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Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka relationen värdegrund och Employer Branding och 
dess påverkan på de anställda inom en organisation. Tre frågeställningar formulerades inom 
ramen av syftet. Dessa tre frågeställningar var; Hur påverkar ett aktivt Employer Branding 
anställdas identifikation med en organisations värdegrund, Hur upplever anställda sina 
chefers förmedlade värdegrund och I hur stor utsträckning förenklar värdegrunden anställdas 
dagliga beslutsfattande. Undersökningsmetoden som valdes var kvantitativ med en enkät som 
undersökningsverktyg. Frågorna i enkäten operationaliserades utifrån uppsatsens teoretiska 
referensram med fokus på teoribildning utifrån artiklar och böcker som berörde värdegrund, 
värdegrundens komponenter, Employer Branding, Employer Branding som arbetsverktyg och 
processen ett arbete med Employer Branding. Operationaliseringen resulterade i tre grupper 
av enkätfrågorna. Undersökningen genomfördes på IKEA Karlstad som valdes till 
studieobjekt utifrån geografisk avgränsning och koppling till Universums undersökning 
Företagsbarometern som utkom 2012. IKEA Karlstad hade närmare 200 anställda vid studiens 
tillfälle och vi tryckte och delade ut 100 enkäter på plats till IKEAs medarbetare och chefer. 
Vårt urval blev ett så kallat bekvämlighetsurval där de anställda som fanns på plats besvarade 
enkäten. Undersökningen tog plats under tre dagar under tre utvalda tidsramar för att på så vis 
täcka in så stor del av arbetsstyrkans differentiering som möjlig och vi erhöll svar på 89 av de 
100 enkäter vi tryckt för utdelning. Undersökningen visade att en internt och externt 
kommunicerad värdegrund genom Employer Branding bidrar till identifikation hos de 
anställda samt att chefernas förmedlade värdegrund upplevs tydligt om cheferna uppnår 
konsonans genom värdebaserat ledarskap. Om en företagskultur är manifest och interna 
handlingsplaner existerar bidrar det till anställdas tilltro till värderingarna och vägleder dem i 
deras dagliga beslutsfattande. Kontentan blev att om en kommunicerad och efterlevd 
värdegrund används på ett konsekvent sätt genom ett aktivt Employer Branding så gynnar det 
organisationen positivt genom minskad personalomsättning och en rekrytering av rätt 
personer för organisationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: värdegrund, företagskultur, chefer, ledning, ledarskap, Employer Branding, varumärke, 
IKEA, IKEA Karlstad 
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1 Introduktion 
Följande kapitel introducerar läsaren till Värdegrund och Employer Branding. Vi diskuterar till 

ämnesvalet där bakgrunden till valet presenteras och problematiseras för att redogöra varför det 

behandlas. Nästkommande avsnitt berör valet av fallstudie vi gjort för vår uppsats. Därefter följer ett 

avsnitt om uppsatsens syfte och därefter ett om uppsatsens frågeställningar. Till sist följer en 

disposition av uppsatsens alla kapitel. 

 
1.1 Inledning 
 
Employer Branding berör enligt tidigare forskning en arbetsgivares varumärke och hur detta 
kommuniceras ut till samhället, de anställda och de potentiella arbetstagarna (Backhaus & 
Tikoo 2004). Employer Branding som begrepp har bara funnits sedan tidigt 1990-tal, medan 
de områden som begreppet kommer ifrån uppkom under 1960-talet (Rosethorn 2009:3f).  
Begreppet har formulerats på diverse olika sätt genom åren och det kan fritt översättas till hur 
en organisation hanterar sitt varumärke genom sina anställda (Barrow & Mosley 2005, 
Rosethorn 2009, Parment & Dyhre 2009). Barrow och Mosley (2005) hävdar att en 
organisations anställda är dess drivande kraft och är en viktig del för att organisationen skall 
överleva och att Employer Branding därför är ett viktigt verktyg för att alla organisationer i 
dagens samhälle skall kunna hantera sin framtid eftersom det idag inte räcker att 
organisationer har en uttalad vision och en utvecklad affärsplan för att förutse framtiden.  
 
Det personliga varumärket utgör individens meddelande till potentiella arbetsgivare om vem 
individen är och vad individen står för. Det som individen står för utgör dennes värderingar, 
alltså individens värdegrund. Detta återfinns även inom organisationer och de kan välja att 
bygga på en värdegrund. En värdegrund är ett kollektivs gemensamma grundvalar som berör 
etiken, värderingarna och kulturen som gemensamt genomsyrar det berörda kollektivet enligt 
tidigare forskning av Philipson (2011:40). Att bygga sin verksamhet på en värdegrund har 
blivit allt mer viktigt i dag då samhället är ständigt skiftande och konkurrensen på marknaden 
har blivit stor.  
 
För att en organisation skall kunna attrahera och behålla viktig arbetskraft är det centralt att 
förmedla ett intressant, engagerande och tillförlitligt varumärke. Förmedlingen av 
organisationens varumärke görs genom att kommunicera ut sina värderingar som företag 
genom att visa vad företaget står för rent värdemässigt (Backhaus & Tikoo 2004:506). 
Kopplingen Employer Branding och värdegrund återfinns här då Employer Branding kräver 
att en organisation bygger på en värdegrund. Är inte organisationens värdegrund välutvecklad 
och uttalad både internt och externt blir arbetet med Employer Branding komplicerat och 
tidskrävande då en värdegrund måste formuleras.  



 2 

Valet av studieobjekt gjordes utifrån Universums årliga undersökning bland studenter på 
universitet i Sverige. Universum är ett multinationellt företag som arbetar med att erbjuda 
företag tjänster inom Employer Branding men gör även undersökningar i syfte att ta reda på 
vad som anses locka talanger och för att se hur företag rankas i populäritet (ww1). 
undersökning går i Sverige under benämningen Företagsbarometern vilken är en rikstäckande 
undersökning som berör arbetsliv, karriär och framtid bland högskolestuderande. 
Undersökningens syfte är att hjälpa arbetsgivare att förstå och kommunicera sig själv 
gentemot studenter. 2011 års undersökning besvarades av 12 286 studenter inom olika 
sektorer. IKEA hamnade på förstaplats i undersökningen bland ekonomer där de även de 
senaste tio åren varit populärast. Daniel Wägerth, Employer Branding-specialist på 
Universum, menar att IKEAs topplaceringar är resultatet av ett strategiskt och långsiktig 
arbete med Employer Branding (ww2).  
 
IKEA grundades 1943 i den småländska byn Älmhult av Ingvar Kamprad. IKEA är ett 
multinationellt företag som nästan finns över hela världen. IKEA inriktar sig på att sälja 
inredning och möbler till alla människor. Deras affärsidé lyder att IKEA är till för de många 
människorna och deras ambition är att erbjuda en trevlig, trygg och säker upplevelse för 
kunden när denne besöker ett IKEA varuhus (ww3). 
 
IKEA har funnits I Karlstad i fem år och personalchef Henrik Norin på IKEA Karlstad har 
sagt att IKEA har jobbat starkt med att deras värderingar ska vara en naturlig del av 
verksamheten under de första åren av verksamheten i Karlstad. Hur kommer det sig att IKEAs 
Employer Branding arbete är såpass starkt i Sverige att de fortfarande efter tio år placerar sig 
på förstaplats i sådana här undersökningar? Hur påverkar vidare ett så starkt 
värdegrundsarbete de anställda? Detta är frågor vi kommer titta på i uppsatsen. 
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Vi är intresserade av att undersöka begreppen Employer Branding och värdegrund i relation 
till varandra och vi kommer att avgränsa vår uppsats till en studie på IKEA Karlstad.  
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka relationen värdegrund och Employer Branding och 
dess påverkan på anställda. 
 
Våra frågeställningar blir att undersöka följande: 

• Hur påverkar ett aktivt Employer Branding anställdas identifikation med en organisations 
värdegrund? 
 

• Hur upplever anställda sina chefers förmedlade värdegrund? 
 

• I hur stor utsträckning förenklar värdegrunden anställdas beslut i arbetet? 
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1.3 Disposition 
 
Vår uppsats följer ett traditionellt arbetsvetenskapligt upplägg och är indelad i sex kapitel. 
Kapitel ett introducerar läsaren till vår uppsats ämnesval genom att inleda läsaren till hur vi 
valt ämne. Vi presenterar begreppen värdegrund och Employer Branding och behandlar dessa 
för läsaren därefter presenterar vi studieobjektet och varför vi valt IKEA. Kapitlet fortsätter 
med en presentation av uppsatsens syfte och de frågeställningar vi arbetar utifrån. Till sist 
kommer den här dispositionen som redogör för uppsatsens upplägg. 
 
Det andra kapitlet utgör uppsatsens teoretiska referensram. I det här kapitlet presenterar vi de 
teorier som ligger till grund för vår undersökning. Vi presenterar begreppet värdegrund och 
redogör för vad det är och vilka komponenter det består av. Företagskulturen, etiken, normer, 
handlingar, värderingar och ledarskap tas upp. Därefter uppsamlas teoribildningen inom 
värdegrunden. Vi går igenom vad Employer Branding är, hur arbetet går till med samt den 
process arbetet har. Till sist samlar vi ihop begreppet.  
 
Uppsatsens metod utgör kapitel tre. I nämnda kapitel diskuterar vi den metodologi vi använt 
oss av. Vi redogör för den kvantitativa metoden vi använder oss av och varför vi gör det. 
Enkätens uppbyggnad förklaras samt hur vi har operationaliserat våra frågeställningar. Vi 
diskuterar hur vårt urval bestämdes samt eventuella storlek och bortfall. Därefter följer ett 
avsnitt som går genom hur vi genomförde vår undersökning, exempelvis vilka tider vi var där 
och hur vi delade ut enkäterna. Avsnittet som följer behandlar undersökningens kvalitet. 
Reliabiliteten och validiteten ställs i fokus samt den forskningsetik vi förhållit oss till. Till sist 
följer en diskussion om hur vår data analyserades och presenterades.  
  
Kapitel fyra innehåller en redogörelse och presentation av organisationen IKEA. Vi 
presenterar IKEAs affärsidé, vision och deras grundläggande värderingar. Kapitlet innehåller 
även en historik och en organisationsstruktur samt en koppling till val av studieobjekt. 
 
Därefter följer kapitel fem i form av resultat och analys. I det här kapitlet presenteras 
undersökningens resultat. Då vi använt oss av en kvantitativ enkätundersökning kommer 
resultatpresentationen ske i form av frekvenstabeller och korstabeller. Kapitlet är indelat i tre 
underrubriker som alla i sin tur behandlar de grupper vi operationaliserat frågeställningarna 
till. Varje underrubrik innehåller en resultatpresentation samt en analys av varje grupp 
kopplad till den teoretiska referensram uppsatsen förhåller sig till.  
 
Till sist kommer kapitel sex sammanfattande diskussion. I kapitlet presenterar vi de slutsatser 
vi kommit fram till i form av att besvara de frågeställningar vi undersökt. Därefter följer ett 
diskussionsavsnitt där vi som författare diskuterar undersökningens gång, går genom vad vi 
kan ha gjort annorlunda och diskuterar styrkor och svagheter. Till sist föreslår vi vidare 
forskning som kan bedrivas på vårt ämnesområde.  
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2 Teoretisk referensram 
Följande kapitel ämnar introducera läsaren till den teoretiska referensramen vi har förhållit 
oss till i vår uppsats. Begreppen värdegrund och Employer Branding har redogjorts för. 
Begreppens komponenter har förklarats och dess möjliga historik. Vidare har begreppen 
samlats upp för att peka på kärnpunkterna. Kapitlet inleds med en genomgång av begreppet 
värdegrund, därefter följer en genomgång av Employer Branding. 

 
2.1 Värdegrund 
 
Philipson (2011:17) menar att begreppet värde avser vad en grupp eller individ anser vara 
eftersträvansvärt. En individ har vidare en uppsättning värderingar denne individ agerar 
utifrån menar Philipson (2011:39). Du som läser detta har exempelvis en uppsättning 
värderingar som du anser vara viktiga att leva utifrån. Det är dessa värderingar som påverkar 
alla de val vi gör i vårt liv enligt Philipson (2011:39). Av alla dessa värderingar vi anser 
viktiga finns det några som är mer viktiga än andra. Dessa värderingar kan kallas våra 
centrala värderingar. Inom begreppet centrala värderingar menar Philipson (2011:39) att det 
finns en uppsättning värderingar som är av ännu högre relevans. Han benämner dessa 
värderingar grundvärderingar. Begreppen värderingar, centrala värderingar och 
grundvärderingar innefattar enligt Philipson (2011:39) en individs personliga värdegrund. 
 
Den här värdegrunden som Philipson (2011:39) nämner kan även återfinnas inom en 
organisation och då som organisationens värdegrund. Anställda inom en organisation kan ta 
hjälp av organisationens värdegrund för att veta hur de ska förhålla sig och uppföra sig (Bang 
1999:50) Philipson (2011:39) definierar en organisations värdegrund som en organisations 
föreställningar som hjälper organisationen att fatta rätt beslut i framtiden. En organisations 
värdegrund består av vision, företagskultur, normer och handlingar (Philipson 2011:17). 
Thomsen (2004:32) förtydligar resonemanget att en organisations värdegrund kan ses som hur 
mycket vikt en organisation lägger på varje beslut. Om en organisation bygger sin verksamhet 
på en värdegrund menar Philipson (2011:39) att organisationen kan anses vara en värdedriven 
organisation. Organisationen drivs av dess grundläggande värderingar. 
 
Thomsen (2004:32) argumenterar för att värdegrunden är det som utgör basen för 
beslutsfattandet i framtiden för en organisation. Begreppet värdegrund är ett omfattande 
begrepp som innefattar delkomponenter för att begreppet skall fungera i sin helhet. En 
organisations officiella värdegrund behöver kommuniceras internt och externt samt följas och 
efterlevas av organisationen och dess medlemmar för att vara effektiv menar Philipson 
(2011:39). Värderingarna inom organisationens värdegrund kan vara rangordnade gentemot 
varandra hierarkiskt. En sådan här uppstyltning av värderingarna gör att organisationens 
värdegrund blir värdehierarkisk (Philipson 2011:39).  
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Organisationer med starka och etablerade värderingar inom sitt företag får ofta en större 
långsiktig och framgångsrik tillväxt på arbetsmarknaden idag trots att de skiftar 
affärsstrategier och affärsidéer. Även om organisationer implementerar nya affärsstrategier 
och nya sätt att hantera den radikalt förändrade arbetsmarknaden förblir de starkt 
implementerade värderingarna oförändrade menar Collins och Porras (1996:65). Det här 
bidrar till att de anställda kan identifiera sig med sin organisation och på så vis inte uppleva 
att förnyelse påverkar deras sätt att identifiera sig med sin organisation. Collins och Porras 
(1996) argumentation redogör för var i organisationen värdegrund placerar sig och hur den 
existerar som en underliggande struktur.  
 
En organisations grundvärden är de centralt styrande värden som existerar inom 
organisationen (Philipson 2011:184, Bang 1999:50). Dessa grundvärden avser styrdokument i 
form av policydokument, affärsplaner, riktlinjer och villkor. Grundvärdena måste kunna 
definieras på ett tydligt och klart sätt. Det gäller för organisationen att tydliggöra vilka värden 
som står rangordnat före andra värden genom det som Philipson (2011:39) benämner 
värdehierarkisk. Till sist måste dessa grundvärden förstås av organisationen, alla chefer och 
medarbetare måste förstå och uppfatta värderingarna på ett likartat sätt. När en förståelse har 
uppnåtts behöver en acceptans tillkomma för att grundvärdena skall fungera praktiskt 
(Philipson 2011:184).  
 
Skapandet och bildandet av en värdegrund inom en organisation är en process karaktäriserad 
av olika aktörers influenser menar Thomsen (2004:30). Att bygga en värdegrund är en process 
som oftast lämnas över till Human Resources (HR) avdelningarna. Det är de HR ansvariga 
som får ansvaret att konstruera värdegrunden och tillämpa den på de anställda. HR har som 
uppgift att få med de anställda och skapa en sammanhållning och gemenskap mellan dem 
menar Lencioni (2002:113). Lencioni (2002:116) menar att detta är helt fel inriktning att ta 
för en effektiv värdegrund. Det som faktiskt gäller är att belägga grundliga föreställningar på 
strategisk nivå på en bredd skara människor. Det handlar således inte om att bygga 
samstämmighet utan att styra uppifrån. 
 
Philipson (2011:184) understryker relevansen i grundvärderingarna på så vis att alla värden 
måste tolkas och tydas av alla inom organisationen. Därefter måste de förstås och uppfattas 
för att acceptans ska råda. Philipson (2011:185) menar att grundvärderingarna till sist skall 
integreras inom organisationen.  
 
 
2.1.1 Vision 
 
För att en värdegrund skall anses komplett skall den innehålla en vision menar Philipson 
(2011:219). En vision är till för att bidra med organisationens ideal och ändamål. En vision är 
helt enkelt till för att hjälpa organisationen i framtiden. En vision skall vara trovärdig, inte 
skrytsamt men fram för allt skall den tydliggöra en tankegång hos organisationen. Det är 
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visionens tankegång som bidrar till att värden skapas menar Philipson (2011:220). Collins och 
Porras (1996:65) argumenterar för att en stark vision bygger på två komponenter; en 
kärnideologi och en förutsedd framtid. Kärnideologin kännetecknar det organisationen står 
för och den förutsedda framtiden är det organisationen längtar efter att uppnå som 
organisation.  
 
Kärnideologin definierar en organisations varaktighet. En organisations varaktighet är en 
organisations fortsatta identitet som överskrider produkt- och marknadscyklar, teknologiska 
framsteg, ledarskapsidéer och chefer. Den mest framstående egenskapen hos de 
organisationer som har en framstående vision är kärnideologin menar Collin och Porras 
(1996:66). Kärnideologin är den struktur som håller ihop en organisation. Kärnideologin gör 
att en organisation kan bestå år till år utan problem. Inom kärnideologin återfinns 
värderingarna och det uttalade syftet med värderingarna (Collins & Porras 1996:67). Collins 
och Porras (1996:67) visualiserar kärnideologin och den förutsedda framtiden genom följande 
modell: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Ying-yang modellen omarbetad och översatt av oss (Collin & Porras 1996:67).  
 
Modellen visar hur kärnideologin och den förutsedda framtiden hänger starkt ihop och är 
beroende av varandra för att en vision skall fungera. Modellen visar även hur värderingarna är 
integrerade i kärnideologin. En vision och en värdegrund är två starkt ihopkopplade begrepp 
enligt Collins och Porras (1996). De är beroende av varandra på ett sätt, men som Philipson 
(2011:219) menar behövs det en vision för att en värdegrund skall anses komplett. På så vis 
kan modellens namn förklaras med två beroende faktorer för att helheten skall uppnås.  
 
 
2.1.2 Värderingar inom värdegrunden 
 
Ordet värde är grundläggande i diskussionen kring värdegrund. För att förstå värdegrund 
måste begreppet värde förstås. Som vi nämnt ovan så anser Philipson (2011:17) att begreppet 
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värde avser vad gruppen eller individen anser vara värt att eftersträva. Mer specifikt menar 
han att ett värde avser exempelvis en handling, situation, tillstånd, föremål eller händelser 
som får sig ett visst värde till sig. Exempel på sådana här värden som kan förskrivas 
ovanstående begrepp kan vara ekonomiska, sociala, politiska, emotionella, estetiska och 
politiska värden. Ett värde utesluter inte ett annat värde utan kan hänga ihop. Som till 
exempel ett ekonomiskt värde kan höra ihop med ett socialt värde menar Philipson (2011:18). 
 
Det primära i ett värde är den upplevelse som är kopplad till värderingen. Det är den 
upplevelse som utgör det väsentliga i vad ett värde är (Philipson 2011:18). Som exempel kan 
vi ta värdet ekonomi. En individ som anskaffar sig monetära tillgångar leder till att den 
individen kan skaffa sig andra möjligheter som i sin tur kan medföra positiva och värdefulla 
upplevelser. Ovanstående argument menar på att värdet ekonomi medför att det får karaktären 
instrumentellt värde då pengar är instrumentell medel. Värden kan även vara av karaktären 
egenvärde vilket innebär sådana värden som är av hög relevans för individen i sig som till 
exempel vänskap, njutning eller kärlek (Philipson 2011:18). Även om värderingarna kan vara 
av instrumentell- eller egenvärdekaraktär finns det en gemensam nämnare mellan dem, 
nämligen att värden motiverar och stimulerar individer att handla på ett sådant sätt att de får 
uppleva det som de anser vara värdefullt (Philipson 2011:19).  
 
Inom en organisations existerar det enligt Philipson (2011:44f) två typer av värderingar; 
medarbetarvärden och företagsvärden. Medarbetarvärden är de värderingar medarbetarna 
bär på (Philipson 2011:44). Företagsvärden är de värden som existerar inom den verksamhet 
som organisationen bedriver i form av exempelvis värdegrunden. Sådana värden kan vara de 
värden som exempelvis en organisations grundare formade eller så kan de existera inom den 
tradition organisationen vilar på. Inom alla organisationer finns det företagsvärden. Även om 
de har olika uttalanden och ursprung eller lika väl inte vara uttalade så existerar de. 
Ledningens uppgift inom en organisation är att lyfta fram organisationens företagsvärden, 
även om de är diffusa och försöka förhålla sig till dem och varandra. Ledningen behöver göra 
detta för att kunna utarbeta riktlinjer som organisationen ska förhålla sig till (Philipson 
2011:44).  
 
 
2.1.3 Normer, handlingar och beteenden 
 
En norm kan ses som en allmän anvisning om hur individer skall förhålla och bete sig inom 
exempelvis en organisation menar Philipson (2011:39). En norm kan ha egenskaperna 
skyldigheter, plikter, avståndstagande och förbud. En norm tillämpas genom en 
handlingsregel. En handlingsregel är en regel om hur en norm rent konkret skall tillämpas. En 
individ förhåller sig till exempel till en skyldighetsnorm genom organisationens 
handlingsregler. En norm kan vara medveten och omedveten hos den anställde (Bang 
1999:55) Philipson (2011:40) menar att dessa handlingsregler kan anta karaktären positiv eller 
negativ. En positiv handlingsregel kan vara som vi nämnde ovan, skyldigheter och plikter. 
Negativa handlingsregler kan då vara exempelvis förbud. Reglerna måste kunna ses utifrån en 
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anställds perspektiv om hur denne skall agera i en viss situation. Handlingsregler kan 
kategoriseras i interna- och externa handlingsregler. En intern handlingsregel innefattar hur 
en anställd skall agera utifrån värderingarna internt inom organisationen och en extern 
handlingsregel handlar om hur den anställde skall agera gentemot exempelvis kunder 
(Philipson 2011:182). 
 
För att en värdegrund skall fungera på ett bra sätt krävs det normer. Det är normerna som 
utgör strukturen i värdegrunden. Philipson (2011:40) och Bang (1999:55f) framhäver att det 
är av hög relevans att chefer och medarbetare kan se ett samband mellan organisationens 
värdegrund och normerna däri till sitt eget arbete. Om detta samband är tydligt så ökar 
förmågan hos de anställda att kunna bruka sina värderingar och normer i samkoppling med 
organisationens normer.  
 
En människa har ett beteende. Ett beteende är exempelvis en reaktion på samhällets och 
omgivningens stimulans på individen. När en anställd uttrycker ett beteende uttrycker denne 
en koppling till organisationens värdegrund (Bang 1999:66f). En handling är ett aktivt val av 
en individ menar Philipson (2011:23). En handling är det som uppstår efter att en person gjort 
ett aktivt och medvetet val mellan olika handlingsalternativ. Exempel på sådana här medvetna 
och aktiva val kan vara vilken typ av mat som ska ätas, vilket typ av fordon som ska användas 
och vilken typ av vara som ska inhandlas. De kan även innefatta mer betydande val som att ta 
ställning till ett yrkesbeslut  
 
En handling är ett beslut som tas genom ett handlingsval. En människa fattar ett beslut utifrån 
dennes värderingar när den står inför handlingsalternativ. Det är således värderingarna som 
styr handlingen. Värderingen leder till valet av handlingsalternativ som i sin tur leder till 
handlingen. Även om vi handlar kortsiktigt och inte tänker på vad vi känner är det ändå en 
värdering som ligger till grund för handlingen (Philipson 2011:23f). Scott et al. (2003:102f) 
undersökte sambandet mellan värderingar och handlingar. De kom fram till att en värdering är 
en form av representation av ett idealt uppnått tillstånd. De menar således att en värdering är 
en form av mål som en individ vill uppnå genom en handling. Philipson (2011:26f) utvecklar 
Scott et al. (2003:102f) resonemang och drar slutsatsen att en handling är ett abstrakt sätt att 
hantera värderingar på. Det är därför en organisations värdegrund behöver uttryckas mycket 
konkret i handlingsplaner som innefattar hur en värdering ska handlas efter samt vilken norm 
den tillstyrks.  
 
 
2.1.4 Företagskultur 
 
Varje organisation har en företagskultur. Företagskulturen ses som en symbol för vad 
organisationen är (Eriksson-Zetterquist et al. 2005:224). En företagskultur innefattar 
tillsammans de värderingar som utgör den grund organisationen vilar på (Philipson 2011:41). 
En företagskultur kan till exempel vara en grund som de anställda identifierar sig med och 
arbetar utifrån (Philipson 2004:52). Företagskulturen är till för att stimulera de anställda att 
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samarbeta eller arbeta på ett speciellt vis och att kunna identifiera sig med organisationens 
värdegrund (Schein 2010). Philipson (2004:52) väljer att definiera en organisations 
företagskultur på följande vis 
 

Företagskulturen består av de värden som tillsammans utgör grund för företagets 
agerande utåt mot kunder och andra intressenter, samt de handlingar och attityder som 
chefer och medarbetare utför och uppvisar mot varandra (Philipson 2004:52). 

 
En företagskultur kan vara latent eller manifest. Om en företagskultur är manifest innebär det 
att den är manifesterad på något vis (Philipson 2004:41). Exempelvis kan detta vara sådant 
som dokument i form av policydokument. Det absolut vanligaste sättet att manifestera en 
företagskultur är genom ett värdegrundsdokument där visionen och diverse 
handlingsprinciper är tydligt definierade för berörd organisation menar Philipson (2011:41). 
Ju mer en organisations företagskultur är känd för de anställda desto mer manifest är 
företagskulturen. En manifesterad företagskultur är accepterad och efterlevd av anställda och 
chefer. Det betyder att en manifesterad företagskultur är normgivande genom att 
värdegrundsdokumenten tillämpas i det dagliga arbetet. 
 
Om en företagskultur är latent innebär det att en organisation inte förstår att de 
kännetecknande värdena för organisationen såsom handlingarna inte kommer från en 
gemensam värdegrund menar Philipson (2011:41). Organisationen i fråga saknar just sådana 
här värdegrundsdokument och policys. Organisationens företagskultur är latent, den existerar 
inte i något dokument eller är inte manifesterad bland medarbetare och chefer. Medarbetarna 
följer inte organisationens företagskultur då den är latent. De följer sina egna normer och 
värderingar. Det är i stället oskrivna lagar om hur en anställd ska handla som följs och de 
anställda lär sig dessa efter hand (Philipson 2011:42).  
 
En företagskultur speglar de värderingar organisationen handlar efter och innehåller 
information om hur en anställd ska förhålla sig till ett möjligt problem och hantera detta 
problem (Skärvad & Bruzelius 2004:319). En organisation som följer en tydlig manifesterad 
företagskultur med tydlig återspegling till organisationens värderingar och handlingar handlar 
efter, vad Philipson (2011:42f) väljer att benämna en god företagskultur. En god 
företagskultur definieras som en organisation med hög värderingsgemenskap.  Med andra ord 
en organisation vars anställda alla delar organisationens värdegrund genom en manifesterad 
företagskultur. Philipson (2011:43) benämner denna värderingsgemenskap för konsonans på 
det horisontella- och vertikala planet i en organisation. Alla medlemmar inom organisationen 
känner en gemenskap genom företagskulturen.  
 
En god företagskultur är inte bara god inifrån genom konsonans utan kan även vara god 
genom resonans. Resonans innebär att en organisations företagskultur uppfattas som god från 
samhället och omgivningen. En organisations företagskultur som stämmer överens med de 
yttre värderingarna som råder i samhället är att anses som god (Philipson 2011:43).  
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2.1.5 Ledarskapets kommunikation 
 
Det är viktigt att värdegrunden och företagskulturen kommuniceras tydligt från chefernas håll 
(Philipson 2011:27, Schein 2004) Enligt en studie Philipsons (2011:27) genomförts påvisas 
det ett faktum att det råder missförstånd på arbetsplatserna kring värdegrunden. Studien 
påvisar att medarbetare oftast tror att chefer besitter helt andra värderingar än vad de själva 
gör. Om så fallet är kommer medarbetarna att arbeta mindre effektivt och kommer att vara 
mindre benägna att följa sina chefer och deras rekommendationer och tillbud. Missförståendet 
uppstår i att cheferna oftast har mycket starkare kopplade värderingar än vad medarbetarna 
förstår att de har. Cheferna är mycket mer tillämpliga på organisationens värdegrund än vad 
medarbetarna är. Därav måste cheferna bli allt mer tydligare på att kommunicera ut sina 
värderingar och visa att de verkligen identifierar sig med organisationens värdegrund. 
 
Det viktiga är vad organisationens anställda tror om de som är deras chefer, inte vad som 
gäller. En människa agerar alltid utefter en ledande karaktär ovan dem, även om den 
karaktärens föreställningar är felaktiga menar Philipson (2011:27). Därför blir det ytterst 
viktigt för cheferna att kommunicera ut organisationens värdegrund. En chef vill ha möjlighet 
att kunna påverka sina anställda. Ledarskap med hjälp av värderingar innebär att förändra de 
anställdas värderingar. Chefens jobb är att inspirera och motivera sina anställda. En chef vill 
att sina anställda ska agera utifrån organisationens värdegrund. Chefen vill att de anställda ska 
känna att de verkligen vill göra på ett sätt, att de verkligen vill agera utifrån organisationens 
värdegrund. För att den här ekvationen skall gå ut behöver de anställda känna att de handlar 
på ett sådant sätt som korrelerar med deras egna värderingar. Det är i detta det värdebaserade 
ledarskapets kärnpunkt ligger menar Philipson (2011:28).  
 
En ledare vill uppnå, vad Philipson (2011:29) väljer benämna konsonans. Konsonans är 
synonymt med begreppet värderingsgemenskap. En organisation som har uppnått konsonans 
mellan sina anställda behöver inte lägga stor energi på att styra däremot har chefen i uppgift 
att se till att de anställda arbetar utifrån organisationens värdegrund på ett tydligt sätt. För att 
detta ska uppnås krävs givetvis att organisationen har en tydligt manifest värdegrund.  
 
En organisation kan använda sig av målstyrning och regelstyrning men även av en tredje 
styrmodell; värdestyrningen menar Philipson (2011:29). Målstyrning innebär viss mån frihet 
som går ut på att friheten uppnås så länge de satta målen uppnås (Philipson 2011:29). 
Regelstyrning går ut på att se till hur målen åstadkommes (Philipson 2011:29). Värdestyrning 
är en kombination av mål och regler. Inom värdestyrningen är huvudfrågan vad som 
eftersträvas i form av mål och regler. Inom en organisation förutsätter en målsättning att 
målen är formulerade efter de värden organisationen arbetar utifrån (Philipson 2011:29). 
Värdestyrning går helt enkelt ut på att påvisa sambandet mellan målen och reglerna genom de 
gemensamma grundläggande värderingarna organisationen vilar på (Philipson 2011:30).  
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2.2 Värdegrund – en uppsamling 
 
En organisations värdegrund som en organisations föreställningar som hjälper organisationen 
att fatta rätt beslut i framtiden. En organisations värdegrund består av vision, företagskultur, 
normer och handlingar (Philipson 2011:17, Bang 1999:50). Collins och Porras (1996:65) 
argumenterar för att en stark vision bygger på två komponenter; en kärnideologi och en 
förutsedd framtid. Kärnideologin kännetecknar det organisationen står för och den förutsedda 
framtiden är det organisationen längtar efter att uppnå som organisation. Företagskulturen 
består av de värden som tillsammans utgör grund för företagets agerande utåt mot kunder och 
andra intressenter, samt de handlingar och attityder som chefer och medarbetare utför och 
uppvisar mot varandra Företagskulturen ses som en symbol för vad organisationen är 
(Eriksson-Zetterquist et al. 2005:224) En företagskultur kan vara latent eller manifest och 
agerar hjälp för de anställda (Philipson 2004:52, Schein 2010). En norm kan ses som en 
allmän anvisning hur individer skall förhålla och bete sig inom exempelvis en organisation 
menar Philipson (2011:39). En handling är ett beslut som tas genom ett handlingsval. En 
människa fattar ett beslut utifrån dennes värderingar när den står inför handlingsalternativ. En 
människa har ett beteende. Ett beteende är exempelvis en reaktion på samhällets och 
omgivningens stimulans på individen. En handling är ett aktivt val av en individ menar 
Philipson (2011:23). När en anställd uttrycker ett beteende uttrycker denne en koppling till 
organisationens värdegrund (Bang 1999:66f). 

 
 
2.3 Employer Branding 
 
Begreppet Employer Branding beskrivs ofta som en organisations ansträngningar att genom 
värdegrundsarbete och marknadsföring skaffa sig ett rykte som en bra arbetsgivare för att 
locka till sig, behålla och motivera arbetskraft. Vidare anses det också leda till ökade intäkter 
och lojalitet bland kunder (Barrow & Mosley 2005, Rosethorn 2009, Parment & Dyhre 2009). 
Employer Branding definierades 1996 av Barrow (Barrow & Mosley 2005:XVI) som: 
 

Den huvudsakliga uppgiften av Employer Branding är att bidra med ett sammanhållet 
ramverk för ledningen att förenkla och prioritera, öka produktiviteten och förbättra 
rekryteringen (Barrow & Mosley 2005:XVI översatt av oss). 

 
Många anser att det var just Barrow som myntade konceptet Employer Branding (Rosethorn 
2009:18). Rosethorn (2009) har i sin tur sammanställt en mängd definitioner av begreppet 
Employer Branding och drar slutsatsen att det finns en viss konsensus kring begreppet när det 
kommer till dess egenskaper och mål att engagera existerande och framtida medarbetare. Den 
största skillnaden var fokusen på marknadsföringen istället för det interna värdegrundsarbetet. 
Rosethorn (2009:19) identifierade att det hos vissa inte heller pekades på hur egenskaper hos 
Employer Branding faktiskt skapar mervärde för arbetsledningen eller de anställda. Rosethorn 
(2009:19f) har själv definierat Employer Branding som: 
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Två-vägs avtalen mellan en organisations och dess anställda - anledningen till att de 
väljer att gå med och anledningen till att de väljer - och får tillåtelse - att stanna. 
Employer Brandings uppgift är att artikulera det här avtalet på ett sådant sätt som är 
distinkt, utmärkande och relevant för individen och att se till att detta levereras under den 
anställdes anställningscykel under företaget (Rosethorn 2009:19f översatt av oss). 

 
Rosethorns (2009:20) resonemang är att Employer Branding består av två delar, 
organisationens kommunicerade värderingar och medarbetarens erfarenhet av dem. Rosethorn 
har vägt in Barrows (Barrow & Mosley 2005:XVI) definition i sin egen, men har valt att 
istället för att fokusera på Employer Branding som ett verktyg för att öka produktivitet som 
Barrow poängterar, fokuserat på medarbetarnas roll i Employer Branding.  
 
Barrow och Mosley (2005:83) hävdar att ett starkt Employer Branding ökar en organisations 
förmåga att locka, behålla och motivera medarbetare vilket utöver nämnda positiva effekter 
också har många relaterade ekonomiska fördelar. Främst att medarbetare i mindre 
utsträckning är frånvarande, men även till organisationens förmåga att projicera en 
konsekvent och autentiskt upplevelse av märket för dess kunder. Parment och Dyhre 
(2009:13) hävdar också att Employer Branding är en viktig komponent för de flesta 
organisationers framgång och att ett effektivt Employer Branding gör dem attraktiva och 
förstår att det är detta och inte pengar som lockar prospektiva medarbetare. Detta i sin tur 
leder till att de kan anställa kompetent personal som är exakt rätt för dem till ett bra pris. 
Parment och Dyhre (2009:14) hävdar i samma anda som Barrow och Mosley (2005) att 
Employer Branding leder till att organisationen får lägre nivåer av frånvaro, mindre 
personalomsättning, högre arbetstillfredsställelse, engagemang och genom det lönsamhet. 
 
Kritiken mot Employer Branding anser att konceptet bara är en fluga som vuxit fram och som 
kommer att försvinna när nästa modenyck inom management kommer (Rosenthal et al 
2007:4f). Rosenthal resonerar i en rapport från the Chartered Institute of Personnel and 
Development1 (CIPD) (Rosenthal et al 2007:6) att det finns en risk att Employer Branding 
försvinner när inte hela konceptet anammas utan att fokusen läggs på marknasföringsdelen 
och själva kommunikationen av värdegrunden istället för lika mycket energi på förankringen 
av värdena i organisationen  
 
Enligt Rosethorn (2009:3f) så har Employer Branding, som kom till som begrepp på tidigt 90-
tal, sitt ursprung ur två källor; marknadsföringsbranschen och arbetspsykologin. I 
marknadsföringsbranschen uppstod under 1960-talet specialiseringar inom rekrytering, som 
fick större betydelse ju mer de inblandande i arbetet inom disciplinerna såg att klassiska 
marknadsföringsstrategier kunde appliceras på jobbsökande vid rekrytering. Samtidigt 
utvecklades varumärkesmanagement inom den akademiska världen som ett eget legitimt fält 
och för första gången så fördes humankapitalet2 in i bilden vid diskussioner kring varumärken 
(Rosethorn 2009:4). 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Världens största HR kartläggnings institut placerat i England.	  
2 Människors kunskaper och färdigheter samlade i ett. 
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Ur arbetspsykologin uppstod en teori som kallas det psykologiska kontraktet först som en del 
av nämnda arbetspsykologi under 1960-talet, men sedan som egen disciplin och under de 
senaste 20 till 25 åren har det vuxit enormt (Rosethorn 2009:8f). Grundtanken för det 
psykologiska kontraktet är att hela relationen arbetsgivare - arbetstagare regleras av vad de 
båda parterna förväntar av varandra i när det kommer till ansträngning och belöning (ww4 
2012).  
 
McKinsey3 myntade uttrycket the war for talent 1997 och med det uttrycket argumenterades 
det att kompetent arbetskraft skulle bli en av de största anledningarna till framtida framgång 
eftersom det skulle bli en bristvara, och att det kommer krävas något extra för att kunna 
rekrytera de största talangerna (Michaels et al 2001:IXf, Chambers et al 1998:47). Enligt 
McKinsey så krävs det ett målinriktat arbete för att locka medarbetare till organisationen och 
detta förslår de bör göras genom att formulera ett så kallat employee value proposition (EVP), 
vilket kort är vad organisationen erbjuder i form av fysiska och icke-fysiska fördelar i utbyte 
mot en arbetsprestation. Denna EVP skall vara inbakad i ett Employer Branding och tanken är 
att den formulerade EVP:n skall resultera i att talanger som organisationen behöver söker sig 
till dem (Chambers et al 1998:46). 
 
Efter att IT-bubblan, som orsakades av ekonomisk spekulation inom IT-branschen i slutet av 
1990-talet och början av 2000-talet, sprack så försvann mycket intresse för Employer 
Branding och fokus skiftades från det, men kom tillbaka då organisationer började lida av den 
åldrande populationen, bristen på kompetens och ökad konkurrens både affärsmässigt men 
också för att få tag på kvalificerade medarbetare, och att kunna behålla dem (Rosethorn 
2009:11ff). 
 
 
2.3.1 Arbetet med Employer Branding 
 
Ett bra Employer Branding hävdar Barrow och Mosley (2005:42f) kräver ett samarbete 
mellan interna och externa undersökningar, kommunikation, högt uppsatta mål genom en 
vision, strategiskt utveckling samt förmågan att implementera och utvärdera. Vidare anser de 
att en ledning med experter inte kan upprätthålla ett effektivt Employer Branding i längden 
utan att det krävs roller som har kontakt med organisationens dagliga verksamhet och som 
styrs av en övergripande plan, med en uppsättning prioriteringar som kontinuerligt följs upp 
av undersökningar och mätningar för utvärdering. 
 
Barrow och Mosley in (2005:58f) delar in förmåner identifierade i ett EVP i funktionellt och 
emotionellt. Funktionellt innebär de fysiska delar varumärket lovar. Bland annat lön, en säker 
arbetsmiljö och verktygen för att göra jobbet individen är anställd för och de kan vara 
underförstådda eller viktiga delar i hur organisationen marknadsför sig (Barrow & Mosley 
2005:58f). Emotionellt är de icke-fysiska delarna och handlar i stort i hur ett varumärke får 
dig att reagera känslomässigt. Ett effektivt Employer Branding utformas med detta i åtanke 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Managementkonsultbolag i USA.	  
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och tänker på värdet en medarbetare får ut ur hela arbetssituationen; jobbtillfredsställelse, 
uppskattning från kollegor och deras tro på organisationens kvaliteter, vision och värderingar 
(Barrow & Mosley 2005:58f). 
 
Hur ett psykologiskt kontrakt levereras och administreras spelar en stor roll i relation till de 
funktionella förmåner företaget erbjuder. Dessa emotionella delar kallas även en organisations 
DNA, och det är detta som Employer Branding använder sig av vid konstruktionen av en 
image och marknadsföring. Dessa delar levereras med tjänsten eller produkten, som blir 
kunden eller konsumentens anledning att tro på varumärket (Barrow & Mosley 2005:60).  
 
Employer Branding skapar inte något nytt i form av grundvärderingar eller visioner, utan är 
där för att översätta de existerande värderingarna till en form som betyder något för 
medarbetare i organisationen och läggs i linje med de värden organisationen vill 
kommunicera utåt. De funktionella och emotionella delarna av ett varumärke berättar vad 
organisationen kan göra för dig. Ett varumärkes personlighet definierar hur det uppfattas över 
tid. Ett varumärke skapas ofta över en längre tid genom kampanjer, marknadsföring, rykte, 
image med mera. Så länge varumärket är konsekvent så behåller det sin autenticitet och bidrar 
till Employer Branding genom att klargöra för intressenter vad det är för organisation och vad 
de kan kan förvänta sig av den. En varumärkespersonlighet är summan av kulturen och 
medarbetarnas delade aspirationer (Barrow & Mosley 2005:61).  
 
Förmåner, värden och personligheten av ett varumärke är bara värt något om det är definierat 
i relation till en publik som värdesätter det som erbjuds. För att övertyga måste varumärket 
vidare lägga tyngd på det som skiljer dem från konkurrenter för den målgrupp de är 
intresserade av. Detta är invecklat eftersom funktionella delar av ett varumärke är enkla att 
kopiera och då kan bara ett varumärke differentiera sig genom personlighet och image, som är 
produkter av ett Employer Brandings emotionella delar (Barrow & Mosley 2005:61f). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: The employer brand mix omarbetad och översatt av oss (Barrow & Mosley 2005:150).  
	  
Enligt modellen ovan så Hävdar Barrow och Mosley (2005:149fff) att Employer Branding 
påverkar hela organisationen och det är med utgång i de ovan tolv fälten som organisationen 
måste fokusera att kommunicera och följa definierade värden inom sig själv. 
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2.3.2 Employer Branding – en process 
 
Barrow och Mosley (2005:45) anser att ett starkt Employer Branding behöver mer än ett 
godkännande från ledningen. Den kräver ett engagerat ledarskap som vågar ta tag i det 
förändringsarbete som det innebär att rubba på existerande maktstrukturer, skapa nya roller, 
relationer, nya perspektiv på mätning av prestation och motivation samt för att få svar på 
svåra frågor som vad organisationen egentligen står för och varför, och vad för beteenden som 
dessa värderingar skall skapa (Barrow & Mosley 2005:45f). De fortsätter med att utveckla hur 
det är ett arbete att lirka ur dessa kunskaper ur ledningen, men att det måste göras och föras in 
i organisationens verksamhet och Employer Branding för att inte införandet av Employer 
Branding skall begravas vid första större motgång. Vidare menar de att de flesta lyckade 
Employer Brandings de stött på har haft engagerade och delaktiga vice direktörer som tagit 
sig an utmaningen. 
 
Barrow och Mosley (2005:48f) föreslår de sex grundbultarna insikt, fokus, differentiering, 
förmåner, kontinuitet och konsekvens för en effektiv Employer Branding. Insikt innebär att 
stora varumärken är grundade på en intim förståelse av relationen mellan varumärket och dess 
publik. Hur de uppfattas av arbetstagare och att de känner till organisationens värderingar och 
vision är viktigt. Vidare bör förhärskande åsikter bland arbetstagarna och vad de anser är ett 
typiskt beteende i organisationen tas hänsyn till. Slutligen måste de som ansvarar för 
Employer Branding i organisationen känna till vad som motiverar och demoraliserar 
medarbetare samt vad det är för anledningar till att de söker sig till samt varför de lämnar 
arbetsgivaren. Fokus innebär att en av de absolut viktigaste rollerna med Employer Branding 
är att kunna sätta fokus på något med arbetsgivaren. En organisation ser bäst till att fokusera 
på vad de gör, vad de planerar att göra eller hur de gör något. Differentiering innebär att 
vidare måste organisationen kunna peka på vad som gör just dem så unika i relation till de 
närmsta konkurrenterna, och kommunicera detta internt och externt. Förmåner innebär att 
effektiv Employer Branding behöver fokusera på vad medarbetare får ut av det och inte bara 
vilka egenskaper som kännetecknar organisationen. Kontinuitet innebär att människor förlorar 
tron på ett varumärke när de gör plötsliga U-svängar. Det är således av vikt att veta vart det 
kommer ifrån och vilken historia det har för att se till att ett eventuellt justerande av visionen, 
de kommunicerade budskapen et cetera för att anpassa organisationen till Employer Branding 
inte ändrar för mycket på sig så att de tappar målgruppen. Konsekvens innebär att när 
organisationen bygger upp ett förtroende så är det viktigt att den är konsekvent i vad den 
kommunicerar och vad den gör. Om en organisation spretar för mycket med det 
kommunicerade kontra det levererade så är det inget bra Employer Branding. 
 
Vidare anser Barrow och Mosley (2005:108) att en organisations existerande kultur och 
varumärkespersonlighet är den del som har mest differentiering och är således mest 
invecklad. Det är slutligen den del en organisation som Employer Branding minst av allt kan 
ignoreras när organisationen skall definiera sina grundvärderingar. Sammanfattningsvis så 
krävs det att organisationen lever upp till de värden de kommunicerar in i och ut ur 



 16 

organisationen. Detta görs effektivast genom att se till att man kopplar det kommunicerade till 
det dagliga arbetet i verksamheten genom att se till att HR-avdelningen samarbetar med 
kommunikationsavdelningen intimt så att det organisationen faktiskt säger saker som den står 
för (Barrow & Mosley 2005:162). 
 
Parment och Dyhre (2009:56f) resonerar i sin tur att Employer Branding-processen bör 
separeras från rekrytering, komma inifrån arbetsgivaren och visa vilka medarbetare som är 
viktiga för organisationen. Separationen; Medan rekrytering är en kortsiktig process för att 
täcka vakanser och lösa kommande personalbehov så är Employer Branding det kontinuerliga 
arbetet för att upprätthålla arbetsgivarvarumärket. Inifrån arbetsgivaren; Arbetsgivaren måste 
veta vad det är som motiverar och engagerar deras egna starkt presterande medarbetare. Ett 
bra Employer Branding använder dessa kunskaper anpassat till sin egen kultur och 
värdegrund för att differentiera sig gentemot sina konkurrenter. Viktigaste medarbetarna; Alla 
organisationer är olika och högt presterande personal är olika människor för olika branscher, 
positioner, skeden i en organisations existens et cetera. Genom att definiera vilka typer av 
talang som passar en organisation bäst så förenklas arbetet med Employer Branding. 
 
Det psykologiska kontraktet är ett väldigt användbart verktyg vid Employer Branding 
eftersom genom att blottlägga vad som förväntas av relationen mellan arbetsgivare och 
arbetstagare så att arbetsgivaren till att börja med kan se vad som driver arbetstagare i många 
situationer i arbetslivet. Sedan blottlägga varför det finns motstånd i olika delar av en 
organisation och slutligen kunna användas av ledare i en organisation för att kunna få 
medarbetare att anpassa sina behov till organisationens (ww4). Det är vidare viktigt att känna 
till det psykologiska kontraktet på grund av att det i de flesta konfliktsituationer mellan 
arbetsgivare och arbetstagare är just det oskrivna kontraktet som har brutits och lett till 
situationen (Martin & Hetrick 2006:125f). 
 
 
2.3.3 Upprätthållandet av Employer Branding 
 
Enligt Barrow och Mosley (2005:64) så är det viktigt för de som skapar och tar hand om ett 
Employer Branding att definiera nyckeldelar i varumärket. En av delarna är varumärkets 
vision som måste relateras till varumärkets verklighet. 
 
Ett varumärke lever i människans upplevelser och samlade erfarenhet i relation till 
människans egna värdegrund, synvinklar samt associationer. Det är viktigt att förstå detta då 
varumärken som lovar mycket men inte håller det späder på en misstro och cynism till 
varumärket, vilket leder till sämre förutsättningar för ett effektivt Employer Branding. Därför 
har stora företag ofta två uttalade versioner av Employer Branding, ett som visar realiteten 
idag och en vision. För att se hur organisationen ligger till och för att bäst kunna utveckla ett 
employer brand så tittar man på dessa båda lägen, jämför dem med varandra och se var 
skillnaden ligger för att komma åt vad som behöver göras (Barrow & Mosley 2005:65). 
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En av de mest grundläggande anledningarna till att ett Employer Branding består är att 
organisationen är strikt i dess presentation i bild och ord över tiden. Ett konsekvent beteende 
är viktigt för att inte varumärket skall vattnas ur och även om det är svårare för en 
arbetsgivare än för ett produktmärke eftersom det är mer invecklat att styra människor så 
måste det göras. Vidare ligger traditionell marknadsförings fokus i kommunikation. För att ett 
Employer Branding skall fungera så måste också organisationen följa de värden som de 
kommunicerar. Slutligen får inte ett Employer Branding falla ur tiden utan måste 
kontinuerligt uppdateras så att det reflekterar aktuella värderingsmönster (Barrow & Mosley 
2005:65ff). Parment och Dyhre (2009:131f) resonerar också att ett märkes genomslagskraft i 
det långa loppet ligger i att det är konsekvent i sitt beteende.  

 
 
2.4 Employer Branding – en uppsamling 
 
Employer Branding beskrivs ofta som en organisations ansträngningar genom ett 
värdegrundsarbete och marknadsföring skaffa sig ett positivt rykte som arbetsgivare för att 
locka till sig, behålla och motivera arbetskraft (Barrow & Mosley 2005, Rosethorn 2009, 
Parment & Dyhre 2009). De viktigaste delarna i ett Employer Branding är insikten i hur det 
uppfattas av interna och externa intressenter, fokusen på en sak med företaget som gör det 
unikt, differentieringen från konkurrenter, förmåner för anställda, kontinuiteten i varumärket 
samt att organisationen är konsekvent i vad de säger och gör (Barrow & Mosley 2005). 
Vidare bör också Employer Branding separeras från rekrytering, eftersom rekrytering är en 
kortsiktig process som bara ämnar fylla vakanser i en organisation, alltid komma inifrån 
organisationen eftersom det ökar legitimiteten och konkurrenskraften samt definiera vilka 
medarbetare som är bäst för organisationen så att det blir enkelt att kunna locka till sig dem 
(Parment & Dyhre 2009).  



 18 

 
 
3 Metod 
Följande kapitel ämnar introducera läsaren till det metodval vi utgått ifrån när vi genomfört 
uppsatsens undersökning. Vi kommer att redogöra för hur vi har gått tillväga när vi 
genomfört vår undersökning. Vi har utgått från en kvantitativ metod och vi kommer att 
redogöra för varför det metodvalet lämpar sig bäst för oss utifrån fördelar och nackdelar. Vi 
kommer beskriva den datainsamlingsmetod vi tillämpat samt redogöra för den 
databehandlingsmetod vi använt oss av. Vi kommer även att föra en diskussion kring 
forskningsetiken. Till sist kommer vi föra en diskussion som berör validiteten och 
reliabiliteten i vår undersökning.  

 
3.1 Metodval 
 
Vi valde att göra en kvantitativ undersökning av den anledning att vi ville ta reda på i hur stor 
mängd som vissa åsikter fanns, alltså beskriva hur ett fenomen ser ut, och inte varför det 
finns. Patel och Davidsson (2009:14) skriver att kvantitativa metoder i insamling och analys 
bör användas när forskningsfrågorna är i stil med var, hur, vilka relationer finns och var ligger 
skillnaderna. Eftersom vi i vår frågeställning var intresserade av att ta reda på relationerna 
mellan olika bakgrundsvariabler och förekomsten av ett kommunicerat och efterlevt, eller inte 
efterlevt värdegrundsarbete inom fenomenet Employer Branding så passade det utmärkt för 
vårt syfte. 
  
Nackdelen med en kvantitativ undersökning är att den endast undersöker ett fenomens 
utsträckning och inte någon djupare förståelse. Däremot anser vi att ett kvalitativt 
angreppssätt inte hade fungerat lika bra för oss då intervjuer, observationer, och andra 
kvalitativa undersökningsmetoder inte hade gett oss mängdkunskaper om fenomenet till den 
nivån som en kvantitativ metod kan. De hade som ovan nämnt visserligen gett oss en djupare 
förståelse för hur Employer Branding fungerar och påverkar våra respondenter (Patel & 
Davidsson 2009:14), men detta hade dock i nästa steg lett till att vi inte kunnat besvara våra 
frågeställningar och misslyckats med att koppla syftet med metoden. 
 
 
3.1.1 Konstruktion av enkät 
 
Vår enkät skapades med hjälp av Ejlertsson (2009)  och dennes riktlinjer för 
enkätkonstruktion. Vår enkät bestod av ett följebrev och instruktioner följt av 
bakgrundsvariabler och slutligen frågorna själva. 
 
Enligt Ejlertsson (2009:39ff) så bör följebrevet vara uppbyggt innehållandes en motivation till 
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varför undersökningen görs, varför just respondenten har fått enkäten och vilka andra som fått 
den samt berätta om det finns någon sorts belöning för att ha genomfört enkäten. Vidare bör 
enkäten informera om att det är frivilligt att göra den, men att det fortfarande är viktigt att ett 
svar fås då det stärker undersökningens kvalitet. Alla svar skall behandlas konfidentiellt och 
det skall kommuniceras i enkäten, helst genom fetstil. Om enkäten är anonym betyder det att 
respondentens identitet är okänd för insamlaren av enkäten. Det bör finnas någon som 
respondenterna kan vända sig till under undersökningens gång och denne skall kunna nås. 
Slutligen så bör ett tack ges till respondenten för deltagande och en underskrift av 
konstruktören finnas med. 
 
I vår enkät valde vi att ta med så många av dessa som möjligt. Vi valde att ge alla som svarat 
på en enkät en liten godisbit som belöning för deltagande och förlitade oss på en god 
placering vid enkätutdelningen samt vårt entusiasmerande för att säkerställa en god 
svarsfrekvens. Vi valde att kalla vår enkät anonym då vi inte frågade efter några 
personuppgifter och vi numrerade inte enkäten på något sätt. Vi fanns vidare på plats under 
undersökningstillfällena och hade med telefonnummer på enkäten så att vi fanns till hands för 
respondenter vid eventuella oklarheter eller frågor. För närmare kontroll se bifogad enkät. 
 
Vid frågeformulering talar Ejlertsson (2009:51-86) vidare om hur viktigt det är att språk 
anpassas till målgrupp, att frågor inte är ledande, att dubbla negationer tas bort, undvikandet 
av kunskapsfrågor, att enkätkonstruktören frågar en sak åt gången, att frågor inte är för 
känsliga och undvikandet av ja och nej frågor. Vi har följt dessa riktlinjer för att säkerställa att 
missförstånd och oklarheter hålls till ett minimum. 
 
Bakgrundsvariabler finns på nästan alla enkäter och Ejlertsson (2009:86ff) beskriver hur de 
bör presenteras för att tjäna syftet bäst. Ingen av variablerna bör presenteras så att de kan 
tolkas kränkande eller mindre värda. Det är därför viktigt att vara objektiv och neutral i 
formuleringen. Vi valde att presentera dem utan några svepande formuleringar och har ett 
antal alternativ som vi förklarar i följebrevets instruktioner. Ejlertsson (2009:87) skriver att 
för att säkerställa anonymitet bör ej en exakt ålder kunna säkerställas, och att 
enkätkonstruktören bör använda sig av skalor som tidigare använts inom forskningsområdet 
för en akademisk tydlighet. För vårt syfte valde vi skalor med femårs intervaller och sedan en 
kategori där alla som är äldre än 36 år faller in. Att vi valde att ta alla som är 36 år eller äldre i 
en kategori är på grund av att IKEA Karlstad vid besök inte verkar ha en majoritet av äldre, 
och att dessa koncentreras till chefsbefattningar. Således teoretiserade vi att mer detaljerad 
beskrivning resultera i en sämre anonymitet där enskilda svar kunde kopplas till respondenter. 
 
 
3.1.2 Operationalisering och mätskala 
 
Begreppet operationalisering betyder att vi som genomför undersökningen tar ut begrepp ur 
vår teoretiska referensram som vi ämnar undersöka (Eliasson 2006:12). Vi operationaliserade 
vår teoribildning för att på så vis få fram de enkätfrågor vi kopplade till våra frågeställningar. 
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Dessa begrepp har vi sedan gjort mätbara i form av frågeformuleringarna i vår enkät. Genom 
att definiera begreppen härledde vi även ut de variabler vår undersökning kom att använda sig 
av. Eliasson (2006:14) menar att utifrån definitionen av begreppen härleds de variabler 
undersökningen använder sig av.  
 
Variablerna kan vara av fyra olika slag. Dessa är nominal-, ordinal-, intervall- och 
kvotvariabler. Dessa variabler skiljer sig åt och definierar hur svaren skall och kan mätas 
(Eliasson 2006:37, Edling & Hedström 2003:16f). För att vi skulle kunna mäta något när vi 
analyserade vår data var vi tvungna vi bryta ner svaren i siffor. Det är här variabeltypen 
kommer i spel. Vår enkätundersökning är operationaliserad på så vis att bakgrundsvariablerna 
ålder och anställningstid samt enkätens tolv frågor har svarsalternativ i form av siffror 
rangordnade 1 till 5. Dessa svar är av ordinalvariabeltyp och dessa är sådana variabler som 
gick att rangordna utifrån de siffor vi val men som inte går att rangordna på annat vis. 
Eliasson (2006:38) förklarar det på så vis att data i form av ordinalvariabler går att rangordna 
men säger inget om avståndet mellan svaren. Våra svarsalternativ gick att rangordna men 
säger inget om avståendet mellan dem, vi kunde lika gärna ha använt bokstäverna A till E 
istället för sifforna 1 till 5. För att förtydliga skalan så lade vi till beskrivande ord på den i 
form av 1: Inte alls, 2: Lite, 3: Måttligt, 4: Ganska mycket och 5: Mycket.  
 
Vi hade även data av typen nominalvariabel. Denna typ av variabel är en sådan som inte går 
att rangordna (Eliasson 2006:38) och de nominalvariabler vi hade är bakgrundsvariablerna 
kön, befattning och anställningsform. 
 
Tabell 1: Gruppering av frågeställningar och enkätfrågor.  

Grupp Frågeställningar Enkätfrågor 

A 

Hur påverkar ett aktivt 
Employer Branding 

anställdas identifikation med 
en organisations värdegrund? 

1. Känner Du till IKEAs värderingar? 
2. Känner Du att IKEAs värderingar överensstämmer med dina 
egna? 
3. Anser Du att det är viktigt att identifiera dig med IKEAs 
värderingar? 
8. Känner Du att Du förmedlar IKEAs värderingar när du är 
på jobbet? 
9. Anser Du att det är viktigt att Du förmedlar IKEAs 
värderingar på jobbet? 

B 

Hur upplever anställda sina 
chefers förmedlade 

värdegrund? 
 

1. Känner Du till IKEAs värderingar? 
4. Upplever Du att din närmsta chef pratar om IKEAs 
värderingar? 
5. Anser Du att din chef är en bra förebild för IKEAs 
värderingar? 
6. Upplever Du att ledningsgruppen på IKEA Karlstad pratar 
om IKEAs värderingar? 
7. Känner Du att ledningsgruppen förmedlar IKEAs 
värderingar? 

C 

I hur stor utsträckning 
förenklar värdegrunden 

anställdas dagliga 
beslutfattande? 

1. Känner Du till IKEAs värderingar? 
11. Anser Du att IKEAs värderingar hjälper dig att fatta beslut 
i vardagen? 
12. Anser Du att IKEAs värderingar är ledstjärnor för hur Du 
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beter dig gentemot dina kollegor på IKEA Karlstad? 
D Kontrollfråga. 10. Känner Du att Du är en viktig del av IKEA Karlstad? 

 
I ovan tabell åskådliggörs våra frågeställningar och vilka frågor som vi hade skapat ur teorin 
för att besvara dem. Den första frågeställningen besvarades genom att titta på hur väl 
anställda känner till värdegrunden samt i vilken utsträckning de anser att den överensstämmer 
med egna värderingar, hur viktigt detta anses vara samt hur mycket anställda anser att de 
personifierar värdegrunden samt hur viktigt detta är. Den andra frågeställningen besvarades i 
sin tur genom hur mycket anställda tycker att deras chefer talar om värdegrund i relation till 
hur de agerar efter den. Den tredje och sista frågeställningen besvarades genom att se hur 
mycket anställda tycker att värdegrunden hjälper dem i beslut de tar på jobbet. 

 
 
3.2 Urval, storlek och bortfall 
 
Enligt Patel och Davidsson (2009:54ff) och Ejlertsson (2009:18f) så är en population den 
grupp av individer som är målet för en undersökning och ett urval den grupp ur en population 
som faktiskt undersöks. I vårt fall valde vi alla anställda på IKEA Karlstad som population 
och vårt urval blev ett bekvämlighetsurval som resulterade i en besökarenkät där vi delade ut 
enkäter i anslutning till en personalmatsal vid tre olika tillfällen när olika grupper av den 
totala arbetsstyrkan var på plats. Vårt urval bestod av 100 personer och vi hade med oss 100 
stycken enkäter. 
  
Ejlertsson (2009:26f) skriver vidare om internt och externt bortfall. Det interna bortfallet är 
när frågor i en enkät inte besvaras av någon anledning och det externa är när en enkät inte 
besvaras alls. Ett externt bortfall förhindras bäst genom att påminna respondenter att svara 
medan ett internt bortfall undviks bäst genom att ha en välgjord enkät med ett bra följebrev. I 
vår undersökning skrev vi ett utförligt följebrev och lade ned mycket tid på konstruktionen av 
de frågor vi tog med i enkäten. Vid undersökningstillfällena så fanns vi på plats hela tiden och 
entusiasmerade vårt urval till att göra enkäten. Vi fick elva procent externt bortfall då vi fick 
in 89 av 100 enkäter. Vi fick ett internt bortfall på ca tio procent av enkäterna i form av frågor 
som lämnats obesvarade, bakgrundsvariabler som inte besvarats samt svar skrivna mellan två 
svarsalternativ. Vi använde oss dock av de besvarade delar som fanns i de enkäterna med 
internt bortfall. Anledningen till att vi valde just 100 enkäter var för att uppsatsprocessen var 
karaktäriserad av tidsbegränsningar samt rådde studenterna till att använda sig av runtomkring 
100 enkäter. Utöver det tillkom en ekonomisk aspekt på oss som studenter.  

 
 
3.3 Genomförandet av enkätundersökningen 
 
Innan vi kom till företaget första gången så hade vår enkäts följebrev, där vi förklarar vilka vi 
är och varför vi gör undersökningen samt uppmanar alla att ställa upp, satts upp vid in 
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klockningen så att alla som klockade in och klockade ut kunde se den. Vi var på företaget vid 
tre tillfällen för att dela ut och samla in enkäter och vi placerade oss vid ett litet bord i början 
av den enda korridoren som ledde ut från personalmatsalen, omklädningsrummen och de 
administrativa kontoren in i varuhuset. Detta först och främst för att vi inte skulle stå i 
matsalen för att undvika att inkräkta på mat- och rastutrymmet, men också för att vi skulle 
kunna fånga in så många som möjligt som rörde sig mellan dessa utrymmen och varuhuset. 
 
Vi valde att endast kontakta anställda på företaget som bar uniformen om att göra en enkät för 
att inte störa när de inte hade klockat in eller var på väg hem samt för att inte undersöka 
personer som inte tillhörde vårt urval. Alla som valde att ta emot en enkät fick ta med sig den 
och fylla i den i egen takt och majoriteten av respondenterna gjorde detta innan påbörjat 
arbetspass, under den tidiga fikan, lunchen eller den sena fikan. Ett fåtal fyllde i enkäten vid 
ett näraliggande ståbord och några få tog med sig enkäten till sin arbetsplats medan resten 
fylldes i personalmatsalen. Vid inlämningen av enkäten så fick respondenterna en godisbit 
som tack för att ha fyllt i den i hopp om att de skulle sprida vidare detta och öka vår 
svarsfrekvens. 

 
 
3.4 Undersökningens kvalitet 
 
3.4.1 Reliabilitet 
 
Patel och Davidsson (2009:100f) skriver att ett instruments tillförlitlighet, dess förmåga att stå 
emot slumpinflytanden, beror på under vilka omständigheter undersökningen görs, hur 
frågorna presenteras, med mera. De delar upp svar i ett sant värde och ett felvärde och ett 
instruments reliabilitet resulterar i mer eller mindre av dessa värden. En god reliabilitet leder 
till ett lågt felvärde och ett högt sant värde. 
 
De enda gångerna när ett rätt mått på reliabiliteten kan erhållas är när ett instrument ger 
respondenterna ett reliabilitetsvärde (Patel & Davidsson 2009:101). Detta är vanligast i 
enkäter där skalor används frekvent. Vid övriga tillfällen så får reliabiliteten mätas på andra 
sätt. Vid en enkätundersökning är det svårt att kontrollera reliabiliteten i förväg. Det enda som 
kan göras är att försäkra sig om att respondenterna förstår enkäten så som konstruktören har 
avsett att den skall förstås. Således måste instruktioner vara noggrant utformade, enkäten 
måste vara formad så att den är lätt att besvara och frågornas formulering måste vara 
genomtänkt så att de inte kan missuppfattas. Slutligen så kan enkäten prövas på en liknande 
grupp innan den skickas ut (Patel & Davidsson 2009:101f). För att kontrollera att vi hade 
skapat en lättförstådd enkät med ett förklarande följebrev testade vi den på en grupp med 
studenter. Där fann vi att två frågor kunde förbättras och vi åtgärdade oklarheterna som 
poängterats till den färdiga enkäten.  
 
Efter genomförd enkät fann vi vidare att vi kunde förtydligat instruktionerna i följebrevet och 
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enkätfråga elva då svaren i ett tiotal enkäter inte var markerade på svarsalternativen utan på 
raden ovanför och att vi fick flertalet frågor från respondenterna vad vi syftade på i enkätfråga 
elva. Anledningen till det interna bortfallet som berodde på obesvarade bakgrundsfrågor och 
saknande svar kan bero på att respondenter inte kände sig säkra med vår utlovade anonymitet. 
Eftersom vi endast med våra minnen kontrollerade vilka som gjort enkäten så kunde vi inte 
helt säkerställa att ingen svarade fler gånger.  
 
 
3.4.2 Validitet 
 
Enligt Patel och Davidsson (2009:99) så lider undersökningar av problemet att det 
undersöknings vill ta reda på är abstrakta begrepp, vilket betyder att det kan resultera i att alla 
respondenter tolkar frågorna olika. Vidare så skriver de att validitet är ett sätt att säkerställa 
att det vi säger vi skall undersöka överensstämmer vad vi faktiskt undersöker. 
  
De beskriver vidare att de två vanligaste sätten för att säkerställa en god överenstämmelse är 
innehållsvaliditet och samtidig validitet. Det första skapas genom att utföra en logisk analys 
av innehållet i instrumentet. Detta kopplas därefter till undersökningens teoretiska 
referensram och ser till att alla begrepp vi funnit relevanta i teorin representeras i 
mätinstrumentet på ett för undersökningen bra sätt. God kunskap om problemområdet 
säkerställer således validiteten. Slutligen är det även en god idé att låta någon som är insatt i 
ämnet granska frågorna. Är innehållsvalideten god så innebär det att problemområdet har 
täckts samt en god översättning från teori till frågor i instrumentet. Den samtida validiteten 
innebär i sin tur att resultatet av undersökningen jämförs med exempelvis en försöksgrupp 
eller en annan undersökningsgrupp som liknar den ursprungliga. Intervjuer, observationer, 
eller andra undersökningar kan göras på den ursprungliga gruppen för att se om resultatet blir 
likartat (Patel & Davidsson 2009:99f). 
 
Ejlertsson (2009:102) skriver samma sak men förtydligar att innehållsvaliditet är beroende av 
en tillgång till väldigt god kunskap om teorin eftersom missförstånd och luckor i kunskapen 
sänker validiteten. I vårt fall blir inte den samtidiga validiteten lämplig som mått eftersom vi 
inte kan mäta den. Innehållsvaliditeten i vårt fall får anses reflektera operationaliseringen av 
teorin där vi så direkt som möjligt översatt relevanta begrepp till frågor.  
 
De nämnvärda faktorer som kan ha påverkat studiens validitet kan vara att vi varit otydliga i 
enkätfrågeformuleringen och inte resonerat kring hur frågorna kan uppfattas tillräckligt 
mycket och att respondenterna fyllt i enkäten i samma rast utrymme och således smittat 
missförstånd av enkätfrågor till varandra. 
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3.4.3 Forskningsetik 
 
För samhällets och individens fortskridande utveckling är forskning nödvändigt att bedriva. 
Utifrån följande utsago sätts det även ett krav på forskningen som bedrivs utifrån samhället 
och individerna däri. Kravet går att benämna som ett forskningskrav. Forskningskravet 
definieras som ett krav på att de kunskaper som existerar kommer att fördjupas och förbättras 
samt att metoden kommer att förbättras. Även om forskningskravet existerar utifrån 
samhällets krav så besitter även samhällets individer ett integritetskrav där deras privat liv 
skyddas från otillbörlighet. Sistnämnda skydd gentemot otillbörlighet benämns som ett 
individskyddskrav (Vetenskapsrådet 2002:5). Vi har nu räknat upp två krav. Forskningskravet 
och individskyddskravet.  Dessa två krav är givetvis något vi kommer förhålla oss inom vår 
uppsats och vårt forskningsarbete. Målet är att bedriva forskningen högst forskningsetik 
genom att förhålla oss till forskningskravet och individskyddskravet.  Vi ämnade inte göra 
inskränkningar på individerna på IKEA Karlstad. Vi ämnade inte heller att störa 
verksamheten på något sätt. Vårt ändamål var att förverkliga forskningskravet i form av en 
förbättring i metoden och en utveckling av kunskapen. En vidare utveckling av 
individsskyddskravet möjliggör en förtydning i fyra underliggande krav (Vetenskapsrådet 
2002:6).  
 
Informationskravet går ut på att den som bedriver forskningen ämnar informera de som berörs 
av forskningen om forskningens syfte. Informationskravets ändamål är således att informera 
undersökningsdeltagarna om vad deras uppgift är i det pågående forskningsprojektet och om 
vilka villkor de som deltar har. Kravet på information ligger i att förmedla en 
förhandsinformation där forskarnas namn och uppgifter finns med (Vetenskapsrådet 2002:7). 
Vi hade en fortskridande och löpande kontakt med IKEA Karlstad där vi tillhandahöll 
information om vår uppsats syfte samt vilka vi var. Vi betonade att uppgiften var att öka vår 
kunskapsförståelse om det fenomen vi ämnade undersöka. Vetenskapsrådet (2002:7) menar 
att det finns tre typer av undersökningar som skiljer sig åt beroende på hur 
undersökningsdeltagarna involveras. Den första typen av undersökning Vetenskapsrådet 
redogör för är den undersökning där deltagarna involveras i form av exempelvis en 
enkätundersökning. Vetenskapsrådet (2002:7) menar att en viss mån av förhandsinformation 
är tillräcklig i den här typen av undersökning. Vi genomförde en enkätundersökning på IKEA 
Karlstad där vi tillhandahöll förhandsinformation genom kontakt med berörd personal. Detta 
för att upprätthålla informationskravet på ett gott sätt. 
 
Nästkommande krav Vetenskapsrådet (2002:9) presenterar är samtyckskravet.  
Samtyckskravet går ut på att undersökningsdeltagarna själv har rätt till att bestämma över sin 
egen medverkan i undersökningen. Den undersökningstyp som vi använder oss av medför att 
undersökningsdeltagarnas medverkan räknas som aktivt. Vetenskapsrådet (2009:9) menar att 
om en undersökning är av aktiv karaktär skall deltagarnas samtycke alltid tas med. Vi tog 
alltid deltagarnas samtyckte i åtanke när vi genomförde enkätundersökningen. Vi berättade 
för dem att det är upp till dem om de ville delta och att en ifylld enkät medförde ett samtycke 
direkt. 
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Därefter följer Vetenskapsrådet (2009:12) upp med konfidentialitetskravet vilket innebär att 
de uppgifter som framkommer om de som är med i undersökningen skall behandlas med 
högsta möjliga konfidentiatlitet. Uppgifterna skall förvaras på så vis att ingen utomstående 
kan ta vara på dessa uppgifter. Vi tog inte vara några uppgifter som är av identifierbar 
karaktär. Vår enkätundersökning innehöll generella bakgrundsvariabler som inte sa något om 
deltagarna i fråga. Vi behandlade uppgifterna med största möjliga sekretess och det är enbart 
vi som fick tillgång till berörd data, även om berörd data inte innehöll känsliga uppgifter.   
 
Det sista kravet Vetenskapsrådet (2009:14) presenterar är nyttjandekravet. Nyttjandekravet är 
att vi endast skall använda oss av uppgifterna för vår uppsats och att de inte kommer att 
hamna i tredje mans händer eller användas för andra saker. Vi hade inte för avsikt att föra 
vidare informationen, varken eller till IKEA Karlstad eller någon annan och när vi var klara 
med uppgifterna kom de inte användas till annat. 

 
 
3.5 Analys och presentation av data 
 
Data kan presenteras på flera olika sätt. Ett sätt är att presentera data i form av tabeller. I en 
tabell presenteras variablerna uppspaltat med dess värden under så att en avläsning kan göras 
(Edling & Hedström 2003:18). Modellen vi diskuterade ovan är av en vanlig datatabell där 
vår data presenteras kortfattat. En mer utvecklad modell är den så kallade frekvenstabellen. I 
en frekvenstabell sammanfattas fördelningen en variabel har och presenteras i form av antal 
observationer. Frekvenstabellen presenterar de svarsalternativen som finns och frekvensen 
som uppkommit på dem (Edling & Hedström 2003:19). Vi använde oss av IBM SPSS för att 
behandla vår data. IBM SPSS är ett datorprogram för att analysera data på ett statistiskt sätt. 
IBM SPSS underlättar analysen genom att kunna använda programmets inbyggda 
analysverktyg och på så vis lätt generera frekvenstabeller och korstabeller.  
 
Med hjälp av en frekvenstabell kan variabelns fördelning presenteras. Vi kan till exempel se 
på en variabel hur den är fördelad i form av den är normalfördelad eller skev på något vis. Om 
en variabel är normalfördelad innebär det att värdet på variabeln är symmetrisk mot den givna 
mittpunkten (Patel & Davidson 2009:113). I vår resultatpresentation har vi använt oss av 
korstabeller och frekvenstabeller för att underlätta en analys av resultatet. Eliasson (2006:151) 
skriver att så länge nominal och ordinalvariabler används så faller tabellerna ut enkelt och fint 
nog för att kunna presenteras i löpande text. Vidare bör tabeller och diagram som läggs ut i 
texten kommenteras så att läsaren förstår vad som är intressant i det menar Eliasson 
(2006:151) och det är precis det vi gör.  
 
Vi analyserade vår data genom att titta på fördelningen av respondenters svar och kopplat 
detta till vår teoretiska referensram där teorier inom Employer Branding och värdegrund 
används. Vår analysmetod är således av en deduktiv ansats. En deduktiv ansats innebär att 
arbeta utifrån existerande teori. Utgångspunkten härleds ur befintlig teori som sedan prövas 
empiriskt och sedan analyseras (Patel & Davidson 2009:23).  
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4 Fallbeskrivning 
Följande kapitel ämnar introducera läsaren kortfattat till organisationen IKEA. Vi kommer 
presentera historik, organisationsstruktur och ägarfördelning för att öka förförståelsen för 
läsaren i resterande del av uppsatsen. Därefter följer en presentation utav IKEAs värdegrund 
samt dess affärsidé. Till sist avslutar vid med en presentation av IKEA i Karlstad.  

 
4.1 Historik 
 
IKEA har sina rötter i byn Agunnaryd där grundaren Ingvar Kamprad föddes 1926 på gården 
Elmtaryd. Ingvar Kamprad började sin karriär genom att sälja tändstickor till närboende. 
Ingvar utvecklade sin verksamhet till hela byn. Konceptet utvecklades vidare 1943 när Ingvar 
startar företaget IKEA efter att ha avslutat sina studier. Namnet IKEA härleddes ur Ingvar 
Kamprads initialer, IK, gården Elmtaryd, E, och byn Agunnaryd, A. Företaget utvecklades 
och 1945 hade IKEA en större marknadsandel och började marknadsföra sig själv som en 
postorderfirma (ww5).  
 
1948 introduceras möbler i IKEAs sortiment. Möblerna tillverkas av lokala firmor i Småland 
nära Agunnaryd. 1951 utkommer den första IKEA katalogen som breddar företagets 
verksamhet betydligt. IKEA katalogen utkommer fortfarande och är ett av IKEAs primära 
marknadsföringsmedel än i dag. Efter katalogintroduceringen läggs allt större fokus på 
möbelhanteringen. 1953 öppnar en möbelutställning i Älmhult där kunder kan känna och titta 
på IKEAs möbler. Möbelutställningen var en del i en strategisk marknadsföring för att kunna 
visa att IKEAs möbler håller kvalitet genom att låta potentiella kunder använda dem innan 
köp (ww5). Allt mer som produktionen ökade och kundefterfrågan ökade sattes krav på 
leverans och kostnadseffektivitet. 1956 började produktionen av IKEAs platta paket att ta fart. 
Konceptet var att leverera möbeln i ett så platt paket som möjligt för att kunna öka 
leveransutbudet och sänka kostnaderna. Detta medförde att kunderna i sin tur fick montera 
ihop möbeln själv. IKEAs platta paket är något som nu återkommer i deras affärsidé (ww5).  
 
År 1958 öppnar IKEA sitt första varuhus i Älmhult. År 2012 finns det 335 varuhus i 40 länder 
världen över. IKEAs koncept ligger i varuhuset och det är här all försäljning sker (ww6).  

 
 
4.2 Organisationen IKEA 
 
Ingvar Kamprad menar att ägarstrukturen inom IKEA skall stå för långsiktighet och 
oberoende. Det är med följande motivation som IKEA hävdar att ägarfördelningen ser ut som 
den gör. IKEA koncernen ägs sedan 1982 av en stiftelse. IKEA koncernen omfattar all IKEAs 
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verksamhet. Stiftelsen som äger IKEA koncernen är Stichting INGKA Foundation och har sitt 
säte i Holland. Stichting INGKA Foundation äger moderbolaget INGKA Holding B.V. som i 
sin tur är moderbolag till alla underbolag inom IKEA koncernen. Även INGKA Holding B.V. 
har sitt säte i Holland (ww7).  
 
IKEA koncernen består av IKEA Group som förvaltar alla företag inom IKEA koncernen. 
Bolagen inom IKEA koncernen består av allt från industriföretag till försäljningsföretag. 
IKEA Group styrs av IKEA Group Management. Det är inom IKEA Group Management vi 
finner IKEAs nuvarande VD Mikael Ohlsson (ww7). Vid sidan av IKEA Group existerar 
ytterligare två bolag som tillhandahåller assistans till IKEA Group och IKEA koncernen. 
Dessa två staber är IKEA Services B.V. och IKEA Services AB. IKEA Services B.V. har sitt 
säte i Holland och IKEA Services AB har sitt säte i Sverige. Båda företag har som uppgift att 
stödja moderföretagen inom IKEA koncernen. IKEA koncernen driver 290 varuhus runtom i 
världen under koncession (medgivande att göra något) av IKEA Systems B.V. Därefter 
existerar Inter IKEA Systems B.V. som är ett företag som äger själva konceptet IKEA i hela 
världen (ww7).  
 
IKEA varuhusen är en form av franchisetagare. Alla inom IKEA koncernen som använder sig 
av IKEAs metoder och sätt betalar en franchiseavgift till Inter IKEA Systems B.V. (ww7). 
Nedan följer ett organisationsschema där företagens position återges: 
 

Figur 3: IKEAs organisationsstruktur omarbetad av oss (Skärvad & Bruzelius 2011:5). 
 
 
4.2.1 Befattningar och anställningsformer  
 
På IKEA varuhusen existerar olika befattningstitlar för att särskilja vad individen gör. IKEA 
använder sig av benämningarna behov, medarbetare, avdelningschef, gruppchef och 
funktionschef. Behov är en anställd som arbetar på timanställning och blir inkallad när arbete 
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uppstår. En medarbetare karaktäriserar en anställd som har kontrakt på att jobba ett visst antal 
timmar i månaden och har dessa schemalagda. Avdelningschefen och gruppchefen är de 
befattningstitlar som karaktäriserar en medarbetare med ledningsansvar över en viss 
avdelning eller grupp. Till sist återfinns funktionscheferna som besitter ledningsansvar över 
både medarbetare och gruppchefer.  

 
 
4.3 IKEAs grundläggande värderingar 
 
IKEAs grundläggande värderingar bygger på skriften En möbelhandlares testamente som 
utkom 1976 och är skriven av Ingvar Kamprad och på skriften Lilla IKEA Ordboken 
utkommen 1996 (Våra grundläggande värderingar 2002:3). IKEA menar att deras värderingar 
fungerar som inbyggda ledstjärnor som visar nya vägar att följa. Värderingarna hjälper IKEA 
att lösa problem, driva verksamheten och att fatta kloka beslut (IKEA Värderingar 2006:7).  
 
IKEA har tio grundläggande värderingar som de arbetar utifrån (IKEA Värderingar 2006:2ff). 
Dessa kommuniceras ut i organisationen i det dagliga arbetet genom att vara bra förebilder 
och genom att kommunicera värdegrunden i skrift och bild som medarbetare får ta del av på 
jobbet (IKEA Värderingar 2006:5ff). 
 
Nedan följer de tio med en kort presentation av varje värdering och vad värderingen står för: 
 
Gemenskap och entusiasm 
"IKEA karakteriseras av samarbetet mellan 
människor som tror på samma saker och känner 
respekt för varandras arbete. Alla är viktiga.” 
(IKEA Värderingar 2006:2). 
 

Enkelhet är en dygd 
”Det innebär tre saker: effektivitet, sunt förnuft 
och att göra det som känns naturligt.” (IKEA 
Värderingar 2006:4). 

Ständig vilja till förnyelse 
”En vilja att förändra. Inget är konstant – utom 
förändring.” (IKEA Värderingar 2006:2). 
 

Ledarskap genom exempel 
”Ingen metod är mer effektiv än en bra förebild.” 
(IKEA Värderingar 2006:5). 

Kostnadsmedvetenhet 
”Att uppnå goda resultat med små resurser.” 
(IKEA Värderingar 2006:3). 

Våga vara annorlunda 
”En vilja att prova andra lösningar än de 
traditionella, utan att behöva uppfinna hjulet på 
nytt.” (IKEA Värderingar 2006:5) 
 

Vilja att ge och ta ansvar 
”Vi måste alltid vara mer än villiga att acceptera 
och delegera ansvar. Göra misstag då och då är 
ett privilegium för oss – då har vi förmågan att 
rätta till saken.” (IKEA Värderingar 2006:3). 
 
 
 

Strävan att möta verkligheten 
”Ha nära kontakt med den vardagliga 
verksamheten. Det handlar om att leva som man 
lär, att vara närvarande i varuhuset och i mötet 
med varje enskild kund.” (IKEA Värderingar 
2006:6). 
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Ödmjukhet och viljestyrka 
”Det är kombinationen av ödmjukhet och 
viljestyrka som gör vårt sätt att göra saker på så 
speciellt.” (IKEA Värderingar 2006:4). 

Att vara på väg 
”Att ständigt fråga oss vad det är vi gör idag, kan 
göras bättre imorgon.” (IKEA Värderingar 
2006:6). 

 
 
4.3.1 Vision och affärsidé  
 
IKEAs affärsidé lyder:  
 

Vår affärsidé går ut på att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga 
heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt ska ha råd att köpa dem 
(IKEA Affärsidé 2012). 

 
De förklarar att deras affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment till så låga priser som möjligt 
och att affärsidén grundar sig på ett samarbete med kunden. IKEAs vision är att skapa en 
bättre vardag för många människor (IKEA Affärsidé 2012).  

 
 
4.4 IKEA i Karlstad 
 
IKEAs relation till vår studie härleds ur valet av studieobjekt. IKEA valdes utifrån deras 
topplaceringar samt uttalandet om Employer Branding och vi valde IKEA Karlstad utifrån 
den geografiska avgränsningen till där vi befinner oss samt att IKEA frekventerades i 
Universums undersökningar via Företagsbarometern. IKEA Karlstad öppnades 2007 och idag 
2012 arbetar det 185 personer där (ww8). 
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5 Resultat och analys 
Följande kapitel utgör uppsatsens kärna. Vi redogör här för resultatet i vår undersökning 
samt presenterar en analys. Vi återkopplar till uppsatsens frågeställningar och presenterar 
vårt empiriska material. Materialet kopplas till den teoretiska referensram vi förhåller oss 
till. Diskussionen sammanvävs i resultatpresentationen. Resultaten presenteras i tabellform 
och därefter diskuteras de. 
 
Tabellen nedan återger en total svarsfrekvens över alla enkätfrågor i vår undersökning. Vi har 
grupperat enkätfrågorna i enhetlighet med den gruppering vi gjorde i operationaliseringen. I 
tabellen presenteras gruppen, enkätfrågan, de möjliga svarsalternativ som återfanns, 
frekvensen samt procenten. Totalen presenteras där fälten frekvens och procent 
sammanräknas.  
 
Tabell 2: Frekvenstabell över totalen på alla enkätfrågor indelat i grupper.  

Grupp Enkätfråga Svarsalternativ Frekvens Procent 

A 
1. Känner Du till 
IKEAs värderingar? 

 

1 - Inte alls 
2 - Lite 
3 - Måttligt 
4 - Väl 
5 - Mycket väl 
 

0 
2 
7 

41 
36 

 

0 
2,2 
7,9 

46,1 
40,4 

 
  Total: 86 100 % 

A 

2. Känner Du att 
IKEAs värderingar 
överensstämmer med 
dina egna? 
 

1 - Inte alls 
2 - Lite 
3 - Måttligt 
4 - Väl 
5 - Mycket väl 
 

0 
4 
7 

53 
23 

 

0 
4,5 
7,9 

59,6 
25,8 

 
  Total: 87 100 % 

A 

3. Anser Du att det är 
viktigt att identifiera 
dig med IKEAs 
värderingar? 
 

1 - Inte alls 
2 - Lite 
3 - Måttligt 
4 - Ganska mycket 
5 - Mycket 
 

5 
3 

17 
38 
23 

 

5,6 
3,4 

19,1 
42,7 
25,8 

 
  Total: 86 100 % 

A 

8. Känner Du att Du 
förmedlar IKEAs 
värderingar när du är 
på jobbet? 
 

1 - Inte alls 
2 - Lite 
3 - Måttligt 
4 - Ganska mycket 
5 - Mycket 
 

1 
5 

14 
53 
11 

 

1,1 
5,6 

15,7 
59,6 
12,4 

 
  Total: 84 100 % 

A 9. Anser Du att det är 
viktigt att Du 

1 - Inte alls 
2 - Lite 

0 
5 

0 
5,6 
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förmedlar IKEAs 
värderingar på jobbet? 

3 - Måttligt 
4 - Ganska mycket 
5 - Mycket 
 

12 
36 
35 

 

13,5 
40,4 
39,3 

 
  Total: 88 100 % 

B 

4. Upplever Du att din 
närmsta chef pratar 
om IKEAs 
värderingar? 
 

1 - Inte alls 
2 - Lite 
3 - Måttligt 
4 - Ganska mycket 
5 - Mycket 
 

3 
9 

26 
29 
18 

 

3,4 
10,1 
29,2 
32,6 
20,2 

 
  Total: 85 100 % 

B 

5. Anser Du att din 
chef är en bra förebild 
för IKEAs 
värderingar? 
 

1 - Inte alls 
2 - Lite 
3 - Måttligt 
4 - Ganska mycket 
5 - Mycket 
 

4 
9 

15 
31 
28 

 

4,5 
10,1 
16,9 
34,8 
31,5 

 
  Total: 87 100 % 

B 

6. Upplever Du att 
ledningsgruppen på 
IKEA Karlstad pratar 
om IKEAs 
värderingar? 

1 - Inte alls 
2 - Lite 
3 - Måttligt 
4 - Ganska mycket 
5 - Mycket 
 

2 
5 

21 
27 
29 

 

2,2 
5,6 

23,6 
30,3 
32,6 

 
  Total: 84 100 % 

B 

7. Känner Du att 
ledningsgruppen 
förmedlar IKEAs 
värderingar? 

1 - Inte alls 
2 - Lite 
3 - Måttligt 
4 - Ganska mycket 
5 - Mycket 
 

4 
15 
23 
25 
18 

 

4,5 
16,9 
25,8 
28,1 
20,2 

 
  Total: 85 100 % 

C 

11. Anser Du att 
IKEAs värderingar 
hjälper dig att fatta 
beslut i vardagen? 

1 - Inte alls 
2 - Lite 
3 - Måttligt 
4 - Ganska mycket 
5 - Mycket 
 

7 
9 

23 
26 
15 

 

7,9 
10,1 
25,8 
29,2 
16,9 

 
  Total: 80 100 % 

C 

12. Anser Du att 
IKEAs värderingar är 
ledstjärnor för hur Du 
beter dig gentemot 
dina kollegor på IKEA 
Karlstad? 

1 - Inte alls 
2 - Lite 
3 - Måttligt 
4 - Ganska mycket 
5 - Mycket 
 

6 
7 

13 
32 
25 

 

6,7 
7,9 

14,6 
36,0 
28,1 

 
  Total: 83 100 % 

D 
10. Känner du att du 
är en viktig del av 
IKEA Karlstad? 

1 - Inte alls 
2 - Lite 
3 - Måttligt 
4 - Ganska mycket 
5 - Mycket 
 

2 
6 

17 
34 
27 

 

2,2 
6,7 

19,1 
38,2 
30,3 

 
  Total: 86 100 % 



 32 

Följande tabell presenterar enkätfråga tio. Enkätfråga tio agerar kontrollfråga gentemot resten 
av undersökningen och presenteras enskilt. Enkätfrågan återfinns i grupp D som används 
inom grupp A, B och C för att påvisa möjligheter i resultatet och analysen. 
 
Tabell 2.1: Frekvenstabell över totalen på kontrollfråga enkätfråga 10.  
Enkätfråga Svarsalternativ Frekvens Procent 

10. Känner du att du är en 
viktig del av IKEA Karlstad? 

1 - Inte alls 
2 - Lite 
3 - Måttligt 
4 - Ganska mycket 
5 - Mycket 
 

2 
6 

17 
34 
27 

 

2,2 
6,7 

19,1 
38,2 
30,3 

 
 Total: 86 100 % 
 
Tabellen visar att en stor del av respondenterna anser att det är en viktig del av 
organisationen. De som finner att de inte alls är en viktig del eller åtminstone en lite viktig del 
är alla medarbetare viss majoritet av heltidsarbetare samt att det har alla jobbat i över ett år 
eller längre.  
 
Tabell 2.2: Bakgrundsbeskrivning av dem som medverkade i undersökningen. 

 
Tabell 2.2 visar bakgrundsvariablerna på helheten av de enkäter vi fått in. Vi kan se hur 
bakgrundsvariablerna fördelar sig på totalen.  

 
 

Bakgrundsvariabler Frekvens Andel 
Kön 
   Män 
   Kvinnor 

Ålder 
   Under 20 år 
   20-24 år 
   25-29 år 
   30-35 år 
   36 år och äldre 

Befattning 
   Medarbetare 
   Avdelningschef/gruppchef 
   Funktionschef 

Anställningsform 
   Behov 
   Deltid (mindre än 20 tim/vecka) 
   Deltid (mer än 20 tim/vecka) 
   Heltid 

Anställningstid 
   Mindre än 6 månader 
   6 -12 månader 
   12-24 månader 
   Mer än 24 månader 

 
 29 
 58 

 

 1 
 19 
 21 
 18 
 29 

 

 71 
 12 
 4 

 

 6 
 17 
 23 
 42 

  
 5 
 8 
 15 
 60 

 
 33,3 
 66,7 

 

 1,1 
 21,3 
 23,6 
 20,2 
 32,6 

 

 81,6 
 13,8 
 4,6 

 

 6,8 
 19,3 
 26,1 
 47,7 

 
 5,7 
 9,1 
 17 
 68,2 
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5.1 Employer Branding och identifikation till värdegrund 
 
I tabellerna presenteras enkätfrågan och de svarsalternativ som återfinns på enkäten. 
Frekvensen motsvarar antalet svar varje berörd svarsalternativ återfick och procenten visar 
hur stor procent svarsfrekvensen motsvarar. I grupp A har vi ställt frågor främst kopplat till 
kännedomen om och identifikationen till organisationens värdegrund bland respondenter för 
att besvara frågeställningen. Vi har fått information och indikationer från vårt studieobjekt att 
de arbetar aktivt med Employer Branding och som ett led i besvarandet av frågeställningen så 
tänker vi först se om IKEAs Employer Branding kan anses vara framgångsrikt. Detta gör vi 
genom att se på frekvensen bland respondenternas kännedom om, identifikation till samt det 
praktiska användandet av värderingarna. Därefter analyserar vi det resultatet kopplat till teorin 
om Employer Branding och presenterar vårt svar. 
 

Tabell 3.1: Frekvenstabell över totalen på enkätfråga 1.  

Enkätfråga	   Svarsalternativ Frekvens Procent 

1. Känner Du till IKEAs 
värderingar?	  

 

1 - Inte alls 
2 - Lite 
3 - Måttligt 
4 - Väl 
5 - Mycket väl 
 

0 
2 
7 

41 
36 

 

0 
2,2 
7,9 

46,1 
40,4 

 
 Total:	   86 100 % 
 
Tabell 3.2: Frekvenstabell över totalen på enkätfråga 2.  

Enkätfråga	   Svarsalternativ Frekvens Procent 

2. Känner Du att IKEAs 
värderingar överensstämmer 

med dina egna?	  
 

1 - Inte alls 
2 - Lite 
3 - Måttligt 
4 - Väl 
5 -Mycket väl 
 

0 
4 
7 

53 
23 

 

0 
4,5 
7,9 

59,6 
25,8 

 
 Total: 87 100 % 
 
Tabell 3.3: Frekvenstabell över totalen på enkätfråga 3.  

Enkätfråga	   Svarsalternativ Frekvens Procent 

3. Anser Du att det är viktigt 
att identifiera dig med IKEAs 

värderingar?	  
 

1 - Inte alls 
2 - Lite 
3 - Måttligt 
4 - Ganska mycket 
5 - Mycket 
 

5 
3 

17 
38 
23 

 

5,6 
3,4 

19,1 
42,7 
25,8 

 
 Total: 86 100 % 
 
Tabell 3.4: Frekvenstabell över totalen på enkätfråga 8.  

Enkätfråga	   Svarsalternativ Frekvens Procent 

8. Känner Du att Du förmedlar 
IKEAs värderingar när du är 

1 - Inte alls 
2 - Lite 

1 
5 

1,1 
5,6 
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på jobbet?	  
 

3 - Måttligt 
4 - Ganska mycket 
5 - Mycket 
 

14 
53 
11 

 

15,7 
59,6 
12,4 

 
 Total: 84 100 % 
 
Tabell 3.5: Frekvenstabell över totalen på enkätfråga 9.  

Enkätfråga	   Svarsalternativ Frekvens Procent 

9. Anser Du att det är viktigt 
att Du förmedlar IKEAs 
värderingar på jobbet?	  

1 - Inte alls 
2 - Lite 
3 - Måttligt 
4 - Ganska mycket 
5 - Mycket 
 

0 
5 

12 
36 
35 

 

0 
5,6 

13,5 
40,4 
39,3 

 
 Total: 88 100 % 
 
Tabell 3.1 återfinns även i grupp B och C. Anledningen till detta är att enkätfråga ett har 
operationaliserats till grupp A, grupp B och grupp C. Frågan är av relevans för att besvara de 
tre frågeställningar vi bedriver i vår undersökning. Tabell 3.1 visar en frekvensfördelning 
samt procentfördelningen för svaren på enkätfråga ett.  
 
Enligt tabell 3.1 kan vi urskönja att majoriteten känner till IKEAs värdegrund väl eller mycket 
väl. Bland avdelningschefer, gruppchefer var det jämt fördelat mellan hur de kände till 
värderingarna väl eller mycket väl medan funktionscheferna alla kände till värdegrunden 
mycket väl.   De som känner till värdegrunden till en måttligt eller låg nivå såg vi, utöver att 
de alla är medarbetare, inget speciellt mönster då respondenterna är representerade jämnt över 
åldersgrupperna och anställningstiderna.	  Vidare i tabell 3.2 ser vi att större del av majoriteten 
av de anställda känner att deras egna värderingar överensstämmer med IKEAs väl eller 
mycket väl. De som tyckte att värderingarna överensstämde till en måttlig och låg nivå är alla 
medarbetare, men fördelas i övrigt relativt jämnt över alla åldersgrupper, anställningstider och 
anställningsformer.	  
 
I tabell 3.3 ser vi att majoriteten av anställda anser att det är viktigt att kunna identifiera sig 
med värderingarna. Färre anser dock att det är måttligt viktigt och minoriteten tycker att det är 
av liten vikt eller ingen vikt alls. Av de som tycker att det är måttligt till oviktigt att identifiera 
sig med värderingarna så är alla utom en respondent medarbetare, alla ålderskategorierna är 
representerade här med en utstickare i ålderskategorin 36+ som är överrepresenterade med 40 
procent av respondenterna. Majoriteten jobbar deltid med 20 timmar i veckan eller heltid och 
den övre majoriteten hade jobbat mer än 24 månader. 
 
Därefter i tabell 3.4 ser vi att majoriteten anser att de förmedlar IKEAs värderingar på jobbet 
ganska mycket eller mycket. Av de som befinner sig i kategorierna inte alls till måttligt så är 
alla respondenter utom två medarbetare, mer än hälften är deltidare med 20 timmar i veckan 
eller heltidare och nästan hälften hade jobbat mer än 24 månader.	  Till	  sist	  i tabell 3.5 ser vi att 
majoriteten av respondenterna anser att det är ganska mycket eller mycket viktigt att förmedla 
IKEAs värderingar på jobbet. Av de som befinner sig i kategorierna lite till måttligt så är alla 
respondenter utom en medarbetare och alla utom två deltidare på 20 timmar i veckan eller 
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heltidare och alla utom tre har jobbat 24 månader eller längre på IKEA Karlstad. 
 
Tabell 3.6: Hur de anställda identifierar sig med IKEAs värdegrund (andel i procent). 
Fråga Medarbetare     Chefer Totalt 
1. Känner Du till IKEAs värderingar? 
 
2. Känner Du att IKEAs värderingar överensstämmer med dina 
egna? 

 
3. Anser Du att det är viktigt att identifiera dig med IKEAs 
värderingar?	  
 
8. Känner Du att Du förmedlar IKEAs värderingar när du är på 
jobbet? 
 
9. Anser Du att det är viktigt att Du förmedlar IKEA: 
värderingar på jobbet? 

 72,6 
  
 69,4 

 
 

 54,7 
 
 
 

60,9 
 
 

 63,9 

 17,8 
 

 18,8 
 
 

 16,6 
 
 
 

15,8 
 
 

 17,4 

 90,4 
 

 88,2 
 
 

 71,3 
 
 
 

76,8 
 
 

 81,3 
 
Tabellen ovan visar en sammanslagning över de som svarat ganska mycket och mycket ibland 
medarbetare och chefer. Grupperingen chefer avser en sammanslagning av 
bakgrundsvariablerna funktionschefer och gruppchefer/avdelningschefer. Resultatet i tabellen 
visar att det finns en skillnad mellan medarbetare och chefer där en majoritet av medarbetarna 
och där praktiskt alla chefer faller inom svarsalternativen. Skillnaden beror sannolikt på att 
chefer är mer exponerade för värdegrund och krav på efterlevnad medan medarbetarna inte 
har det. Liknande resultat återfinns på alla frågor och är konsistenta mellan medarbetare och 
chefer.  
 
 
5.1.1 Sammanfattning av resultatet i grupp A 
 
86.5 procent känner till IKEAs värdegrund väl eller mycket väl och räknar vi in de som 
känner till värdegrunden till en måttlig nivå så får vi 94.4 procent, 85,4 procent anser att 
IKEAs värderingar stämmer väl eller mycket väl överens med deras egna värderingar. 68,5 
procent anser att det är ganska mycket till mycket viktigt att de ska kunna identifiera sig med 
IKEAs värderingar. Om vi tittar närmare i statistiken så ser vi att det är en 16,9 
procentenheters förlust från de som anser att överenstämmelsen mellan deras egna och IKEAs 
värdegrund är väl till alternativen måttligt till inte alls i fråga tre huruvida de tycker att det är 
viktigt att identifiera sig med värdegrunden. 
 
När det däremot kommer till frågorna som specifikt pratar om känslor på arbetsplatsen, fråga 
åtta, så kan vi se en skillnad till hur respondenterna har svarat i fråga två. Där anser 85,4 
procent att värdegrunden stämmer överens väl eller mycket väl, medan i enkätfråga åtta så 
anser 72 procent att de förmedlar värdegrunden ganska mycket till mycket på jobbet. I 
jämförelsen mellan enkätfråga tre och nio så ser vi även här en skillnad, medan 68,5 procent 
anser att det är ganska mycket till mycket viktigt att identifiera sig med värderingarna så 
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tycker 79,7 procent att det är ganska mycket till mycket viktigt att de förmedlar värderingarna 
på jobbet. 
 
 
5.1.2 Analys av Employer Branding och anställdas identifikation 
 
Inom Employer Branding är det centralt att värdegrunden skall vara en del av konceptet och 
att det tillsammans med ett aktivt arbete och kontinuerliga undersökningar skall leda till en 
ökad rekrytering och behållning av anställda (Barrow & Mosley 2005, Rosethorn 2009, 
Parment & Dyhre 2009). Ett Employer Branding EVP består som ovan nämnt av en 
funktionell och en emotionell del, där den funktionella delen är den som vilken arbetsgivare 
som helst enkelt kan imitera medan den emotionella delen är den komplicerade biten som 
riktar sig mot potentiella och existerande medarbetares känslor (Chambers et al 1998). Allas 
handlingar anses vara resultatet av underliggande värderingar och strävan efter ett idealt 
tillstånd (Scott et al 2003, Philipson 2011). De värderingar som enligt objektpresentationen 
kommuniceras ut i organisationen görs så via värderingar som man valt att kalla ledstjärnor, i 
text och bild samt genom förebilders agerande (IKEA Värderingar 2006).	  
 
Vi argumenterar att mot bakgrunden att 85,3 procent av respondenterna har arbetat 12 till 24 
månader eller mer, det finns en stor kännedom om värdegrunden, den stämmer överens med 
många respondenters egna värderingar och många tycker att de förmedlar värderingarna och 
att det är viktigt att förmedla dem att vårt fall förmedlar sin värdegrund, levererar den 
autentiskt i text och bild. Genom den producerar man ett Employer Branding med ett 
attraktivt EVP som rekryterar rätt medarbetare och behåller dem genom att erbjuda 
möjligheten att arbeta i en organisation som har samma värderingsmönster och som belönar 
dem känslomässigt för att de är sig själva sanna. Resultatet säger att medarbetarna inom 
organisationen säger att de identifierar sig mycket väl med värderingarna och att det är viktigt 
att identifiera sig. 
 
Enligt figur 2 som visualiserar de komponenter som existerar inom det förslag organisationen 
förmedlar till sina anställda ser vi att den interna kommunikationen, värden och 
prestationsuppmuntran återfinns. Barrow och Mosley (2005:150) menar att dessa 
komponenter utgör en viktig del i arbetet med Employer Branding och det som förmedlas till 
de anställda genom olika förslag – både innan rekryteringen och efter. Majoriteten av 
medarbetarna anser att det är viktigt att förmedla värdegrunden och att de gör det och även 
bland chefer anser man nästan uteslutande att det är viktigt att förmedla den. Precis som 
Barrow och Mosley (2005:61) säger skall inte Employer Branding skapa något nytt i form av 
värderingar utan arbete med det som finns och förmedla dessa. Vi kan anta att det är vad som 
sker inom IKEA då cheferna svarar högre på dessa frågor än vad medarbetarna gör. Cheferna 
är medvetna om att de kommunicerar och lever de värderingar som existerar inom 
organisation och därför upplever dem ännu mer konkreta än medarbetarna och finner det 
viktigare att förmedla dem. 
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En organisations bas vilar på dess värdegrund och det är värdegrunden som utgör basen för 
beslutsfattandet i framtiden (Thomsen 2004:32) och för att basen ska vara stabil behövs det 
medarbetare. Som nämnt ovan finns det en stor kännedom av organisationens värderingar och 
då bör arbetet med Employer Branding gett resultat. Men för att Employer Branding ska 
fungera behöver den vara välförankrad inom värdegrunden och i framtidsbeslut. En 
organisations varaktighet ligger i värdegrunden och dess identitet. Identiteten ligger inom 
Employer Branding och varaktigheten ligger inom visionen (Collin & Porras 1996:67). 
Visionen bygger på en kärnideologi som är organisationens värdegrund och en förutsedd 
framtid. För att visionen skall fungera organisatoriskt sett behöver kärnideologin kompletteras 
med den förutsedda framtiden som figur 1 visar (Collins & Porras 1996:67). IKEAs vision är 
uttalad och efterlev vilket bidrar till att den förutsedda framtiden fungerar och kärnideologin. I 
och med att resultatet på enkätfråga åtta och nio visar att majoriteten förmedlar värderingarna 
och anser att förmedlingen är viktig kan det tänkas att ett aktiv Employer Branding arbete 
bidrar till att visionen fungerar.  
 
Resultatet i hur väl medarbetare och chefer känner till organisationens värderingar samt lever 
efter dem visar på en hög majoritet bland både medarbetarna och cheferna. Siffrorna är 
liknande på alla enkätfrågor som berör medarbetare och chefer där en hög majoritet bland 
medarbetare och nästan alla chefer identifierar sig med värdegrunden. Vi kan spekulera i att 
detta beror på att det finns en stark enighet bland medarbetare och chefer. Om detta beror på 
Employer Branding och ett aktivt arbete med det kan vi tänkas grunda sig i det Parment och 
Dyhre (2009:131f) resonerar att ett märkes genomslagskraft i det långa loppet ligger i att det 
är konsekvent i sitt beteende. Ett Employer branding fungerar inte effektivt om vision och 
strategier inte är kopplade till värdegrund och praktiken. Vilket det kan tänkas vara på IKEA. 
Vidare menar Parment och Dyhre (2009:56f) att arbetsgivaren måste motivera och engagera 
deras starkt presterande medarbetare. Vilket verkar vara i det här fallet. Resultatet kan visa på 
att samstämmighet råder bland medarbetare men speciellt bland chefer för att organisationen 
aktivt arbetar med Employer Branding.  

 
 
5.2 Chefers förmedlade värdegrund 
 
Tabellen nedan visar en frekvensfördelning samt procentfördelningen för svaren på 
enkätfråga 1. Även om enkätfråga 1 medverkar inom grupp A (se tabell 2) återfinns den även 
inom grupp B och i denna berörda frågeställning. Som de andra tabellerna presenteras 
enkätfrågan och de svarsalternativ som återfinns på enkäten. Frekvensen motsvarar antalet 
svar varje berörd svarsalternativ återfick och procenten visar hur stor procent svarsfrekvensen 
motsvarar.  
 
Tabell 4.1: Frekvenstabell över totalen på enkätfråga 1.  
Enkätfråga Svarsalternativ Frekvens Procent 

1. Känner Du till IKEAs 
värderingar? 

 

1 - Inte alls 
2 - Lite 
3 - Måttligt 

0 
2 
7 

0 
2,2 
7,9 
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4 - Väl 
5 - Mycket väl 
 

41 
36 

 

46,1 
40,4 

 
 Total: 86 100 % 
 
Tabell 4.2: Frekvenstabell över totalen på enkätfråga 4.  
Enkätfråga Svarsalternativ Frekvens Procent 

4. Upplever Du att din närmsta 
chef pratar om IKEAs 

värderingar? 
 

1 - Inte alls 
2 - Lite 
3 - Måttligt 
4 - Ganska mycket 
5 - Mycket 
 

3 
9 

26 
29 
18 

 

3,4 
10,1 
29,2 
32,6 
20,2 

 
 Total: 85 100 % 
 
Tabell 4.3: Frekvenstabell över totalen på enkätfråga 5.  
Enkätfråga Svarsalternativ Frekvens Procent 

5. Anser Du att din chef är en 
bra förebild för IKEAs 

värderingar? 
 

1 - Inte alls 
2 - Lite 
3 - Måttligt 
4 - Ganska mycket 
5 - Mycket 
 

4 
9 

15 
31 
28 

 

4,5 
10,1 
16,9 
34,8 
31,5 

 
 Total: 87 100 % 
 
Tabell 4.4: Frekvenstabell över totalen på enkätfråga 6.  
Enkätfråga Svarsalternativ Frekvens Procent 

6. Upplever Du att 
ledningsgruppen på IKEA 
Karlstad pratar om IKEAs 

värderingar? 

1 - Inte alls 
2 - Lite 
3 - Måttligt 
4 - Ganska mycket 
5 - Mycket 
 

2 
5 

21 
27 
29 

 

2,2 
5,6 

23,6 
30,3 
32,6 

 
 Total: 84 100 % 
 
Tabell 4.5: Frekvenstabell över totalen på enkätfråga 7.  
Enkätfråga Svarsalternativ Frekvens Procent 

7. Känner Du att 
ledningsgruppen förmedlar 

IKEAs värderingar? 

1 - Inte alls 
2 - Lite 
3 - Medel 
4 - Väl 
5 - Mycket väl 
 

4 
15 
23 
25 
18 

 

4,5 
16,9 
25,8 
28,1 
20,2 

 
 Total: 85 100 % 

 
I tabell 4.1 ser vi att resultatet visar att ingen respondent har återgett svarsalternativ ett och 
endast två respondenter har återgett svarsalternativ två. Svarsanhopningen ligger centrerat på 
svarsalternativ fyra med hela 41 respondenter och 46,1 procent och svarsalternativ fem med 
36 respondenter och 40,4 procent. Sammanför vi procentenheterna finner vi att svaren 
fördelar sig med majoriteten på svarsalternativ fyra och fem. Ett snabbt konstaterande är att 
respondenterna känner till organisationens värderingar väl. En stor kännedom av 
organisationens värderingar bidrar till att de anställda kan identifiera sig med organisationens 
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värderingar (Collin & Porras 1996:65). Vi kan konstatera att respondenterna besitter en stor 
kännedom av organisationens värderingar genom att majoriteten av svaren fördelar sig i väl 
och mycket väl. Även om kännedomen är hög behöver en förståelse av värderingarna infinna 
sig hos de anställda (Philipson 2011:184). Resultatet visar inte huruvida det existerar en 
förståelse för värderingarna även om kännedomen är hög. För att bevara frågan hur de 
anställda upplever sina chefers förmedlade värdegrund måste enkätfråga 1 återfinnas inom 
gruppen för att förstå om kännedomen är hög.  
 
I tabell 4.2 ser vi att enkätfråga fyra behandlar de närmsta chefernas kommunikation av 
organisationens värderingar. Resultatet visar att den större vikten ligger på svarsalternativ 
fyra. Respondenterna tillfrågades om de upplever att sin närmsta chef förmedlar 
organisationens värderingar. Det är av hög relevans för organisationens arbete med 
värdegrund att cheferna agerar värdebärare och kommunicerar värdegrunden till sina 
medarbetare (Philipson 2011:27). Även om 29 respondenter tycker att cheferna förmedlar 
organisationens värderingar ganska mycket är det 26 respondenter som tycker att 
förmedlingen är medelmåttig och tre respondenter som inte alls tycker att chefen pratar om 
värderingarna.  
 
Av dessa tre personer som tycker att cheferna inte alls pratar om värderingarna är alla tre 
medarbetare inom ålder 20 till 35 år. Två stycken jobbar heltid och en deltid på mindre än 20 
timmar i veckan. Det som sammanför dem är att de alla har jobbat länge inom organisationen. 
Vänder vi oss till svarsalternativ två så har vi nio respondenter som finner att det pratas lite 
om det. Alla är medarbetare utom en som har befattningen avdelningschef. Vänder vi oss till 
bakgrundsvariabeln ålder ser vi att majoriteten inom kategori 36+ år ställer sig mer positivt 
till chefens värdeförmedling än vad de yngre gör. Inom dessa 36+ år återfinns hela fyra 
stycken chefer.  
 
I tabell 4.3 ser vi att majoriteten av respondenterna svarar att de anser att chefen förmedlar 
värderingarna ganska mycket eller mycket. Fyra respondenter anser att chefen inte alls är en 
bra förebild och nio respondenter anser lite att chefen är en bra förebild. Fördelningen av 
respondenternas svar har stora likheter med tabell 4.2 förutom att majoriteten svarar fyra eller 
fem istället för att placerar sig inom medel. Respondenterna tycker att chefen är en bra 
förebild och efterlever värderingarna men möjligen att kommunikationen kan vara bättre. 
Bryter vi ner fördelningen av respondenternas svar på svarsalternativ ett och två ser vi att det 
enbart är medarbetare som tycker inte alls och lite men att majoriteten är äldre och jobbar 
heltid. Majoriteten respondenter har även arbetat mer än två år inom organisationen. Jämför vi 
bakgrundsvariablerna befattning med anställningstid ser vi att majoriteten av de som jobbar 
deltid och är medarbetare är de som ställer sig positiva till cheferna som möjlig förebild för 
värderingarna.  
 
Vidare ser vi i tabell 4.4 att fördelningen mellan svarsalternativ tre, fyra och fem är relativt 
lika. Svarsalternativ tre erhåller 21 respondenter på 23,6 procent, svarsalternativ fyra har 27 
respondenter på 30,3 procent och svarsalternativ fem 29 respondenter på 32,6 procent. För att 
belysa differensen inom respondenterna får vi vända oss till bakgrundsvariablerna. Ser vi på 
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bakgrundsvariabeln anställningstid ser vi att majoriteten placerar sig inom 24+ månader inom 
svarsalternativ tre, fyra och fem och av dessa är majoriteten medarbetare som arbetar heltid. 
Till skillnad från tabell 4.2 där svarsanhopningen låg på medel ligger istället här 
svarsanhopningen på mycket. Fler anställda upplever att ledningsgruppen pratar om 
värderingarna än vad deras närmsta chef gör. 
 
Till sist i tabell 4.5 återfinner vi om vi jämför med tabell 4.4 där majoriteten låg fördelad på 
svarsalternativ tre, fyra och fem ser det ungefär samma ut förutom att svarsalternativet lite har 
fått 15 respondenter och 16,9 procent. I tabell 4.4 fick svarsalternativ lite endast fem 
respondenter och 5,6 %. Det är ett skifte i hur respondenterna upplever högsta ledningens 
värdekommunikation kontra värdeefterlevnad. Av dessa 15 respondenter som angav 
svarsalternativ två var majoriteten inom ålderskategori 30 till 35 år och medarbetare. Dessa 
medarbetare jobbar heltid och har jobbat inom organisationen i 24+ månader.  
 
Tabell 4.6: Hur anställda uppfattar att deras chefer förmedlar IKEAs värdegrund (andel i procent). 
Fråga Medarbetare          Chefer           Totalt 
4. Upplever du att din närmsta chef pratar om IKEA:s 
värderingar? 
 
5. Anser du att din chef är en bra förebild för IKEA:s 
värderingar? 
 
6. Upplever du att ledningsgruppen på IKEA Karlstad pratar 
om IKEA:s värderingar? 
 
7. Känner du att ledningsgruppen förmedlar IKEA:s 
värderingar? 

42.1 
  

 
51,7 

 
  

50 
 

  
37,3 

13,2 
  

 
 15,2 

 
 

 17 
 
 

 13,2 

55,4 
 
 

 67 
 

  
67 

 
 

 50,6 

 
Tabellen ovan visar en sammanställning av vad medarbetare och chefer anser om ledarskapets 
kommunikation av värdegrunden. Chefer är som i tabellen ovan en sammanslagen grupp av 
funktionschef och gruppchef/avdelningschefer. Resultatet visar att hälften av medarbetarna 
upplever att de närmsta cheferna både pratar och efterlever värderingarna, men på frågan om 
den högsta ledningen är resultatet lägre. Där är det bara en minoritet som upplever att högsta 
ledningen efterlever värderingarna. Bland chefer är resultatet högre, men detta beror sannolikt 
på att man arbetar och förstår värderingarna bättre.  
 
 
5.2.1 Sammanfattning av resultatet i grupp B 
 
Tabell 4.7: Korstabell över befattning och anställningsform på frågor i grupp B.  
Enkätfråga      Svar Frekvens Procent   Befattning Anställningsform 

1. Känner Du till IKEAs 
värderingar? 4 - Väl 41 46,1 

 

Medarbetare Deltid 

 4 - Ganska 29 36,2  Medarbetare Heltid 
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4. Upplever Du att din närmsta chef 
pratar om  
IKEAs värderingar? 
 

mycket 

 
5. Anser Du att din chef är en bra 
förebild för IKEAs värderingar? 
 

4 - Ganska 
mycket 31 34,8 

 

Medarbetare Heltid 

 
6. Upplever Du att ledningsgruppen 
på IKEA Karlstad pratar om IKEAs  
värderingar? 
 

5 - Mycket 29 32,6 

 

Medarbetare Heltid 

 
7. Känner Du att ledningsgruppen 
förmedlar  
IKEAs värderingar? 
 

4 - Väl 25 28,1 

 

Medarbetare Deltid 

 
Tabellen visar att majoriteten av alla respondenter har befattningen medarbetare, alltså inga 
chefsbefattningar och att de flesta jobbar heltid. På enkätfråga ett och enkätfråga sju är 
majoriteten deltidsanställda.  
 
Huvuddragen i resultatpresentationen visar att organisationens värderingar besitter en hög 
kännedom bland de anställda (tabell 4.1) men att resultatet inte visar på något om hur 
värderingarna är förstådda. Vidare visar tabell 4.2 och 4.3 att det finns en skillnad i hur den 
närmsta chefens kommunicerade och efterlevda värderingar ser ut. Majoriteten av 
respondenterna finner att deras närmsta chef kommunicerar organisationens värderingar i viss 
grad medan den efterlevda värderingen är lägre. Samma mönster upprepar sig i tabell 4.4 och 
tabell 4.5 Resultatet mellan tabell 4.4 och tabell 4.5 visar att det finns en skillnad mellan 
kommunicerad värdegrund och efterlevd värdegrund inom den högsta ledningen inom 
organisationen. 
 
Tabellen nedan visar varje enkätfråga inom grupp B och det svarsalternativ som erhöll högsta 
svar av respondenterna. Procenten presenteras även. Därefter visar tabellen respondenternas 
befattning och anställningsform som tar upp majoriteten av svarsfrekvensen. Tabellen är till 
för att visa vilken befattningsform samt anställningsform som majoriteten av respondenterna 
har i förhållande till det svarsalternativ som fick majoriteten av svarsfrekvensen. 
 
 
5.2.2 Analys av chefers förmedlade värdegrund 
 
En chef inom en organisation använder sig av organisationens styrmedel för att leda sina 
anställda. En organisation som IKEA använder sig av vad Philipson (2011:29) benämner 
värdestyrning. Värdestyrningen är en kombination av målstyrning och regelstyrning. 
Målstyrning går ut på att utsatta mål skall uppnås. Regelstyrning går ut på att se till att målen 
uppfylls med hjälp av regler. Värdestyrningen är en sammanslagning av ovan nämnda 
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styrmetoder. Inom värdestyrning förutsätts det att en organisations mål är formulerade utifrån 
de värderingar organisationen arbetar med. Med andra ord organisationens värdegrund. 
 
Teorin säger att det är mycket viktigt att en värdegrund skall kommuniceras. Det är ledningen 
som ska kommunicera organisationens värdegrund (Philipson 2011:27). Lencioni (2002:116) 
menade att värdebyggandet skall komma uppifrån och detta styrker det Philipson (2011) 
menar. Inom IKEA sker värdestyrningen uppifrån i enhetlighet med det Lencioni (2002:116) 
sagt.  Teoribildningen säger att det är viktigt för att inte missförstånd skall uppstå (Philipson 
2011). Först och främst handlar det här om att se om det finns kännedom kring en 
organisations värderingar. Resultatet i tabell 4.1 visar att majoriteten av respondenterna 
besitter en hög kännedom om IKEAs värderingar. Detta är viktigt för att förstå helheten. 
Frågeställningen vi ställde oss är att ta reda på hur anställda upplever sina chefers förmedlade 
värdegrund. Det första steget är att konstatera helt enkelt om värdegrunden känns till bland de 
anställda för att i sin tur förstå sig på ledarskapet.  
 
Ett ledarskap grundar sig i att medarbetarna förstår vad de jobbar efter och hur de jobbar. De 
anställda har lockats till arbetsplatsen på något sätt. Employer Branding är ett sätt att locka 
och behålla medarbetare. Det är Employer Branding som utgör organisationens varumärke 
internt och externt. Employer Branding bygger inte eller skapar värderingar utan det är till för 
att översätta organisationens värderingar till något som är betydelsefullt för medarbetarna. 
Medarbetarna inom organisationen arbetar bra om Employer Branding lyckades locka dem till 
med en sammanhållning mellan värderingarna och märket (Barrow & Mosley 2005:58f). 
Employer Branding sätter stor press på ledningen att verkligen arbeta utefter vad varumärket 
säger i form av exempelvis vilka värderingar organisationen står för.  Hur fungerar det här i 
relation till vad de anställda upplever om sina chefers värderingar? För att medarbetarna skall 
vara nöjda när de går in i organisationen och när de är där krävs det att en effektiv 
administration sker från ledningen. Resultatet visar att respondenterna är positiva till 
ledningens förmedling och enligt vår kontrollfråga om hur viktiga de anställda anser sig vara 
visar det ett högt positivt resultat. Det kan vara ett tecken på ett välutvecklat arbete med 
Employer Branding i relation till ledningens värdestyrning.  
 
En administration med Employer Branding består av sex punkter för att effektivitet skall 
uppnås (Barrow & Mosley 2005:48f). Dessa är insikt, fokus, differentiering, förmåner, 
kontinuitet och konsekvens. Angående insikt handlar det om en insikt och förståelse i hur 
värderingarna uppfattas av varandra inom organisationens publik, med andra ord medarbetare 
och chefer. Det är de ansvariga i organisationen som måste känna till värderingarna och 
motivera de anställda. Vilket vi ser i resultatet då majoriteten är positiva till ledningen i form 
av deras chefer. Däremot är resultatet lägre när det kommer till den högre ledningsgruppen. 
Måhända kan detta bero på att kontakten mellan dem är mindre. Utifrån Parment och Dyhres 
tre punkter angående hur Employer Branding-processen bör utföras så kan vi se att 
separationen från rekrytering, kan kopplas till den låga personalomsättningen och att 
anställda väljer att jobba kvar längre. komma inifrån arbetsgivaren och visa vilka 
medarbetare som är viktiga för organisationen 
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En organisation som arbetar med välutvecklade värderingar får större långsiktig framgång på 
arbetsmarknaden (Collins & Porras 1996:65). För att en organisation skall arbeta med 
värderingar krävs det att värderingarna existerar och förstås. En organisation som arbetar med 
värderingar är en värdedriven organisation (Philipson 2011:39). IKEA är en värdedriven 
organisation. De har utarbetat sina värderingar med hänsyn till medarbetarnas värderingar och 
företagets värderingar under lång tid. Medarbetare har egna värderingar och bygger sin 
värdegrund på sin personliga värdegrund (Philipson 2001:39). Den personliga värdegrunden 
är medarbetarnas medarbetarvärden. Kontra medarbetarvärden existerar företagsvärden. 
Företagsvärden är organisationens värderingar (Philipson 2011:44).  
 
Den primära uppgiften ledningen inom en organisation är att lyfta fram organisationens 
företagsvärden och att förhålla sig till dem. Görs inte detta uppstår missförstånd och 
medarbetaren vet inte vad denne skall förhålla sig till. Vänder vi oss till resultatet ser vi en 
enhetlighet i hur de anställda upplever sina chefer på IKEA. Majoriteten av respondenterna 
svarar rakt över att cheferna kommunicerar och efterlever organisationens värdegrund. På så 
vis svarar resultatet på att majoriteten av respondenterna känner att cheferna gör båda delarna. 
 
Men det finns skillnader. Om cheferna kommunicerar värdegrunden men inte efterlever den 
uppstår det en konflikt inom organisationen. Det är upp till alla inom organisationen att förstå 
och uppfatta värderingarna, detta gäller alla medarbetare och cheferna (Philipson 2011:184, 
Bang 1999:55f). Resultatet följer ett mönster. Medarbetare tycker att cheferna kommunicerar 
värdegrunden och medarbetarna tycker att högsta ledningen kommunicerar värdegrunden. 
Men när det kommer till den efterlevda värdegrunden skiljer det sig. Flera respondenter 
upplever en starkare kommunikation jämfört med en efterlevnadsgrad hos cheferna. Philipson 
(2011:27) menar att det är mycket viktigt att vara tydlig i hur man kommunicerar 
organisationens värdegrund. Philipsons (2011) resonemang stämmer överens med det vi ser. 
Ledningen kommunicerar men tappar respondenternas tilltro när det kommer till att efterleva 
värderingarna.  
 
Det är även cheferna som bär företagskulturen då företagskulturen ses som en symbol på vad 
organisationen egentligen är (Eriksson-Zetterquist et al. 2005:224). Det är ledarna inom 
organisationen som bär företagskulturen och således bär värdegrunden. Kopplar vi det här till 
teorin om att ett effektivt EVP bygger på de delar organisationen kan förmedla till sina 
anställda i form av förmåner (Barrow & Mosley 2005:58f) är därmed ledarna viktiga i deras 
förmedling i form av ett fungerande EVP. Resultatet visar att hälften av alla medarbetare 
upplever att ledningsgruppen förmedlar IKEAs värderingar. Det är svårtolkat, det kan betyda 
att resterande hälft inte upplever detta på grund av att cheferna misslyckas förmedla eller att 
det inte förmedlas lika väl. Det kanske är så att värdegrunden är förmedlad men inte specifikt 
inom ett EVP. Varumärket är en organisations viktiga ståndpunkt, och att förmedla 
varumärket handlar om att göra ett bra arbete med Employer Branding (Barrow & Mosley 
2005, Rosethorn 2009). IKEAs varumärke är starkt och resultatet visar att majoriteten anser 
att ledningen förmedlar värderingarna. Vi kan bara anta att ledningen gör detta genom ett väl 
etablerat arbete med Employer Branding.  
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Att tilltron sjunker kan medföra att organisationens struktur skadas. Det som är viktigt är vad 
de anställda tror om sina chefer, absolut inte vad som gäller menar Philipson (2011:27). 
Chefernas uppgift är att agera utifrån värderingarna och bete sig så som värderingarna säger, 
medarbetarna skall därför tro att cheferna förmedlar värderingarna även om de inte gör det. 
Tabell 4.6 visar på en positiv tilltro till både den kommunicerade och efterlevda värdegrunden 
från cheferna. Teorin bekräftas, men bekräftandet kan vara dolt. Det påvisas inte om cheferna 
egentligen tror på värderingarna utan snarare att de gör så som Philipson (2011:27) menar – 
de agerar utifrån dem och medarbetarna tror att cheferna är värdebärande. Det här är en 
strategi som kan falla inom värdestyrningen från ledningens sida. En chef vill ju givetvis att 
en anställd ska agera utifrån organisationens värdegrund. Chefen vill även att de anställda ska 
känna tilltro till dem och att allt de anställda gör i sitt jobb görs utifrån organisationens 
värdegrund. På så vis kan resultatet tala för sig själv, medarbetarna inom IKEA tror gott om 
sina chefer och cheferna mår bra. Det blir en vinstsituation för båda leden – även om inte 
cheferna agerar sanningsenligt. Ledningen på IKEA kan anses bedriva ett värdebaserat 
ledningsskap genom de positiva resultat som återfinns genom undersökningen. Även här 
faller medarbetarvärderingarna in. Om de anställda känner att de handlar på ett sådant vis som 
sammanfaller med deras egna värderingar blir det ett gott resultat (Philipson 2011:28). En 
ledare vill uppnå, vad Philipson (2011:29) väljer benämna konsonans. Konsonans är 
synonymt med begreppet värderingsgemenskap. En organisation som har uppnått konsonans 
mellan sina anställda behöver inte lägga stor energi på att styra däremot har chefen i uppgift 
att se till att de anställda arbetar utifrån organisationens värdegrund på ett tydligt sätt. 
Resultatet kan bekräfta att så vis råder på IKEA och att det medför ett gott resultat. 
 

 
5.3 Anställdas dagliga beslutsfattande i arbetet 
 
Tabell 5.1 nedan är densamma som återfinns i grupp A och grupp B under tabell 3.1 och 
tabell 4.1. 
 
Tabell 5.1: Frekvenstabell över totalen på enkätfråga 1.  
Enkätfråga Svarsalternativ Frekvens Procent 

1. Känner Du till IKEAs 
värderingar? 

 

1 - Inte alls 
2 - Lite 
3 - Måttligt 
4 - Väl 
5 - Mycket väl 
 

0 
2 
7 

41 
36 

 

0 
2,2 
7,9 

46,1 
40,4 

 
 Total: 86 100 % 
 
Tabell 5.2: Frekvenstabell över totalen på enkätfråga 11.  
Enkätfråga Svarsalternativ Frekvens Procent 

11. Anser Du att IKEAs 
värderingar hjälper dig att fatta 

beslut i vardagen? 

1 - Inte alls 
2 - Lite 
3 - Måttligt 
4 - Ganska mycket 
5 - Mycket 
 

7 
9 

23 
26 
15 

 

7,9 
10,1 
25,8 
29,2 
16,9 
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 Total: 80 100 % 
 
Tabell 5.3: Frekvenstabell över totalen på enkätfråga 12.  
Enkätfråga Svarsalternativ Frekvens Procent 

12. Anser Du att IKEAs 
värderingar är ledstjärnor för 

hur Du beter dig gentemot 
dina kollegor på IKEA 

Karlstad? 

1 - Inte alls 
2 - Lite 
3 - Måttligt 
4 - Ganska mycket 
5 - Mycket 
 

6 
7 

13 
32 
25 

 

6,7 
7,9 

14,6 
36,0 
28,1 

 
 Total: 83 100 % 
 
I tabell 5.1 ser vi att frekvensen som återfinns är 41 respondenter på svarsalternativ fyra och 
36 respondenter på svarsalternativ fem. De sammanlagda procentenheterna för svarsalternativ 
fyra och fem motsvarar 86,5 procent. Med andra ord placerar sig majoriteten i de högre 
svarsalternativen för kännedom av värderingarna inom organisationen. 
 
Inom tabell 5.2 ser vi att 46,1 procent anser att organisationens värderingar hjälper de 
anställdas beslutsfattande ganska mycket eller mycket på frekvensen 26 respondenter samt 15 
respondenter. Majoriteten av svaren placerar sig på svarsalternativ fyra men svarsalternativ tre 
erhåller hela 23 respondenter. Inte en så stor skillnad från svarsalternativ tre till fyra. Ser vi på 
de lägre svarsalternativen med de som inte alls tycker de hjälper eller de som tycker de hjälper 
lite erhåller vi, efter en sammanslagning av procentenheterna, 18 procent. Av dessa 18 
procent är alla medarbetare och majoriteten arbetar deltid och har arbetat inom organisationen 
i 12 till 24 månader. De som däremot ställer sig mycket positiva till värderingarna och 
beslutsfattandet är heltidsarbetare med chefsbefattningar.  
 
Till sist i tabell 5.3 utläser vi hur 64,1 procent finner att värderingarna är ledstjärnor i 
beteendet mot kollegor. Av de respondenter som svarat måttligt så är alla respondenter utom 
en medarbetare och majoriteten är deltidare på 20 timmar i veckan eller heltidare och 
majoriteten av dem har jobbat 12 till 24 månader eller längre än 24 månader. Det är cheferna 
som jobbat längst inom organisationen som är de som är mest positiva till att använda sig av 
värderingarna i sitt arbete och gentemot sina kollegor.  
 
Tabell 5.4: I vilken utsträckning förenklar värdegrunden anställdas dagliga beslutsfattande (andel i 
procent). 
Fråga Medarbetare Chefer Totalt 
11. Anser du att IKEA:s värderingar hjälper dig att fatta beslut i 
vardagen? 
 
12. Anser du att IKEA:s värderingar är ledstjärnor för hur du 
beter dig gentemot dina kollegor på IKEA? 

 38,4 
 

  
 53 

 12,8 
 

  
 16 

 51,2 
 

  
 69 

 
Tabellen ovan visar hur medarbetare och chefer upplever det dagliga beslutsfattande kopplat 
till organisationens värdegrund. Resultatet är lite över medel bland medarbetarna där lite mer 
än hälften av medarbetarna finner att värdegrunden agerar ledstjärna för hur de ska förhålla 
sig till varandra på arbetet medan färre anser att värderingarna hjälper dem att fatta beslut i 
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vardagen grundat på medarbetare.  
 
 
5.3.1 Analys av anställdas beslut i arbetet 
 
Frågan vi ställde oss var att besvara i hur stor utsträckning förenklar värdegrunden anställdas 
dagliga beslutsfattande. Enkätfråga ett, elva och tolv operationaliserades i grupp C för att 
besvara frågeställningen. Det första att konstatera är att organisationens värderingar är väl 
kända inom de anställda på företaget. Resultatet visar att kännedomen är hög och att hela 41 
respondenter väljer svarsalternativ fyra. För att de anställda inom en organisation som är 
värdedriven skall kunna hantera värdegrunden och värderingarna på ett bra sätt krävs det att 
det finns handlingsregler uppsatta (Philipson 2011:40). Handlingsreglerna kan anta två olika 
situationer: interna och externa. En intern handlingsregel innefattar hur en anställd skall agera 
utifrån värderingarna internt inom organisationen och en extern handlingsregel handlar om 
hur den anställde skall agera gentemot exempelvis kunder (Philipson 2011:182). IKEA 
manifesterar sina handlingsregler i form av policydokument (se kapitel 4.3) där deras 
värderingsdokument berättar hur de anställda ska förhålla sig till värderingarna. Resultatet 
visar att de anställda inom organisationen förhåller sig till värderingarna i deras dagliga arbete 
i viss mån. Majoriteten av svaren placerar sig i mitten vilket kan antyda att de interna 
handlingsreglerna är otydliga och inte lika manifesterade. Detta bidrar till att värdegrunden 
inte hamnar först i de beslutsfattande medarbetarna tar. Även om IKEA har en nedskriven 
värdegrund kanske den inte förmedlas lika aktivt som en handlingsregel. Precis som Philipson 
(2011:23) skriver har alla människor ett beteende och motsatsen till beteendet är en handling. 
Medarbetarna beter sig på ett sätt och handlar på ett sätt. Det är därför viktigt att tillstryka att 
de skall bete sig såsom organisationen säger åt dem att handla. Resultatet kan visa att 
medarbetarnas beteende skiljer sig ifrån hur de handlar. Förhållandet mellan beteendet och 
handlingen utgörs av normer. En norm är en allmän anvisning hur man skall förhålla och bete 
sig inom exempelvis en organisation menar Philipson (2011:39). Existerar normer inom 
organisationen vet medarbetarna exakt vilken norm de ska förhålla sig till och 
handlingsregeln blir därmed tydlig.  
 
Enkätfråga tolv frågar respondenterna hur de anser att IKEAs värderingar agerar ledstjärnor 
för deras arbete gentemot sina kollegor. Denna fråga är en relation till IKEAs värdegrund och 
en av deras värderingar som just benämner att värdegrunden skall vara en ledstjärna i hur de 
ska bete sig. Resultatet på enkätfråga tolv visar att medarbetarna är relativt positiva till att de 
finner värderingarna till hjälp i sitt arbete gentemot sina kollegor men att cheferna är enbart 
positiva. Värdegrunden inom en organisation arbetar inom organisationens företagskultur. En 
företagskultur är till för organisationens anställda hur de ska agera gentemot varandra och ut 
mot andra intressenter. Det är handlingarna och attityderna chefer och medarbetare visar upp 
mot varandra (Philipson 2004:41). Precis som vi resonerade ovan om handlingsplanerna och 
beteenden visade resultatet att värderingarna hjälper medarbetarna i viss mån men att det är 
cheferna som främst relaterar mest till dem.  
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En företagskultur kan vara latent eller manifest. Om den är latent innebär det att en 
organisation inte förstår att de kännetecknande värdena för organisationen såsom 
handlingarna inte kommer från en gemensam värdegrund menar Philipson (2011:41). I kapitel 
fyra och i resultatpresentationen ser vi att organisationen inte har en latent företagskultur. 
Skulle företagskulturen vara latent skulle majoriteten av respondenterna svara svarsalternativ 
ett. Om däremot en organisation bedriver en manifest företagskultur innebär det att 
företagskulturen är manifesterad på något vis, i exempelvis värdegrundsdokument och i form 
av tryck och annat som hela tiden påminner de anställda om kulturen (Philipson 2004:41). 
Om alla medarbetare delar den manifesta företagskulturen uppstår konsonans på båda planen 
(Philipson 2011:43). Resultatet visar att respondenterna är av majoritet positiva till 
värderingarna som hjälpmedel i deras beslutsfattande och i relation till deras kollegor. På så 
vis är organisationens företagskultur manifest och de anställda kan relatera direkt till detta och 
konsonans har uppstått.  
 
Det här går även att relatera till det psykologiska kontraktet som berör relationen arbetsgivare 
– arbetstagare. Det psykologiska kontraktet reglerar vad som förväntas av båda parterna när 
det kommer till det dagliga arbetet (Rosethorn 2009:8f). Resultatet visar att det psykologiska 
kontraktet bör bidra till att den manifesta företagskulturen stärker kontraktet mellan 
arbetstagarna på arbetsplatsen och att de lättare kan relatera till varandra. Vidare förklarar 
figur 3 hur Employer Branding påverkar organisationen i tolv fält som måste kommuniceras 
och följas (Barrow & Mosley 2005:150). Likväl som gruppledningen, arbetsmiljön måste 
kommuniceras i ett Employer Branding måste även ledarskapet, den interna 
kommunikationen och värdegrunden kommuniceras internt till medarbetarna för att de ska 
känna sig väl inom organisationen. Resultatet i grupp C visar att medarbetarna är positiva 
gentemot värderingarna och att Employer Branding inom organisationen samspelar med den 
manifesta företagskulturen för att öka värderingarnas hjälp i beslutsfattandet mellan varandra.  
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6 Sammanfattande diskussion 
I det här sista kapitlet fogar vi samman trådarna i vår uppsats. Under rubriken slutsatser 
redogör vi för det vi kommit fram till. Vi återkopplar till uppsatsens syfte och dess 
frågeställningar och besvarar dem. Slutsatserna diskuterar vi sedan under rubriken 
diskussion. Under diskussionsavsnittet presenterar vi egna reflektioner om hur vi kunnat göra 
på annat sätt samt återger sådana reflektioner vi kommit fram till. Till sist ger vi förslag på 
ytterligare forskning.  

 
6.1 Slutsatser 
 
Den första frågeställningen vi ställde oss var att undersöka hur ett aktivt Employer Branding 
arbete påverkar de anställdas identifikation med en organisations värdegrund. Den andra 
frågeställningen var att undersöka hur anställda upplever sina chefers förmedlade värdegrund 
och den sista frågeställningen var att undersöka i hur utsträckning en organisations 
värdegrund förenklar anställdas dagliga beslutsfattande. 
 
Hur påverkar ett aktivt Employer Branding anställdas identifikation med en organisations 
värdegrund? 
 
Slutsatsen vi fann är att med ett effektivt och aktivt Employer Branding där genomtänkta 
värderingsmönster ligger som grund påverkas medarbetare redan innan de är anställda att 
söka sig till organisationen eftersom den externt kommunicerade värdegrunden gör att de 
potentiella anställda vill identifiera sig med organisationen eftersom den verkar spegla många 
av de egna värderingarna. När de sedan blivit anställda och det blir tydligt att organisationens 
värderingar faktiskt överensstämmer med den anställdes egna påverkas de känslomässigt i 
den mån att de inte vill lämna organisationen och riskera förlora kopplingen till en 
organisation och kollegor som den anställde kan identifiera sig med i så stor utsträckning och 
ser så mycket av sig själv i. 
 
Hur upplever anställda sina chefers förmedlade värdegrund? 
 
Gällande frågeställningen om hur anställda upplever sina chefers förmedlade värdegrund är 
slutsatsen att en anställd upplever chefernas förmedlade värdegrund positivt om cheferna 
lyckas uppnå konsonans genom ett värdebaserat ledningsskap. För att nå ett bra värdebaserat 
ledningsskap måste några kriterier uppfyllas. Organisationen måste ha en värdegrund, 
anställdas medarbetarvärderingar måste sammanfalla med organisationens 
företagsvärderingar och det är upp till cheferna att kommunicera organisationens värderingar 
genom att efterleva värderingarna. När dessa kriterier är uppfyllda kan ledningen känna att 
deras medarbetare arbetar utifrån värderingarna och känner att de är nöjda. Organisationens 
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värderingar sammanfaller med medarbetarens värderingar. Slutsatsen blir således att en 
anställd upplever chefens förmedlade värdegrund på ett positivt sätt om det värdebaserade 
ledningsskapet lyckas eller på ett negativt sätt om ledningen misslyckas med att uppnå 
konsonans. 
 
I hur stor utsträckning förenklar värdegrunden anställdas dagliga beslutfattande? 
 
Sista frågeställningen var att undersöka i hur stor utsträckning en organisations värdegrund 
förenklar de anställdas dagliga beslutsfattande. Slutsatsen är att om en företagskultur är 
manifest och interna handlingsplaner existerar i form av policydokument så bidrar det till att 
anställda kan dra nytta av organisationens värdegrund i deras dagliga beslutsfattande. Ju mer 
manifest företagskultur och ju mer strukturerade handlingsplaner desto bättre beslutsfattande. 
Det är mycket viktigt att cheferna agerar utifrån värderingarna så medarbetarna kan relatera, 
gör inte cheferna detta faller medarbetarna lite vilket resultatet visar. Det psykologiska 
kontraktet måste infinna sig och det gör det genom en handlingsplan som tydligt säger hur de 
anställda ska handla utifrån värdegrunden. 
 
Syftet med vår uppsats var att undersöka relationen värdegrund och Employer Branding och 
dess påverkan på de anställda. De slutsatser vi har dragit är att det finns ett samband mellan 
värdegrunden och Employer Branding och kan bekräfta det teorin visar om sambandet att det 
ena kräver det andra. Kärnan blir att Employer Branding påverkar de anställda i den grad 
organisationen aktivt arbetar med sitt värdegrundsarbete i form av tydlighet.  

 
 
6.2 Diskussion 
 
Frågeställningarnas slutsatser anser vi håller en god nivå med tanke på uppsatsens syfte och 
dess styrkor ligger i dess avgränsning till studieobjektet och enkla formulering, hur vi 
medvetet valt att inte ha svepande och generella frågor och vår koppling mellan teorin, 
frågeställningar och enkätfrågor. Under arbetets gång har vi valt att avgränsa oss mer och mer 
i frågeställningarna för att det inte skulle leda till en otydlighet i vad vi försökt besvara. Under 
analysens gång så slog det oss att ordspråket ”lika barn leka bäst” passar väldigt väl till syftet 
med Employer Branding då det är när medarbetare har samma referensram som allt umgänge, 
arbete som socialt, går smidigast utan att skapa missförstånd och allvarligare konflikter. 
 
Delar vi kunde ha gjort bättre i våra slutsatser är att ha gjort en ännu tydligare koppling 
mellan teorin, frågeställningarna och enkätfrågorna samt i den inledande perioden med val av 
undersökningsområde tagit oss en längre tid för att avgränsa oss starkt redan i ett inledande 
skede av uppsatsarbetet samt att inte fokuserat så mycket på att skriva en uppsats om IKEA 
Karlstad utan att bara se det som ett studieobjekt. Detta tog oss en viss tid vilket när det 
skedde släppte på en spärr i vår undermedvetna och underlättade uppsats och 
undersökningsarbetet avsevärt.  
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I undersökningen gjorde vi ett bekvämlighetsurval på 100 personer, som vi visserligen höjde 
tillförlitligheten på genom att vi var på plats när olika delar av studieobjektets arbetsstyrka 
jobbade, men vi kunde ha gjort ett obundet slumpmässigt urval istället och skickat enkäterna 
till de utvalda respondenterna. På en arbetsstyrka på lite under 200 anställda så hade det 
visserligen givit oss en bättre möjlighet att generalisera resultatet, men med tanke på tiden vi 
var tvungna att ge respondenterna och kostnaden det skulle bli för oss för att skicka enkäter 
och påminnelser så fann vi att det inte skulle vara realistiskt. Alternativet att göra det via 
internet hade heller inte varit bra då det hade givit oss en mindre mängd svar att analysera.  
 
Under analysens gång har vi kommit fram till att vi kunde formulerat enkäten annorlunda, 
exempelvis kunde vi ha tagit bort bakgrundsvariabeln kön och fråga tio eftersom våra 
frågeställningar inte alls använder sig av dem. Vidare var fråga elva inte vidare välformulerad 
utan kunde tolkas och detta minskade vår tillförlitlighet i slutsatsen där vi använde oss av den. 
Vi valde att ge enkäten fem svarsalternativ och i efterhand så kan vi konstatera att det inte var 
optimalt då respondenter gavs möjligheten att ge intetsägande svar genom att kryssa i 
nummer tre. Vi skulle istället ha givit våra frågor fyra alternativ. I efterhand förstod vi att ord 
på svarsalternativen tillsammans med siffor var förvirrande och i efterhand skulle vi 
konstruerat svarsalternativen med enbart en skala.  
 
 
6.2.1 Vidare forskning 
 
Några punkter som vi sett i vår uppsats och som det med fördel kan forskas mer om är varför 
det trots ett starkt värdegrundsarbete och stora överenstämmelser mellan organisationens och 
anställdas värderingar finns medarbetare som väljer att inte identifiera sig med den. Vi har 
sett att det handlar främst om äldre medarbetare som arbetar deltid 20 timmar i veckan eller 
mer och heltidare. Förslagsvis kan en intervjustudie sprida ljus över det. Vidare anser vi att 
det kan vara intressant med ett genusperspektiv på Employer Branding och 
värdegrundsarbeten då det är ett område som för vår uppsats var irrelevant men som fick upp 
våra ögon för att det faktiskt inte är skrivet mycket om genus på området alls. Vidare har vi 
funnit att undersökningar med mer kvalitativa ansatser, som observationer, skulle kunna 
nyansera forskningsfältet ytterligare. 
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