och hur vi uppfattar världen (Rosengren 2002, s. 85). Att därmed undersöka doxa, vad vi 

människor tar för sant inom en given grupp, är relevant för att förstå relationen mellan en 

människas upplevda identitet och den sociala omgivningen eftersom man genom att 

undersöka doxa kan identifiera just de trosföreställningar som finns i en social kontext. 



14 
 

Doxa blir ett viktigt begrepp för att förstå identitetsskapande även utifrån ett 

företagsperspektiv, eftersom det förklarar företagskulturen och dess värderingar utifrån ett 

retoriskt perspektiv baserat på tankemönster eller idéer som delas inom en grupp. Doxa blir 

därför retoriskt intressant att använda för att undersöka hur individens världsuppfattning och 

sociala kultur som omger denne kan påverka identiteten och hur detta kan ta sig uttryck 

(Rosengren 2006).  

          En annan aspekt för uppsatsens relevans för retorikvetenskapen är den möjliga 

motsättningen mellan intention och effekt, att det kan uppstå en diskrepans mellan sändarens 

budskap och vad påverkan blir på mottagaren. Att påvisa hur diskrepansen kan få uttryck är 

problematiskt men man kan påvisa detta motsatsförhållande genom att undersöka intentionen 

med sändarens budskap jämfört med den effekt som blir hos mottagaren. Ett försök att påvisa 

detta förhållande visas i denna studie där Ikea undersöks i syfte att kartlägga hur de förmedlar 

sina värderingar och idéer till sina anställda och vad effekten blir hos dem. Relationen mellan 

intentionen med ett budskap och dess egentliga effekt är något säreget för retoriken som tar 

fasta på den mer detaljerade och djupgående analysen av hur en talare påverkar sin publik, 

alltså hur man utifrån en maktaspekt kan påverka en publik genom kommunikation (Kjeldsen 

2008, s. 21.)  I denna studie undersöks Ikeas företagskulturs påverkan på sina medarbetares 

identitet, därför lämpar sig retoriska teorier för att undersöka med vilka medel denna påverkan 

sker.        

 Ett centralt retorisk begrepp är den retoriska situationen. Retoriken är kontextuell. 

Situationen är också relevant för förståelsen av identiteten. En situationsanalys kan beskriva 

de omgivande omständigheterna för människans identitet och vilka förutsättningar som finns 

för att den ska kunna förändras och påverkas i olika sammanhang. Med detta sagt kan en 

koppling dras till ethosbegreppet - eftersom ethos kan förklaras som en persons karaktär finns 

det en klar koppling till identitetsbegreppet (Kjeldsen 2008). Relationen mellan talarens ethos, 

publiken och situationen kan förklara ethos som ett transdiskursivt och sociologiskt fenomen, 

där ethos i lika stor utsträckning handlar om sociologi såsom retorik, där talarens ethos är 

beroende av den kontext denne figurerar i.   

 Retorikens uppgift som teori och vetenskap är inte att beskriva generella sanningar som 

människan skapat utan att, som Rosengren säger, skapa sanningar som krävs för ögonblicket i 

just denna situation. Mats Rosengren (2006) menar att retoriken som vetenskap är relativistisk 

och måste anpassa sig efter människans ständigt föränderliga sociala omvärld. Att den är 

föränderlig kan förklaras som att vi omformulerar våra idéer utifrån bland annat doxan som 

råder i den omgivande sociala kontexten. Retorikens intresse ligger därmed i att undersöka 
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människans trosföreställningar och försanthållanden, vad var enskild individ tar för sant i en 

viss situation, beroende av sociala omständigheter. Retoriken som vetenskap är mot bakgrund 

av detta något som jag anser är en passande forskningsgren att utgå från som har en relevant 

koppling till identitetsbegreppet, detta i och med intresset för den omgivande situationens 

påverkan som har en relevans för hur man ska förstå identiteten som en social konstruktion.  

 
4. Material  

Uppsatsens material består av två olika komponenter. Det ena materialet är en jobbannons 

hämtad från Ikeas hemsida och det andra materialet är de medarbetarintervjuer som 

genomförts. Det är två material som jag tror har potential att hjälpa mig att besvara mina 

frågor om huruvida Ikeamedarbetarnas identitet förändras när de träder in i en stark 

företagskultur och hur det potentiellt påverkar deras dagliga beslutsfattande. I detta avsnitt 

beskriver jag och motiverar mitt val av material och mina analysmetoder samt vad jag har valt 

bort att göra.   

 

4.1 Jobbannons ”Ikea söker restaurangmedarbetare” 

För att kunna uttala mig om processen för hur identiteten kan påverkas av den omgivande 

företagskulturen har ett material valts ut som kan säga något om hur medarbetarna kan se Ikea 

som arbetsgivare innan de träder in i verksamheten. Detta för att kunna beskriva processen 

från början till slut, hur jobbsökande/anställda präglas av värderingarna.  Det är en aktuell 

jobbannons som valts därför att den explicit uttrycker Ikeas värderingar. Stilen och innehållet 

är också representativt för hur en jobbannons generellt brukar se ut. Annonsen representerar 

enligt min mening väl hur Ikea använder employer branding externt.  

 Jobbannonsen kommer från Ikeas hemsida från fliken ”Jobba hos oss” där Ikeas 

samtliga jobbannonser finns publicerade. Ansökan heter ”Ikea söker restaurangmedarbetare” 

och omfånget är två sidor. Det som jag tagit fasta på i jobbannonsen är enbart de stycken som 

berör Ikeas värderingar och kultur, jag har därför valt bort de delar som inte relaterar till 

denna undersökning.  

 

4.2 Intervju av medarbetare  

För att besvara min frågeställning om företagskulturers identitetspåverkan har jag valt att 

använda mig av intervjuer av medarbetare på Ikea Barkarby. Intervjufrågorna som ställdes har 
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i huvudsak berört hur de anställda upplever värderingarna och företagskulturen och de 

anställdas egen syn på värderingarnas roll i företaget. Respondenteras intervjusvar som 

baseras på deras erfarenhet ger en bredare bild av företaget från de människor som berörs av 

Ikeas värderingar och företagskultur. Intervjumaterialet kommer beskrivas mer utförligt under 

avsnitt 5 Metod. 

 

4.4 Avgränsning  

Vissa avgränsningar har gjorts i materialet och metod för att förhindra att arbetet skulle bli för 

omfattande. En geografisk avgränsning har gjorts där undersökningen begränsats till Ikea 

Barkarby i syfte att ha ett konkret fenomen att observera och dra slutsatser om. Genom att 

begränsa undersökningen till ett varuhus blir materialet inte lika omfattande, dock blir en 

konsekvens att resultaten av undersökningen blir begränsade och inte helt och hållet 

representativt för att kunna beskriva hela Ikeafenomenet med dess allomfattande kultur. Min 

förhoppning är att genom att enbart undersöka ett varuhus komma närmre kulturen och 

normerna i detta specifika varuhus och om möjligt beskriva en del av hur det generellt sett 

fungerar i Ikea koncernens omfattande företagskultur.  

Den jobbannons som ligger till grund för undersökningen och hemsidan kommer 

granskas överskådligt för att ge en bild av hur Ikea framställer sig och sin verksamhet utifrån 

ett medarbetarperspektiv. Denna artefakt kommer inte undersökas på grundnivå (grammatisk 

nivå) eftersom det inte är intressant för undersökningen. Istället kommer en framinganalys 

användas, där de av Ikeas uttryckta värderingar som återkommer mer frekvent kommer att 

iakttas och lyftas fram för att skapa en uppfattning om hur Ikea vill framställa sig utåt mot 

jobbsökande.  

 
 

5. Metod  

Jag vill börja med att reflektera över min egen roll och förkunskaper i detta arbete. Som 

tidigare nämndes arbetar jag i nuläget på Ikea Barkarby vilket innebär att jag har en personlig 

relation till det undersökta objektet.  Mot bakgrund av mitt engagemang för Ikea är mitt 

förhållningssätt till ämnet således påverkat av min inställning till företagets verksamhet. Detta 

medför att resultaten kan vara påverkade av mina åsikter. Det har jag försökt att hantera 

genom att ge akt på mina egna förgivettaganden och bias, att redovisa andra möjliga 
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tolkningar och att metareflektera kring och gå i diskussion med mina egna tolkningar. På den 

positiva sidan har detta inneburit insyn och inträde i Ikea och förtroende hos informanterna.   

 

5.1 Framing analys  

För att få en bild av Ikeas användning av employer branding med olika retoriska medel 

kommer en framing analysis, här kallad framinganalys, användas som går ut på att undersöka 

hur sändaren av en artefakt beskriver världen. Författaren av Rhetorical criticism (2009) Jim 

Kuypers menar att denna beskrivning av världen är skapad utifrån urval och tolkning av fakta 

vilket har en påverkan på hur budskapet framförs och vad effekten blir hos mottagaren. 

Genom att framhålla viss information, beskrivningar av karaktär, antaganden med mera ger 

detta en vinkling på beskrivningen av exempelvis en situation, medan man tonar ner vikten av 

andra aspekter i samma beskrivning. Framing handlar alltså om att gestalta något och på så 

sätt försöka påverka mottagaren att ta in din skildring av detta något. Framingen skapar en 

mening för mottagaren av texten och förevisar därmed hur mottagaren ska tolka innehållet. 

Kuypers citerar Robert Entman (2009):  

Some aspects of a perceived reality [are made] more salient in a communication text, in such way 
as to promote a particular problem definition, casual interpretation, moral evaluation and/or 
treatment recommendation for the item described. (s. 190.) 

Att undersöka vilka frames som producerats i en artefakt visar alltså vilka betydelseskapande 

inramningar som föreligger i artefakten. Kuypers menar att denna framing kan ske medvetet 

liksom omedvetet av avsändaren (Kuypers 2009, s.182). ). En framinganalys går till så att 

forskaren observerar de språkval som förekommer i artefakten genom att söka efter olika 

aspekter vilka Kuypers benämner som ”themes” (Kuypers 2009). Det är detta jag tar fasta på 

genom att använda en framinganalys, att observera vilka teman, i form av Ikeas explicita 

värderingar, som förekommer i den jobbannons som ligger till grund för analysen. Syftet med 

detta är att skapa en bild av vad sändaren av artefakten har för världsbild och hur denne 

medvetet eller omedvetet väljer att formulera jobbannons för att påverka den jobbsökande. Att 

bedöma om denna verklighetsuppfattning är rimlig eller inte har inget intresse för min studie 

och därför kommer jag heller inte uttala mig om detta utöver funna resultat av analysen.  

Dock ska inte glömmas att det finns andra omständigheter som påverkar läsarens 

mottagande av texten som deras kulturella, sociala eller historiska bakgrund, detta gäller även 

mig som analytiker.I mitt fall innebär detta att jag som anställd på Ikea är färgad av min 

förförståelse om Ikeas värderingar och att det kan uppstå en problematik i att finna aspekter 

som för mig är osynliga eftersom de är vedertagna för mig. Å andra sidan kan även det 
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motsatta ske eftersom min förförståelse kan hjälpa mig att finna mer tecken på frames än vad 

en normal objektiv mottagare skulle finna. Detta kommer problematiseras i mitt fall under 

diskussionsavsnittet.           

En annan metod som hade kunnat användas i samband med denna studie är en 

ideologikritisk analys som syftar till att ”göra det osynliga synligt” (Bergström, Boréus 2012, 

s.16).  En ideologikritisk analys har som syfte att vara maktkritisk och ta fram föreställningar 

i samhället som kanske tas för givna, men som leder till att människors möjligheter att ta 

ställning till vissa grundläggande frågor påverkas (Göran Bergström, Kristina Boréus 2012, 

s.148-149). Mitt syfte är emellertid inte maktkritiskt varför jag istället valde en framinganalys. 

I arbetet med att urskilja och förstå de frames som producerats tar jag också hjälp av En 

möbelhandlares testamente (2007) och I Lilla Ikea Ordboken (1996) som är Ikeas interna 

dokument som beskriver företagets värderingar och viktiga ledord i Ikeas verksamhet. Dessa 

används i undersökningen för att på detaljnivå kunna observera vilka Ikeas värderingar är och 

vad de innebär för att kunna urskilja dem i jobbannonsen. Materialet finns tillgängligt för 

Ikeas medarbetare på det interna intranätet och även som rubricerad version på Ikeas hemsida 

under fliken ”Jobba hos oss”. 

   

5.2 Intervju  

Under avsnitt 4 Material presenterades det intervjumaterial som legat till grund för denna 

studie. Här kommer metoden att diskuteras och problematiseras. Syftet med att använda 

intervjuer är att få ett trovärdigt material att utgå från genom att lyfta fram de personliga 

åsikterna hos Ikeas medarbetare om företagets värderingar och deras påverkan på 

medarbetarnas identitet. Nedan följer en presentation av intervjufrågorna som de berörda 

besvarade: 

- Hur upplever du att Ikeas värderingar överensstämmer med dina egna värderingar? 
- Anser du att Ikeas värderingar påverkat dina egna värderingar sedan du började arbeta på Ikea? 
- Var anser du att Ikeas värderingar uttrycks som tydligast? (vilket forum?) 
- Hur viktigt tycker du att det är att medarbetarna identifierar sig med företagets värderingar?  
- Hur, på vilket sätt, ska man gå tillväga för att säkerställa att medarbetarna identifierar sig med 

värderingarna och Ikeakulturen? 
- När anser du är brytpunkten för när en medarbetare blir en sann Ikeaambassadör? 
- Hur viktigt anser du att det är att medarbetarna förmedlar Ikeas värderingar när de är på jobbet?  
- Hur upplever du att du själv förmedlar och lever Ikeas värderingar när du är på jobbet? 
- Hur tycker du att Ikeas värderingar efterlevs i vardagen i varuhuset? 
- Hur påverkar Ikeas värderingar ditt beslutsfattande i ditt dagliga arbete? 
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Frågorna som ställdes var av kvesitiv karaktär vilket innebär att de till skillnad från rogativa 

frågor inte enbart kan besvaras med ett jakande eller nekande svar (Teleman et al. 1999). Att 

använda kvesitiva frågor vid intervjun gav de intervjuade utrymme för diskussion och därför 

mer utvecklade svar. I intervjuerna tillämpades ett semistrukturerat förhållningssätt vilket ger 

respondenterna möjlighet att besvara intervjufrågorna fritt utan att jag som intervjuar påverkar 

respondenterna och deras möjlighet att utveckla svaren (Alan Bryman, Emma Bell 2005). 

Frågorna har därmed ställts öppna för att uppmana respondenterna att fritt svara på frågorna 

vilket ger mer spontana svar och kan bidra till ett bredare svarsgrund och alternativa synsätt. 

Formuleringen av frågorna valdes för att ge en bredd och uppmuntra respondenten till 

diskussion om identiteten och företagskulturen. Frågorna formulerades så neutralt som 

möjligt för att inte vägleda respondenterna i någon speciell riktning eller få dem att känna sig 

obekväma. Det som var oundvikligt att förgivetta var att Ikea som företag har värderingar och 

att det skulle vara något önskvärt från företagets sida att det finns en överensstämmelse 

mellan de anställdas och företagets värderingar.  Frågorna utformades för att kunna observera 

processen i medarbetarbetarnas erfarenhet i företaget med koppling till deras identitets 

påverkan av företagskulturen.  

Intervjuerna spelades in på plats i varuhuset och transkriberades i efterhand varpå 

analysen gjordes på det transkriberade materialet. Syftet med inspelningen och 

transkriberingen var att öka validiteten och att säkerställa att ingen viktig information 

missades. Transkriberingen utfördes med fokus på innehållet snarare än på formuleringar och 

pauser. Detta för att en sådan grundlig transkribering hade tagit för lång tid och inte gett något 

intressant resultat för studien.  

Fem medarbetare intervjuades. De kommer från olika delar av varuhuset och har olika 

befattningar och erfarenheter (se beskrivning av respondenterna i bilaga 2.) Respondenterna 

var medvetna om att de blev intervjuade och gavs möjlighet att godkänna transkriberingen av 

sina svar. Tanken med att använda olika individer med skilda erfarenheter, tjänster, ålder, 

kön, etcetera var att få ett bredare intervjuresultat som grund för analys. Syftet med att 

använda medarbetare som arbetat olika länge på företaget var att få ett resultat som kan 

användas som grund för diskussion om huruvida tiden som medarbetare på Ikea har en 

påverkan på medarbetarnas identitet, och deras upplevelse av företagets kultur och 

värderingars påverkan på identiteten.   

Antalet personer som intervjuades är inte tillräckligt för att kunna dra några mer 

generella slutsatser om hur många av Ikeas medarbetare som upplever att företagskulturen 

påverkar deras identitet. Det var inte heller inte syftet med intervjuerna. Undersökningen 
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handlar mer om att undersöka om och i så fall hur företagskulturen och värderingarna kan ha 

en påverkan på de anställda. Ikea Barkarby används som ett retoriskt exemplum i detta 

sammanhang men i uppsatsen finns även ett syfte att kunna diskutera identitetspåverkan på ett 

generellt plan. Därför är omfånget av intervjumaterialet tillräckligt för att kunna få en eller 

flera perspektiv på några medarbetares inställning till företagets värderingars påverkan på 

identiteten.  

Samtliga intervjuade är mina kollegor på Ikea Barkarby. Fördelen med att intervjua 

medarbetare som jag har en nära relation till var att få tillgång till dem och att få en 

förtroendefull, avslappnad och öppenhjärtig diskussion. Nackdelen är att det kan pågå ett 

socialt spel, eller finnas olika beroendeförhållande som påverkar svaren. Därför fick jag vara 

särskilt medveten och noggrann med att ställa så neutrala frågor som möjligt utan att ge 

indikationer på vilka svar jag förväntar mig. Jag var också noga med att understryka att 

respondentera skulle presenteras som anonyma i studien.  

När intervjusvaren sammanställts bearbetades materialet för att plocka ut de 

gemensamma teman som återkom i respondenternas svar. Dessa teman sammanfattas här i 

uppsatsen utifrån intervjufrågorna för att texten inte ska bli alltför omfattande. De teman som 

framförallt varit av intresse för uppsatsen har varit kopplade till identitetsbegreppet, 

värderingarnas påverkan, personlig utveckling, ambassadörsskap och företagskulturens 

synlighet i arbetet och det dagliga beslutsfattandet hos medarbetarna.  

 

6. Analyser 

6.1  Ikeas employer branding externt – analys av jobbannons 

I kommande avsnitt presenteras de resultat som funnits genom framinganalysen av Ikeas 

jobbannons.  

Ikea lägger upp flertalet jobbannonser externt på sin hemsida Ikea.se. Jobbannonsen 

”Ikea söker restaurangmedarbetare” (som beskrevs under kapitel 4 Material) används som ett 

exemplum för att lyfta fram hur Ikeas annonser utformas och hur Ikeakulturen och 

värderingarna blir synliga för jobbsökande. För att undersöka detta tillämpas en 

framinganalys för att finna vilka teman som är mest framträdande i annonsen. Här följer ett 

antal utdrag från annonsen med diskussion kring värderingarna för att få en förståelse för 

syftet med annonsens utformning.  Först följer en rubrik med en tolkning om vad dessa utdrag 
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skulle kunna placeras under för tema och därefter följer utdragen från annonsen och slutligen 

analys av utdragen och de värderingar som framas. 

 

Gemenskap och entusiasm 

Ikea Barkarbys restaurang behöver medarbetare som sätter stort värde på ett 
arbetsklimat präglat av gemenskap, prestigelöshet, mycket energi och 
entusiasm! 

 
…(du ska) tycka om att jobba tillsammans med andra människor. 

 

En tolkning utifrån dessa utdrag kan vara att man aktivt framar värderingen Gemenskap och 

entusiasm. I Lilla IKEA Ordboken (1996) skriver Kamprad: 

 
Att vårda gemenskapen och entusiasmen för arbetet är av avgörande betydelse 
för vår framgång. Det är den där lilla extra förmånen som drar till oss goda 
medarbetare och får nuvarande medarbetare att ge det där lilla extra som gör oss 
bättre och mer framgångsrika än våra konkurrenter.  
Inter Ikea systems B.V 2007, s. 42.) 

 

Baserat på Kamprads definition av värderingen Gemenskap och entusiasm kan utdragen från 

jobbannonsen som presenterades tidigare tolkas som ett exempel på hur man vill lyfta fram 

gemenskapen som man ständigt arbetar för inom Ikea. Gemenskapen är nyckeln till att 

medarbetarna känner sig som en del av ”Ikea -familjen”, att alla är lika mycket värda och en 

del av en stor helhet. Tillsammans är likaså ett viktigt nyckelord inom Ikeas verksamhet (Inter 

Ikea systems B.V 2012) som framas för att skapa en sammanhållning för medarbetarna inom 

företaget. Genom att gemenskapen framhävs så starkt i annonsen görs läsaren uppmärksam på 

att denne bör ha goda sociala förmågor för att kunna trivas i företaget eftersom gemenskapen 

har så stor plats inom företageskulturen.  

 

När du växer, växer Ikea  

 
…vi hoppas att du vill växa med oss! 
 
Vi växer på alla nivåer och vi ser gärna att du vill växa med oss, både som 
individ och i din yrkesroll.  

 

Utifrån dessa två utdrag från annonsen görs Ikeas ambition tydlig att de vill uppmuntra sina 

medarbetare att växa som individer och med företaget. Det finns ett ordspråk inom Ikea som 

lyder ”Ikea växer när du växer”. Förklaringen till detta ordspråk kan förstås som att det allra 
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viktigaste för att säkerställa att företaget ständigt rör sig vidare är att uppmuntra medarbetarna 

till att ha egna åsikter och idéer som kan möjliggöra att företaget förändras till det bättre. 

Genom att du växer som individ kan du göra företaget till det bättre eftersom medarbetarna 

och deras roll är en stor del av företagskulturen. Medarbetarna ska därför uppmuntras att ta 

plats och testa nya metoder för att göra sitt och andras arbete ännu bättre.  

En rimlig tolkning till varför man vill frama och framhäva denna aspekt i annonsen kan 

vara att man vill locka nya medarbetare som vill utvecklas inom i ett stort företag och ser 

potentialer i att nå en viss position eller tjänst. Ikeas potentialer vad gäller 

utvecklingsmöjligheter för sina medarbetare är vida känt eftersom det är ett globalt företag 

med möjligheter för de anställda att utvecklas och finns arbeten på olika nivåer och platser 

inom företaget världen över.  

Resultatet av att framhäva denna aspekt kan bli att läsaren attraheras av företaget utifrån 

dess utvecklingsmöjligheter rent befattningsmässigt samtidigt som individens utveckling sätts 

i fokus.  

 

Kunden – vår arbetsgivare 

Vi söker dig som älskar mötet med kunden. 
 

Denna mening är något som lyfts fram i nästintill alla av Ikeas jobbannonser. Kunden ska 

alltid komma i första hand eftersom kunden bringar in pengar till verksamheten, det är därför 

kunden som skapar arbetstillfällen för personalen och sammanfattningsvis kan kunden sägas 

vara medarbetarnas arbetsgivare i denna mening. Att du som medarbetare därför älskar att 

träffa människor och har en god hand med dina kunder är därför av yttersta vikt eftersom 

medarbetarna är ansiktet utåt mot varuhusets kunder.  

 

Personligheten väger tyngst  

På Ikea lägger vi stor vikt vid din personlighet och du kommer arbeta i en miljö 
där dina idéer kommer att bli hörda och där dina åsikter räknas.  

 

Detta utdrag från annonsen beskriver även det som är ett nyckelord som framas inom Ikeas 

verksamhet – mångfald. Genom att lägga stor vikt vid personligheten skapas en mångfald 

med olika människor med olika erfarenheter. Tillsammans skapar medarbetarna en mångfald 

som driver företaget framåt. Detta är även en del av Ikeas personalvision: ”genom att ge enkla 

och ärliga människor möjlighet att utvecklas både som individ och i sina yrkesroller, så att vi 
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tillsammans och med stort engagemang kan skapa en bättre vardag för oss själva och våra 

kunder” (Inter Ikea Systems B.V 2012).  

 

Arbeta för visionen  

För att trivas på IKEA, krävs det att du delar våra värderingar och har viljan att 
vara med och arbeta för vår vision: ”att skapa en bättre vardag för de många 
människorna”. 
 
…vill vi att du i ditt personliga brev berättar för oss hur du kommer att göra för 
att tillsammans med dina kollegor vara med och skapa en bättre vardag för de 
många människorna här på Ikea Barkarby! 

Dessa utdrag beskriver explicit vikten av att Ikeas medarbetare delar företagets värderingar 

och visionen att skapa en bättre vardag för de många människorna. Denna målsättning är 

något som ska genomlysa i alla medarbetares arbete oavsett befattning och uppgift. De 

anställda måste ha viljan att arbeta för denna vision och dela värderingarna. 

I det andra utdraget uppmanas den jobbsökande att själv beskriva hur hen skulle göra 

för att skapa en bättre vardag för de många människorna på Ikea. Ett möjligt syfte med att 

framhäva detta skulle kunna vara att skapa en tanke hos den sökande, att denna får reflektera 

över om denna vision och värderingarna är något jag delar eller inte. Eftersom värderingarna 

när allt kommer omkring fungerar som medel för att nå företagets vision är det vidare rimligt 

att tyda implementeringen av värderingarna som ett sätt att i ett tidigt skede särskilja de 

potentiella Ikeaambassadörer från sökande som inte delar Ikeas vision. Genom att uppmana 

den sökande att i sin ansökan beskriva hur denne skulle göra för att skapa en bättre vardag för 

de många människorna på Ikea försöker man säkerställa att visionen inte gått den sökande 

förbi. Den jobbsökande får på så sätt sätta sig själv i relation till värderingarna och visionen 

och fundera över om det verkligen passar denne. Att kräva detta av den sökande gör att hen 

engageras att sätta igång en tankeprocess som således blir mer krävande än att enbart påstå att 

detta är Ikeas värderingar (jämför Björkvall 2009, s. 32).  

 

Sammanfattning av analys 

William Gamson menar att objektiva fakta ”take on their meaning by being embedded in a 

frame or story line that organizes them and gives them coherence, selecting certain ones to 

emphasize while ignoring others” (Kuypers 2009, s. 181). Utifrån valet av framhävda 

värderingar kan man ifrågasätta varför vissa värden framhävts medan andra inte är lika 

tydliga. Framinganalysen syftar till, som nämndes ovan, att lyfta fram de värden och 

ideologier som syns i texten. Om man därefter skulle vilja utvärdera vad som skulle ske med 
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textens budskap om de betydelsebärande effekterna i texten byttes ut kan ett kommutationstest 

användas (Fiske 1990, s. 147). Genom att utvärdera betydelsen av den valda värderingen i 

annonsen, och på det sättet se hur annonsens helhetsuttryck och budskap förändras om man 

skulle byta ut denna mot en annan kan dessa därför antas vara de betydelsebärande faktorerna 

i annonsen (Chandler 2007, s. 88-90).  Dock blur även en sådan tolkning förstås baserad på 

läsarens sociala och kulturella begränsningar som påverkar hur denne uppfattar ett visst 

fenomen (Björkvall 2009, s. 15).  

Mot bakgrund av framinganalysens resultat framkom att de värderingar som 

implementeras i annonsen främst var relaterade till värden som gemenskap, fokus på den 

jobbsökandes personlighet och företagets ambition att växa genom sina medarbetare. Även 

företagets vision presenterades. En rimlig tolkning är att om en annan värdering än 

ovannämnda implementerades i annonsen skulle den jobbsökande möjligtvis inte känna 

samma dragningskraft till Ikea som arbetsgivare. Om man utförde ett kommutationstest och 

framandet av till exempel värderingen gemenskap och entusiasm ersattes med exempelvis 

kostnadsmedvetenhet är det troligt att annonsen kunna uppfattas som mindre attraktiv och 

intressant. En rimlig tolkning skulle kunna vara att många individer inte söker sig till Ikea för 

deras potential att spara pengar genom att hålla låga kostnader på olika sätt, förmodligen 

lockar andra orsaker hos arbetsgivaren.  

Framing handlar alltså om att gestalta något och på så sätt försöka påverka mottagaren 

att ta in sändarens skildring av detta något. Detta gör värdet av att framhäva exempelvis 

gemenskapen och entusiasmen i annonsen att möjligtvis fler upplever Ikea som en attraktiv 

och intresseväckande arbetsgivare som är mån om sina medarbetare och deras trivsel. 

Framingen skapar denna mening för mottagaren av texten och förevisar därmed hur hen ska 

tolka innehållet. Till följd av detta skapar denna framing i annonsen därmed också en snävare 

bredd av sökande vilket ger Ikea fler potentiella blivande medarbetare med ”rätt” värderingar. 

För att sammanfatta resultaten av framinganalysen av jobbannonsen i relation till 

värderingarna kan inledningsvis slutsatsen dras att annonsen är präglad av värderingarna i hög 

grad, vilket också var en given slutsats eftersom det var syftet till att just denna annons valdes 

ut. Analysen av denna annons beror dock mycket på mottagarens förståelse av innehållet. Däri 

ligger ett intresse i att undersöka för hur hen tolkar budskapet och tillämpar sina egna 

erfarenheter och kulturella sammanhang till textens budskap för att bringa mening i texten 

(Fiske 1990, s. 14). För den som läser denna annons utan att ha vetskap om Ikeas värderingar 

är de väl inbundna i texten men för den som har vetskapen om Ikeas kultur och värderingar är 

det en tydligt argumenterande text med inslag av värderingarna för att aktivt påverka läsaren.  
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6.2 Ikeas employer branding internt - resultat av medarbetarintervju  

Nedan summeras intervjusvaren från de respondenter som deltog i undersökningen. 

Intervjusvaren presenteras som anonyma för att inte hänga ut någon enskild medarbetares 

åsikt. Varje fråga besvaras i tur och ordning för att avslutningsvis sammanfattas i generella 

slutsatser som kan dras utifrån intervjusvaren.  

- Hur upplever du att Ikeas värderingar överensstämmer med dina egna värderingar? 

Flertalet av de intervjuade besvarade denna fråga med likande svar, att värderingarna ligger i 

linje med deras egna värderingar. Ingen av de intervjuade lyfte fram någon specifik värdering 

som de inte identifierade sig med. Vissa av respondenterna lyfte fram problematiken i 

huruvida man omsätter värderingarna på olika sätt, men att troligtvis samtliga av Ikeas 

medarbetare identifierar sig med Ikeas värderingar.  

 
- Anser du att Ikeas värderingar har påverkat dina egna värderingar sedan du började 

arbeta på Ikea? Varför/varför inte? 

På frågan om företagets värderingar påverkat respondenternas egna värderingar blev svaret 

blandat från de intervjuade. Två av de intervjuade svarade att de anser att vi får våra 

värderingar så tidigt i livet och att det är svårt att påverka dem. Några svarade nekande och 

upplevde att de inte hade påverkat deras egna värderingar men att de hade gjort att individerna 

själva hade börjat reflektera över vad de hade för personliga värderingar. En av 

respondenterna svarade: 

 
 Nej, men de har gjort mig mer medveten och gjort att jag reflekterat över det. 
sen skulle jag inte säga att de har ändrat mig, men mer att jag reflekterat kring 
vad jag känner starkt för eller inte.  

 

Några av de andra intervjuade gav jakande svar, att de hade påverkat medarbetarens 

värderingar. En av respondenterna svarade följande:  

 
Ikeas värderingar har hjälpt mig förstå vad som är viktigt för mig och varför det 
är viktigt. Jag har inte ändrat mina personliga värderingar, men som sagt, jag har 
nog förstått varför jag tycker som jag gör och känner som jag känner. 

 
Baserat på dessa intervjusvar, trots respondenteras skilda åsikter, kan slutsatsen dras att 

värderingarna, utan att lägga en värdering i om de har eller inte har påverkat medarbetarnas 

egna värderingar, har uppmärksammat medarbetarnas egna värderingar i och med att de blev 

en del av företaget.  



26 
 

 
- Var anser du att Ikeas värderingar uttrycks som tydligast? (vilket forum?) 

Att värderingarna var som tydligast i rekryteringen av nya anställda och i vardagen i 

varuhuset var standardsvaren hos alla respondenter. En åsikt var att frånvaron av 

värderingarna i arbetet ibland kunde upplevas som mer tydlig än när värderingarna faktiskt 

fanns där. En av respondenterna menade att en så enkel sak som att vi säger ”hej” när vi möter 

kollegor eller kunder är ett tydligt exempel på våra värderingar.  

 
- Hur viktigt tycker du att det är att medarbetarna identifierar sig med företagets 

värderingar? 

Samtliga av respondenterna svarade jakande på frågan, att det är ”A och O” att medarbetarna 

identifierar sig med företagets värderingar.  Identifikationen är viktig eftersom detta ger 

tydliga förväntningar på varandra, mellan anställd och arbetsgivare men även kollega till 

kollega – vi är överens om att vi upplever värderingarna likadant och kommer arbeta enligt 

dem. Vidare utvecklades att syftet med värderingarna inte är att de ska vara ord skrivna på 

papper, huvudsaken är att de efterlevs av de anställda. Det är de anställda som skapar 

företagskulturen och bidrar till den varje dag och därför är det grundläggande att 

medarbetarna också lever efter värderingarna. Det räcker inte med att bara acceptera dem utan 

du måste uppriktigt känna för dem. 

Identifikationen med värderingarna i relation till ditt eget välbefinnande var också en 

fråga som lyftes av medarbetarna. För att kunna må bra på din arbetsplats är det viktigt att du 

identifierar dig med företagets värderingar eftersom du mår bra när du får vara sig själv. Att 

stiga in i en företagskultur ska inte ändra dina värderingar, det kan ändra ditt beteende men du 

ska fortfarande känna att du trivs och gör det som du mår bra av. Då är identifikationen med 

värderingarna grundläggande för att säkerställa att alla medarbetare mår bra på sitt jobb.  

 
- Hur, på vilket sätt, ska man gå tillväga för att säkerställa att medarbetarna identifierar 

sig med värderingarna och Ikea-kulturen? 

De intervjuade hade flera olika exempel på hur man kan arbeta aktivt med värderingarna, som 

att tala om företagets gemensamma arv, vår företagskultur och vad värderingarna står för. Att 

vara det goda exemplet var ett svar som i stort sett alla respondenterna gav. Tydlighet i 

rekryteringen menade flera av respondenterna är nyckeln till att säkerställa att de nya 

medarbetare som börjar på Ikea identifierar sig med värderingarna. Följande är ett utdrag från 

en av respondenternas svar: 
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Det börjar i rekryteringen, i vad våra kunder ser när de tänker på Ikea och i vårt 
employer brand, det är våra kunder som söker jobb hos oss, och om vi som 
företag kan spegla en bild till våra kunder om vad vi står för och vad som är 
viktigt för oss så betyder det att ”rätt” personer också söker jobben hos oss.   

En annan av respondenterna menade att fördelen med att jobba enligt värderingarna måste 

lyftas fram. Vi måste få in både kund, medarbetare och företaget och sätta dessa i relation till 

varandra för att få medarbetarna att förstå varför värderingarna gör nytta i vårt arbete, genom 

att sätta detta i ett perspektiv som medarbetarna förstår och kan relatera till är det troligare att 

de tar åt sig värderingarna än om man bara talar fakta.  

 
- När anser du är brytpunkten för när en medarbetare blir en sann Ikea-ambassadör? 

Denna fråga upplevdes som svårbesvarad av många av respondenterna. Flera av 

respondenterna reagerade på begreppet ”Ikea-ambassadör” och ifrågasatte hur man egentligen 

ska tolka begreppet rätt för att kunna besvara frågan. 

Genomgående i de flesta svar var att det inte finns ett specifikt tidsintervall då en 

medarbetare blir en Ikea-ambassadör. Flera av de intervjuade menade att man väldigt tidigt i 

processen kan vara en Ikea-ambassadör beroende på vad vi lägger för värdering i begreppet 

”Ikea-ambassadör.” Exempel på detta finner vi i följande svar från en av respondenterna: 

 
Jag tror inte det finns något specifikt tidsintervall då man blir en ambassadör, 
jag tror man kan vara det redan från början. Om man kommer in som ny och vill 
ta ansvar och har ett engagemang och pratar gott om Ikea och har en god 
inställning så tror jag att du via ditt beteende kan vara en Ikea-ambassadör. Sen 
kanske du inte har erfarenheten och allt det där andra. När vi ofta pratar om 
begreppet Ikea-ambassadör så brukar vi prata om en person som skulle kunna 
vara mentor och lära upp nya medarbetare, och det kan du nog inte göra när du 
är helt ny. Men så länge som du till 100 % står för värderingarna och sprider det, 
vilket du enligt mig kan göra från dag ett när du börjar på Ikea, då är du en 
ambassadör. Sen beror det ju på vad man menar med begreppet Ikea-
ambassadör såklart. 

 

En åsikt från en annan av respondenterna var att det var vid intervjutillfället som du blir en 

Ikea-ambassadör, i samband med att du och arbetsgivaren bekräftar att ni har samma 

förväntningar och värderingar som lever inom företaget.  

 
- Hur viktigt anser du att det är att medarbetarna förmedlar Ikeas värderingar när de är på 

jobbet?  

 
Det var av samtliga respondenters åsikt att det är viktigt att medarbetarna förmedlar Ikeas 

värderingar på arbetet. Vissa menade att det är medarbetarna som skapar hela Ikeas affär, att 
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utan medarbetarna vore företaget ingenting. Enligt en av respondenterna var det utifrån en 

konkurrenssynpunkt likaså medarbetarna som gör den stora skillnaden eftersom det är de som 

är företagets ansikte utåt – genom att medarbetarna då förmedlar värderingarna utåt mot 

kunderna kan kunderna därmed särskilja företaget från konkurrenter.  

 
- Hur upplever du att du själv förmedlar och lever Ikeas värderingar när du är på jobbet? 

Många av respondenterna var självkritiska mot sitt eget sätt att öppet och aktivt tala om 

värderingarna och återkoppla till dem i sitt arbete. En del svarade att de hoppas att de 

förmedlar Ikeas värderingar. Att vara ”det goda exemplet” lyftes fram återigen. En av 

respondenterna uppmärksammade det trista i att hen ofta använder värderingarna i mer 

negativa situationer när det är något som inte går som det ska, istället för att lyfta fram goda 

exempel på när värderingarna faktiskt används. 

Svar på hur man använder värderingarna i arbetet var bland annat genom att ifrågasätta 

varför man gör på ett visst sätt, i enlighet med värderingen ”våga vara annorlunda” och att 

vara ärlig mot sina kollegor. En av respondenterna menade även att hen levde enligt 

värderingarna genom viljan i att faktiskt sträva efter att skapa en bättre vardag för de många 

människorna enligt Ikeas vision, att hen kände sig som en del i något större och att du har 

makten att påverka på så vis.  

 
- Hur tycker du att Ikeas värderingar efterlevs i vardagen i varuhuset? 

Många av respondenterna menade att värderingarna är något som vi använder omedvetet, 

vilket beskrivs i följande utdrag från en av intervjuerna: 

 

Vi använder värderingarna omedvetet. Vi pratar inte Ikeas värderingar, det är 
inte vårt sätt att vara för vi är ödmjuka inom Ikea vilket är en av våra 
värderingar. Men vi använder det goda exemplets makt mycket och pratar om 
saker och ting och det är nog därför vi har så mycket historier inom Ikea – det är 
genom dem som vi sprider våra värderingar. 
 

Många av respondenterna besvarade även denna fråga med att beskriva de potentialer som 

finns idag, hur arbetet kan förbättras ytterligare. Förslag var genom att jobba mer medvetet 

med värderingarna och skapa en förståelse och engagemang för dem genom att exempelvis 

beskriva vad konsekvenserna blir, detta för att sätta medarbetaren och värderingarna i 

perspektiv till arbetet och vad konsekvenserna blir om vi inte använder värderingarna.  
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En annan av respondenterna menade att man i varuhuset har en tendens att ”skämta” om 

värderingarna, till exempel genom att uttrycka saker som ”ja detta var ju inte så 

kostnadsmedvetet” när samma person skrivit ut mycket papper i onödan eller liknande. 

Respondenten tyckte att vi ibland genom att uttrycka sådana saker ger uttryck för att visa att 

vi kan värderingarna men att vi medvetet inte använder dem, detta för att på något sätt 

försvara sitt agerande trots att det inte var i enlighet med företagets värderingar. 

Respondenten menade att detta kunde motarbetas genom att man aktivt arbetar med att 

förklara nyttan av värderingarna och inte talar om värderingarna bara för sakens skull.  

 
- Hur påverkar Ikeas värderingar ditt beslutsfattande i ditt dagliga arbete? 

Flera av respondenterna svarade på denna fråga med att återigen förklara hur de använder 

värderingarna omedvetet i det dagliga arbetet. Exempel på hur medarbetarna använder 

värderingarna var bland annat genom att våga prova nya saker utan rädsla för att misslyckas, 

att våga utmana ett koncept - Ikeas kultur är på så sätt utmanande och uppmanar sina 

medarbetare att prova nya saker.  

En av respondenterna menade att hen alltid går tillbaka till Ikeas värderingar och 

kontrollerar att beslutet som ska fattas är i enlighet med Ikeas värderingar. Detta till skillnad 

från en annan respondent som menade att hen inte fattar beslut som är emot Ikeas värderingar, 

detta beroende på att hen alltid fattar beslut som är i enlighet med hennes egna värderingar, 

sedan råkar det vara så att Ikeas värderingar är densamma som hennes egna.  

 

Sammanfattning av analys 

Utifrån resultaten av intervjun kan en generell slutsats dras att Ikeas värderingar, utan att 

lägga en värdering i om de har eller inte har påverkat medarbetarnas egna värderingar, har 

uppmärksammat medarbetarnas egna värderingar i och med att de blev en del av företaget. 

Resultatet på frågan om företagets värderingar påverkat respondenternas egna värderingar 

visar att den generella inställningen är att de anser att Ikeas värderingar har hjälpt 

medarbetaren att förstå vad som är viktigt för henne och varför det är viktigt. Dock har inte de 

personliga värderingana ändrats utan medarbetaren har snarare fått ord på vad denne faktiskt 

tycker och känner.   

Om företagskulturen haft en påverkan på medarbetarnas egen identitet kunde inte 

fastläggas utifrån respondenternas svar, men samtliga påstod att värderingarna haft ett 

inflytande på deras beteende generellt sett i deras arbete vilket kunde styrkas av deras sätt att 
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anamma företagets värderingar, att de identifierat sig med företagskulturen och tillämpar detta 

i vardagen. Exempel på detta var bland annat att våga utmana sig själva och prova nya saker. 

Identifikationen med värderingarna i relation till sitt eget välbefinnande var också en 

fråga som lyftes av medarbetarna. För att kunna må bra på sin arbetsplats är det viktigt att 

medarbetarna identifierar sig med företagets värderingar eftersom de mår bra när de får vara 

sig själva. Att stiga in i en företagskultur ska inte ändra medarbetarnas värderingar, det kan 

ändra deras beteende men de ska fortfarande känna att de trivs och gör det som de mår bra av. 

Då är identifikationen med värderingarna grundläggande för att värna om att alla medarbetare 

mår bra på sitt jobb. På så sätt är det väsentligt med ett väl genomfört rekryteringsarbete för 

att de som kommer in företagskulturen även delar värderingarna. Rekryteringens viktiga roll 

är även något som respondenterna resonerade om i stor omfattning. Detta belyses i 

respondenternas svar om att värderingarna var mycket tydlig i rekryteringen av nya anställda. 

Begreppet Ikeaambassadör hade många av respondenterna svårt att resonera kring. 

Begreppet i sig ville respondenterna beskriva som en människa som sprider värderingarna och 

lever enligt Ikeas kultur. Genomgående i de flesta svar var att det inte finns ett specifikt 

tidsintervall då en medarbetare blir en Ikeaambassadör. Flera av de intervjuade menade att 

man väldigt tidigt i processen kan vara en Ikeaambassadör beroende på vilken värdering som 

läggs i begreppet. Huvudsakligen var inställningen att en sådan ambassadör omsätter kulturen 

och att det syns i dennes handlingar. Detta kunde infalla redan första dagen för den 

nyanställde, eller ännu tidigare utifrån en av respondenternas svar.  

Sammanfattningsvis finns det finns två möjliga tolkningar av resultaten av denna 

intervjustudie: den första möjliga tolkningen, mot bakgrund av respondenternas generella svar 

att deras värderingar inte påverkats, kan vara att den företagskultur som lever inom Ikea 

handlar om en doxa som medarbetarna gemensamt delar. Denna doxa stannar dock på 

arbetsplatsen och följer inte med medarbetarna hem när arbetet är slut, deras individuella 

identitet förblir opåverkad av företagets kultur. En variation till denna tolkning skulle kunna 

vara en mer konstruktivistisk syn, att medarbetarna framhäver olika sidor sin identitet på och 

utanför jobbet, att de visar en variant av sin identitet på arbetet och en annan sida hemma. 

Detta svar grundar sig i att det inte finns något av intervjusvaren som tyder på att 

respondenterna finner sin individuella identitet påverkad.  

Den andra möjliga tolkningen skulle kunna vara att Ikea utför ett så pass välplanerat 

rekryteringsarbete att de som rekryteras in i Ikeas företagsvärld redan delar de värderingar 

som företaget står för och därför inte behöver anpassa sin egen identitet och värderingar 

därefter. Medarbetarens identitet förblir opåverkad ifråga om dennes värderingar. Inget i 
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respondenternas svar antydde att medarbetarna hade en värdering innan de trädde in i 

Ikeakulturen som de sedan dess har ändrat inställning till helt. Utifrån detta kan det antas att 

det inte handlar om att medarbetarna blir ”hjärntvättade” av Ikeas sätt att förmedla 

värderingarna, utan att de i mångt och mycket måste haft åtminstone en acceptans för 

värderingarna när de trädde in i företagskulturen. Denna acceptans kan i sin tur möjligen ha 

haft en effekt på medarbetarnas beteende, men om värderingarna ändrats är svårt att fastslå.

       

     

7. Diskussion 

Denna uppsats hade som syfte att besvara frågeställningar om hur en stark företagskultur kan 

ha en effekt på sina medarbetares identitet. I detta avsnitt kommer funna resultat och metod 

diskuteras och avslutas med ett kort avsnitt med förslag på fortsatt forskning. 

Studien av detta specifika exempel visar som förväntat att värderingarna har betydelse 

för individernas beslutsfattande i arbetet. Vidare blir det av intresse att diskutera kring om det 

är individens egna värderingar, baserat på dennes identitet, som ligger till grund för 

beslutsfattandet eller om det är företagets värderingar som har en stark inverkan på individens 

handlande.  

Inledningsvis kan en slutsats dras från genomförd framinganalys av Ikeas jobbannons 

att den är präglad av värderingarna och visionen i syfte att få medarbetarna att förstå vad som 

förväntas av dem. Framingen, som kan tolkas som en del av employer branding, lockar utöver 

detta också olika individer att tillhöra en arbetsplats där de trivs och vill arbeta en längre tid, 

detta genom att trycka på aspekter som gemenskap. Detta menade även Kamprad, att 

gemenskapen är det mest betydelsebärande för framgång eftersom det är en förmån som 

motiverar medarbetarna att ge det lilla extra i sitt arbete (Inter Ikea Systems B.V 2007). 

Jobbannonsens fokus på värderingarna kan även styrkas av de intervjuer som genomförts med 

medarbetarna, där vissa ansåg att värderingarna är som allra tydligast i rekryteringsprocessen 

eftersom man tidigt vill uppmärksamma potentiella blivande medarbetare om värderingarnas 

vikt. Genom att upplysa de jobbsökande om värderingarnas värde och de förväntningar som 

ställs kan man särskilja de individer som delar samma vision och värderingar från de som inte 

delar dessa och därför inte har en given plats inom Ikeas verksamhet. Värderingarna fungerar 

på så sätt som ett filter i rekryteringsprocessen och möjliggör att de anställda delar Ikeas 

vision.  En kritisk tanke kring en rekrytering utifrån ett företags värdegrunder är att detta kan 

försumma den potential som kan finnas hos andra sökande som inte fullt ansluter sig till 
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värderingarna men som kanske kan utmana och ifrågasätta dem på ett värdefullt sätt och som 

dessutom kan ha andra nyttiga kvalifikationer.     

Det förefaller som Ikea söker och anställer personer som man tänker sig ska föra 

företaget och företagskuturen framåt (Inter Ikea Systems B. V 2012). Den jobbsökande får på 

så sätt sätta sig själv i perspektiv till värderingarna och visionen och fundera över om det 

verkligen passar denne. Redan i detta ögonblick, oavsett när i tidsramen det sker, skulle 

personen ifråga i teorin kunna bli en Ikeaambassadör om denne sprider företagets värderingar 

och är entusiastisk inför arbetet. Om arbetsgivare och jobbsökande på rekryteringstillfället får 

förståelse för att de har en gemensam värdegrund påbörjas redan där resan till att bli en bra 

Ikeaambassadör. Den potentielle medarbetaren är en person som delar Ikeas värderingar och 

som skulle kunna passa in i ”familjen”.  Även medarbetarintervjuerna bekräftar att det inte 

finns en bestämd tidsram för när en person blir en Ikeaambassadör. Oavsett om medarbetaren 

arbetat en längre eller kortare tid inom företaget, ligger grunden till begreppet ambassadör i 

medarbetarens beteende och inställning. Utifrån intervjusvaren baseras begreppet 

Ikeambassadör på värden som spridning av kulturen i olika bemärkelser, som att visa 

entusiasm, vara ett gott föredöme och tala med en positiv inställning om företaget. 

Ambassadörsskap innebär sålunda att individen börjar tillhöra den kollektiva identiteten och 

delar och sprider de värderingar som lever inom företagskulturens doxa.  

Om vi sätter denna studie och dess resultat i ett större vetenskapligt sammanhang kan vi 

diskutera kopplingen mellan identitet och företagskultur på ett mer generellt plan. Om vi 

återgår till kopplingen mellan employer branding och ett aktivt värdegrundsarbete är en 

möjlig tolkning att dessa påverkar de anställda genom att tydligt framhäva värderingarna för 

att underlätta och inspirera medarbetarna i deras dagliga beslutsfattande. Om företagskulturen 

är manifest och synlig i den dagliga verksamheten kan detta hjälpa medarbetarna att fatta 

beslut i enlighet med företagets vision. Däremot, om företaget inte lyckas föra fram värden 

internt till medarbetarna kan de heller aldrig förmedla sina värderingar externt utanför 

företagets väggar, detta eftersom medarbetarna är de som huvudsakligen är de viktigaste 

identitetsbärarna. Följden blir att företaget på så vis inte heller kan differentiera sig mot andra 

konkurrenter eftersom värderingarna inte är tillräckligt tydliga. Att därför aktivt arbeta med 

employer branding som ett sätt att inspirera och motivera medarbetarna i deras arbete skapar 

ett pathos (Aristoteles i Kjeldsen 2008) som enligt min mening påverkar medarbetarnas 

entusiasm för arbetsuppgifter liksom för företagskulturen. Det blir på så vis ett pedagogiskt 

sätt att förmedla information genom att implementera värderingarna i olika kanaler och på så 

vis motivera de anställda att sträva efter att nå företagets gemensamma mål.  Employer 
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branding syftar inte till att skapa en ny kultur att förmedla utan om att förmedla den starka 

kultur som existerar inom företaget, detta för att som tidigare nämnts attrahera, motivera och 

behålla arbetskraftiga medarbetare.  

Om man vänder på användandet av employer branding och ser till om det finns negativa 

följder kan en kritik vara att det kan bidra till en inskränkning av medarbetarnas individuella 

identitet. Employer brandings komplexitet i förhållande till mångfald och att anställa 

människor med ”rätt” personlighet är något som kan vara intressant att studera vidare om dess 

effekter i framtiden: kan employer branding som framhäver företagets värden fungera med 

individernas individuella identitet eller tar det ena ut det andra? Kan en konsekvens av 

employer branding bli att framtidens företag enbart har ”identiska” ansällda utan aspekter som 

skiljer dem från varandra, och kan följden då bli att företagets utveckling blir hämmad?  

Syftet med implementeringen av värderingarna i jobbannonsen kan vara att locka 

potentiella medarbetare med aspekter som mottagaren attraheras av. Speciellt blir framandet 

av aspekter som att du får vara dig själv och att dina åsikter blir hörda på Ikea intressanta 

vilket tror jag blir allt viktigare i dagens samhälle. Att känna passion för sitt arbete och 

uppleva att det bidrar till ett självförverkligande och en personlig utveckling tror jag som 

tidigare nämndes är det viktigaste och tyngsta argumentet för jobbsökande när individen sätts 

alltmer i fokus. Dock står detta resonemang i konflikt med min tidigare diskussion om 

huruvida företag, inte nödvändigtvis Ikea, kan använda värderingarna som ett filter där de 

aktivt väljer ut jobbsökande som delar värderingarna framför andra sökande som möjligen 

hade bättre kvalifikationer men ”fel” värderingar. Jag tror att detta i Ikeas exempel kan 

förklaras utifrån begreppet mångfald. Ikea strävar efter att bevara en mångfald inom företaget 

eftersom olika människor med olika bakgrund kan ge olika syn på olika företeelser vilket i sin 

tur kan driva företaget framåt. Min tanke är att Ikea kan tänkas rekrytera jobbsökande genom 

att aktivt välja ut de med rätt värderingar och att ytterligare en attraktiv aspekt från ett 

arbetsgivarperspektiv är att den sökande ifråga också bidrar till deras mångfald genom en 

intressant personlighet. Individens personlighet är därför enligt min åsikt en ytterligare aspekt 

som rekryterarna tar tillvara på men som inte nödvändigtvis måste utesluta deras ambition att 

rekrytera människor med rätt värderingar.  

Det starka rekryteringsarbetet möjliggör på så vis att medarbetarnas handlingar är i linje 

med företagets vision och värderingar.  Eftersom det inom Ikea inte finns en mall för 

bemötandet av kunder i ett säljsamtal blir värderingarna det som styr medarbetarna i deras 

handlande. Något av intresse att problematisera är hur relationen mellan medarbetarens åsikt i 

relation till dennes delande av företagets värderingar kan stå i motsättning till varandra. Är det 
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möjligt för en medarbetare att i sitt arbete leva enligt företagets värderingar men samtidigt 

försöka förbättra företaget genom att ta egna initiativ och ge åsikter om förbättringsförslag? 

Jag tror att det är möjligt eftersom detta är vad företaget också förespråkar, att utvecklas 

genom sina medarbetare och ständigt ”vara på väg” som en av deras värderingar lyder. Jag 

tror inte att dessa två aspekter måste stå i motsatsförhållande till varandra, det är möjligt att 

handla enligt värderingarna men samtidigt agera utifrån eget initiativ – detta för att jag tror att 

de flesta av Ikeas medarbetare vet vilka förväntningar som ställs på dem eftersom samtliga 

blivit rekryterade utifrån det ”filter” som värderingarna utgör. Att beslut fattas som står i total 

motsättning till företagets värderingar tror jag inte är möjligt, eftersom detta skulle innebära 

att medarbetarna fattar beslut som är emot deras egna värderingar, eftersom dessa är 

anledningen till att de rekryterats till företaget. 

I samband med frågan om huruvida värderingarna kan ses som handlingsstyrande 

kommer nu begreppet doxa introduceras till diskussion om vad som får medarbetarna att fatta 

beslut och utifrån vilka aspekter. För att en företagskultur ska fungera krävs det normer som 

utgör en struktur i värdegrunden. Dessa normer, som jag vill kalla doxa, fungerar som 

handlingsregler för hur de anställda ska agera i givna situationer med värderingarna och 

företagets vision som grund. Om medarbetarna är medvetna eller omedvetna om denna doxa 

kan diskuteras, men det som är av intresse är att undersöka vad medarbetarna tar för sant, som 

Rosengren uttrycker doxa: ”de försanthållanden, trosföreställningar, fördomar, åsikter och så 

vidare som är de rådande inom en större eller mindre grupp människor” (Rosengren 2006, s. 

73). Doxan styr på så sätt medarbetarnas agerande, och grundar sig i den sociala kontext som 

omger dem med dess traditioner och normer. Att utifrån ett retoriskt synsätt analysera 

jobbannonsen och medarbetarnas intervjusvar kunde vissa värden och trosföreställningar 

identifieras som råder inom ”Ikeadoxan” (om vi väljer att definiera kulturen som en doxa), i 

detta specifika och givna sammanhang. Detta eftersom retoriken är normativ i det avseende 

att den undersöker hur ett yttrande fungerar i förhållande till de normer och den doxa som 

finns i den givna situationen (Kjeldsen 2008, s. 22.)   

Om vi utgår från föreställningen som tidigare nämndes att vår identitet delvis baseras på 

sociala konstruktioner vilka ingår i en företagskultur och dess doxa blir slutledningen att 

identiteten delvis kan tolkas vara baserad på vår doxa som råder inom en viss kontext. Den 

rådande doxan inom Ikeas företagskultur är således en kollektiv identitet som så gott som 

samtliga medarbetare delar. Att påvisa den kollektiva rådande doxan som råder inom Ikea är 

ett sätt att förstå identitet, hur man relevantgör sin identitet utifrån sociala aspekter i 

förhållande till gruppen och dess doxa. Ett kritiskt förhållningssätt till doxa blir dock att 
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ifrågasätta om det verkligen går att applicera på en företagskultur eftersom Ikeas ”doxa” är 

explicit och medveten. Inom företagskulturen handlar det snarare om en önskan om att 

företaget ska ha en värdegrund som ska utgöra kulturen och därmed doxan. Detta står i 

konflikt med min upplevelse av doxan som något omedvetet, det vi nästan inte vet att vi vet. I 

Ikeas företagskultur vet medarbetarna om värderingarna och att de ska styra agerandet. Att 

analysera identitet i förhållande till företagskulturens påverkan var ett sätt att närma mig 

identitetsbegreppet men jag är inte helt säker på vad doxa tillfört när jag applicerat detta på en 

företagskultur för att analysera relationen mellan personlig och kollektiv identitet.  

Frågan om identiteten påverkas av en stark företagskultur återstår att besvaras. 

Identiteten baseras utifrån tidigare resonemang på individens doxa, sociala kontexter och 

värderingar. Enligt min tro om att värderingarna är något som finns inpräntade hos individen 

sedan tidig ålder och är så pass ingjutet i vårt beteende borde rimligtvis en stark företagskultur 

inte påverka medarbetarna så att deras värderingar, och således identitet, förändras. Samma 

sak gäller doxan eftersom denna liksom kulturer och traditioner inte förändras över en natt 

utan påverkas över tid (Rosengren 2006, s.89). Mot bakgrund av detta anser jag därför att den 

personliga identiteten, om denne delvis baseras på vår doxa och värderingar, inte kan 

omskapas av att omgivas av en stark företagskultur. Jag tror på att identiteten kan förändras 

över tid, att värderingar och doxa kan förändras och påverka vår upplevda identitet, men inte 

att det enbart är på grund av sociala omständigheter i olika situationer. Detta baserar jag på 

min egen tro om att vår identitet skapas i ett så pass tidigt skede i livet och påverkar hela vårt 

varande. Individers beteende tror jag är fullt möjligt att anpassa utifrån situation och social 

kontext för att passa in i den gemensamma doxan och vara del av en kollektiv identitet. Denna 

slutsats, att vi förhandlar med vår identitet och agerar olika beroende på social kontext, 

baseras bland annat på de medarbetarintervjuer som gjordes i studien. Dock är det möjligt att 

anta att de medarbetare som intervjuats har blivit påverkade utan deras kännedom, eller att de 

är medvetna om deras identitetsförändring men att detta är något de inte är villiga att erkänna. 

Omfånget av intervjuade är som tidigare nämnt inte tillräckligt för att dra några generella 

slutsatser om kulturers påverkan på identiteten i sig. De intervjuade i denna studie kan enbart 

ge oss en uppfattning av hur de upplever sin egen identitet och utveckling i processen att bli 

en del av en företagskultur.  

Det komplexa i att analysera identitet utifrån Ikea som exemplum är att detta specifika 

företag faktiskt uppmanar medarbetarna att stå fast vid sin personlighet och våga vara sig 

själva. Detta gör att det är svårt att uttala sig om medarbetarna möjligtvis i andra företag, där 
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medarbetarna inte får samma fria spelrum att vara sig själva, blir påverkade i större mån av 

företagskulturen än på Ikea.  

Företagets globala spridning anser jag har en påverkan på företagskulturen. Om vi 

återgår till exemplet Ikea kan vi utgå från att olika länder tillämpar Ikeas värderingar och 

kultur på olika sätt (på grund av deras enorma globala marknad), då är det heller inte konstigt 

att kärnvärdena påverkas av den historiska, kulturella och sociala kontext som de lever inom. 

Desto större blir vikten av att kommunicera ut kärnvärdena genom employer branding globalt 

sett för att säkerställa företagets enhetlighet, i syfte att bevara det historiska och kulturella arv 

som verksamheten är sprungen ur. Att enbart förmedla värderingarna genom att frama 

företagets värderingar i olika sammanhang kan emellertid inte forma en kultur i sig, utan 

eftersom medarbetarena är de starkaste kulturbärarna och identitetsbärarna  måste därför dessa 

stå för spridningen. Därav det grundläggande i att medarbetarna identifierar sig med företaget 

och värderingarna. 

Mot bakgrund av Kahlins syn på identiteten som något förhandlingsbart kan en tolkning 

vara att individer praktiskt sett kan växla mellan att visa olika sidor av samma identitet 

beroende på social kontext (Kahlin 2008, s. 20-22). Detta innebär, med koppling till den 

kollektiva identiteten i den rådande företagskulturen, att medarbetare rimligtvis skulle kunna 

vara ambassadörer på sin arbetsplats men likaså visa en annan sida av sin identitet utanför 

arbetsplatsen. Individen förhandlar på så sätt sin identitet och relevantgör sig själv i 

förhållande till gruppen och doxan, vilket kan tolkas som en omedveten förhandling som sker 

med påverkan från den omgivande sociala kontexten. På samma sätt som man inom retoriken 

anpassar sitt ethos beroende på publik och situation är det därför rimligt att anta att en individ 

likaså skulle kunna situationsanpassa sin identitet utifrån social kontext. Jag skulle vilja 

tillägga att denna förhandling av identitet inte enbart handlar om ren situationsanpassning 

efter sociala miljön, utan också en inre dialog hos individen där hen tolkar sin omgivning och 

förhåller sig till denna i relation till dennes erfarenheter, impulser etcetera. Denna förhandling 

som sker i individen tror jag utvecklar och formar hennes identitet genom att hen förstår sin 

inställning till olika fenomen och varför hen har vissa värderingar och trosföreställningar.  

Aspekter att forska vidare inom skulle kunna vara att undersöka konsekvenserna av att 

använda employer branding i en rekryteringsprocess där vikten av de rätta värderingarna eller 

personlighetens vikt hos medarbetaren ställs mot varandra.  

Ett retoriskt intressant ämne vore att undersöka doxa mer grundligt med ett större 

material i form av flera stora företag med starka interna kulturer där man undersöker om och 
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hur en doxa kan likställas med en företagskulturs normer. Kan en företagskultur förstås som 

en doxa om implementeringen av normer och värderingar i kollektivet sker medvetet? 

En annan frågeställning av intresse som väcks som tidigare nämnts är det komplexa i att 

analysera identitet med Ikea som exemplum.  Eftersom Ikea uppmanar medarbetarna att stå 

fast vid sin personlighet och våga vara sig själva blir det svårt att dra en generell uppsats i 

denna studie om hur det kan te sig på andra företag där medarbetarna inte får samma fria 

spelrum att vara sig själva. Blir dessa medarbetare påverkade i större mån av företagskulturen 

än på företag som Ikea som främjar mångfald och individens personlighet och utveckling? 

Hur skulle resultatet se ut om samma studie gjordes på ett annat stort företag som exempelvis 

SAS? Även en jämförelse mellan olika Ikeavaruhus i olika länder vore intressant att 

undersöka för att kunna dra en slutsats om företagskulturen och dess värderingar är så pass 

vedertagen som den utgör sig för att vara inom Ikea.  
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Bilagor  

Bilaga 1. Jobbansökan ”Ikea söker restaurangmedarbetare” 

 

Befattning Restaurangmedarbetare

Ort Stockholm (Barkarby)

Land Sverige 
Yrkesområde Restaurang (IKEA Food)

Heltid - Deltid Deltid 
Anställning Tillsvidare 

 

IKEA Svenska Försäljnings AB är ansvarig för varuhusverksamheten i Sverige. Idag finns 
det 19 varuhus spridda över landet från Haparanda till Malmö, ett Kundservicecenter och 
Handla Hemma i Älmhult samt ett Service Office i Helsingborg. Totalt är vi ca 5.800 
anställda. 
  

Gillar du högt tempo, att träffa mycket människor och 
att leverera förstklassig service? Då är detta jobbet för 
dig! 

  
Nu söker IKEA Barkarby medarbetare till vår restaurang 
IKEA Barkarbys restaurang behöver medarbetare som sätter stort värde på ett 
arbetsklimat präglat av gemenskap, prestigelöshet, mycket energi och entusiasm! 
Vi vet att det är svårt att göra affärer med hungriga människor. IKEA:s restauranger ska 
därför erbjuda en matupplevelse med mervärde. Vi söker dig som brinner för att kunna 
erbjuda god service och god mat, och vi hoppas att du vill växa med oss!  
  
Vi behöver nu förstärka vår restaurang i Barkarby med engagerade och serviceinriktade 
medarbetare inom alla våra områden vilka är:  
  
Servering- här serverar du varm mat till våra kunder. Här krävs ett högt tempo och en 
förmåga att ge högklassig service på kort tid. Innebär även beredning av maten som 
serveras.  
  
Kassa/matsal/disk- på denna avdelning tar du betalt, ser till att alla ytor i matsalen 
håller toppklass samt möter våra kunder aktivt. I disken handlar det om att ta hand om 
all vår disk och se till att vi gör det på ett så effektivt och bra sätt som möjligt. 
  
Bistro och Swedish Food Market – i denna avdelning ryms vår Bistro med snabb 
försäljning över disk av allt från korv till glass. I vår Swedish Food Market arbetar du på 
samma sätt som i en saluhallsbutik med försäljning, påfyllnad och beräkning och 
omhändertagande av säljytor. Här passar du som brinner för försäljning, produkter och 
butiksomhändertagande. 
  
Är detta rätt utmaning för dig? 
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Vi söker dig som älskar mötet med kunden. För att lyckas i tjänsten är det viktigt att 
vara flexibel, initiativrik, ordningsam och tycka om att jobba tillsammans med andra 
människor i ett högt tempo. I ditt arbete kommer du att träffa många kunder och det är 
viktigt att du är stresstålig och tycker om att ge god service och har en positiv 
inställning. På IKEA lägger vi stor vikt vid din personlighet, och du kommer att arbeta i 
en miljö där dina idéer kommer att bli hörda och där dina åsikter räknas. Vi växer på alla 
nivåer och vi ser gärna att du vill växa med oss, både som individ och i din yrkesroll. 
  
För att trivas på IKEA, krävs det att du delar våra värderingar och har viljan att vara med 
och arbeta för vår vision: ”att skapa en bättre vardag för de många människorna”. För 
att vi ska ta din ansökan i beaktning vill vi att du i ditt personliga brev berättar för oss 
hur du kommer att göra för att tillsammans med dina kollegor vara med och skapa en 
bättre vardag för de många människorna här på IKEA Barkarby! 
  
  
Tjänsterna vi har att erbjuda är både tillsvidare och vikariat med 2 olika 
storlekar på kontrakt.  
  
10h/veckan innebär att du arbetar varannan helg och en kväll i veckan 
och tjänster på 32 h i veckan. Tillträde 1 september eller enligt 
överenskommelse.  
  
Vi är här när kunderna är här vilket innebär både kvälls- och helgarbete. 
  
Det är viktigt att det framgår tydligt i ditt personliga brev hur stor tjänst du söker.  
  
Vi vill att din ansökan ska innehålla ett personligt brev och CV. Om du har några frågor 
angående tjänsterna är du välkommen att kontakta restaurangchef Malin Benson på 
malin.benson@Ikea.com. Har du frågor om rekryteringsprocessen ber vi dig kontakta 
Anna Westberg, anna.westberg@Ikea.com. Sista ansökningsdag är 2014-05-05.  
  
Vi ser fram emot att träffa dig! 
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Bilder av jobbannonsen ”Ikea söker restaurangmedarbetare”: 
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Bilaga 2. Beskrivning av respondenter  

De respondenter som deltog i intervjun var fem till antalet från olika befattningar och med 
olika erfarenhet. För att inte hänga ut någon specifik respondents svar har jag valt att 
presentera dem som anonyma i denna undersökning, detta för att inte påverka deras 
inställning till att vara ärliga i intervjun och vilja öppet tala om deras åsikter om 
företagskulturen och dess påverkan på medarbetarnas identitet.  

Respondenternas olika befattningar och bakgrund presenteras följande: (en skala används för 
att beskriva antal år av erfarenhet på arbetsplatsen, över 10 år, över 5 år, över 2 år, under 1 
år.) 

Respondent 1. Manlig varuhuschef, ålder 40 +, med över 10 års erfarenhet. 

Respondent 2. Kvinnlig medarbetare på HR-avdelningen, ålder 20 +, med över 2 års 
erfarenhet.  

Respondent 3. Manlig medarbetare med befattningen säljcoach, ålder 30 +, med över 5 års 
erfarenhet.  

Respondent 4. Kvinnlig medarbetare med befattningen säljchef med, ålder 25 +, över 5 års 
erfarenhet. 

Respondent 5. Kvinnlig medarbetare med befattningen säljare, ålder 20 +, med under 1 års 
erfarenhet.  


