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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka i vilken utsträckning IKEAs vision och värderingar präglar 
medarbetarnas arbete och hur företagskulturen i sin tur påverkar medarbetarnas identiteter. En 
fallstudie har genomförts där data samlades in genom semistrukturerade intervjuer, diverse 
dokument och observation. För att analysera resultatet har vi använt oss av teorierna; styrning 
genom företagskultur, normativ styrning och neo-normativ styrning. Studien visar att 
medarbetarnas arbete präglas av företagskulturen i stor utsträckning. Värderingarna som utgör en 
central del i IKEAs företagskultur har en vägledande funktion i organsiationsmedlemmarnas 
dagliga arbete. Värderingarna utgör ett ramverk för hur medlemmarna ska uppföra sig och de 
förväntningar som medlemmarna ska uppfylla för att passa in i verksamheten. I synnerhet 
uppmärksammas värderingen tillsammans som genomsyrar hela verksamheten. Vidare fann vi 
att företagskulturen används i syfte att forma identiteter som går i linje med organisationens 
normer och värderingar.  
 
Nyckelord: Organisationskultur, värderingar, identitet, normativ styrning  
 
Abstract  
This study aims to examine to what extent IKEA’s vision and values characterizes the employees 
labour and in turn how the corporate culture affects the employees identities. A case study has 
been conducted where data was collected through semi structured interviews, various documents 
and observation. To analyze the result we have used the theories; governance through corporate 
culture, normative control and neo-normative control. The study shows that the employees 
labour is characterized by the corporate culture to a large extent. The values which constitutes a 
central part of IKEA’s corporate culture has a guiding function in the organizational members’ 
everyday labour. The values constitutes a framework for how the members should act and the 
expectations the members should fulfill in order to fit the organization. In particular the value 
togetherness stands out which sets its mark on the entire corporation. Furthermore, we found that 
the corporate culture is used with the purpose to form identities that coincide with the 
organization's norms and values.      
        
Key words: Organizational culture, values, identity, normative control 
 
 
 
 
 
 
 



 

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning 1 

1.2 Syfte och frågeställningar 1 

1.3 Avgränsningar 2 

1.4 Disposition 2 

2. Tidigare forskning 3 

2.1 Organisationskultur (företagskultur) och dess komponenter 3 

2.2 Hur en organisationskultur implementeras och hålls levande 3 

2.3 Att anpassa medlemmar till organisationen 4 

2.4 Konsekvenser av kulturstyrning inom organisationer 5 

3. Teori 7 

3.1 Styrning genom företagskultur 7 

3.2 Normativ styrning 8 

3.3 Neo-normativ styrning 10 

4. Metod 11 

4.1 Ansats 11 

4.2 Fallstudie 11 

4.2.1 Intervju 11 

4.2.2 Observation 12 

4.3 Urval 12 

4.3.1 Beskrivning av organisation 12 

4.3.2 Beskrivning av informanter 13 

4.4 Genomförande 13 

4.5 Analysmetod 14 

4.6 Begränsningar och trovärdighet 14 

4.7 Etiska överväganden 15 

5. Resultat och analys 16 

5.1 Vision och värderingar 16 

5.1.1 Att skapa en bättre vardag för de många människorna 16 

5.1.2 Tillsammans 17 



 

5.1.3 Enkelhet 18 

5.1.4 Ge och ta ansvar 19 

5.1.5 Föregå med gott exempel 20 

5.2 Identitetsskapande 21 

5.2.1 Identitet 21 

5.2.2 Att vara sig själv 22 

5.3 sammanfattning av resultat 23 

5.4 Analys 23 

5.4.1 Vision och värderingars prägling på medarbetarnas arbete 24 

5.4.2 Företagskulturens inverkan på medarbetarnas identiteter 25 

6. Diskussion 27 

Referenser 29 

Bilaga 1 31 

Bilaga 2 33 



 1 

1. Inledning 
IKEA är ett av de mest kända exemplen på stark företagskultur internationellt som även präglas 
av hög lönsamhet (Alani & Timander, 2013, s. 50). Sedan IKEA grundades år 1943 i Småland av 
Ingvar Kamprad, har IKEA fått en stor spridning internationellt och har sin verksamhet i 30 olika 
länder med 158 400 medarbetare (Ingka Group, 2018). Den globala expansionen som företaget 
gått igenom där deras koncept spridits till länder som ligger långt borta från den småländska 
kulturen är enligt oss en faktor som kan försvåra sammanföringen av så många medarbetare. 
Detta har fångat vårt intresse och enligt Ingvar Kamprad är kulturen en viktig förutsättning för 
fortsatt framgång för IKEA konceptet.  
 

Värderingar, normer och informella regler är starka och ständigt närvarande element som skapar 
identitet, gemenskap och styrka bland IKEA medarbetare över hela världen (IKEA konceptet, 
2016). 

 
Philipson (2004) hävdar att företag som genomsyras av gemensamma värden har medarbetare 
som känner att deras arbete är betydelsefullt för verksamheten och att de är villiga att investera 
mer i sitt arbete. Att inom organisationen bilda strukturer där gemensamma värderingar, normer 
och mål formar arbetsgivarvänliga identiteter blir därmed ett tillvägagångssätt för att styra och 
kontrollera medarbetare (Alvesson & Willmott, 2002). Som det framgår i vår studie rekryterar 
IKEA värderingsbaserat vilket underlättar inlärningen av kulturen för de nyanställda då de redan 
är välvilligt inställda till värderingarna. Eftersom IKEA anställer medarbetare som redan från 
början passar in i företagskulturen blir vägen mot att forma identiteter som gynnar 
organisationen kortare.  
 
IKEA går ut med att verksamheten drivs av deras vision att skapa en bättre vardag för de många 
människorna och deras värderingar som innefattar: tillsammans, enkelhet, ge och ta ansvar och 
föregå med gott exempel (Ingka Group, 2018). Att IKEA har en stark företagskultur är välkänt 
men i vilken utsträckning genomsyrar de nämnda värderingarna och visionen egentligen 
verksamheten och hur påverkas medarbetarna? Detta är någonting som vi intresserat oss för och 
finner väl värt att undersöka.  
     
1.2 Syfte och frågeställningar    
Syftet med studien är att undersöka hur IKEAs företagskultur manifesterar sig i det vardagliga 
arbetet samt vilken påverkan den har på utformandet av medarbetarnas identiteter. Med identitet 
menas i detta avseende hur medarbetarna förhåller sig till sin omvärld och uppfattar sig själva på 
arbetet såväl som i privatlivet. Frågeställningarna för studien är således: 
 
●  I vilken utsträckning präglas medarbetarnas arbete av IKEAs vision och värderingar? 

 
● Hur påverkas medarbetarnas identiteter av företagskulturen?   
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1.3 Avgränsningar 
Med utgångspunkt i studiens syfte har vissa avgränsningar gjorts. Då studien fokuserar på 
medarbetarnas arbete och deras identiteter har vi avgränsat oss genom att studera fenomenet 
företagskultur riktat enbart mot medarbetare som innehar olika positioner på varuhuset, allt från 
medarbetare som arbetar på golvet till administrativ personal och chefer.   
 
I och med att fenomenet organisationskultur tillskrivs diverse definitioner har vi i denna studie 
valt att enbart utgå från Alvessons (2019) definition av organisationskultur (se avsnitt 3.1 
styrning genom företagskultur).  
 
1.4 Disposition  
I de följande avsnitten presenteras tidigare forskning och teoretiska perspektiv respektive 
teoretiska begrepp. Därefter i metodavsnittet presenteras och motiveras val av metodologisk 
ansats och tillvägagångssättet som har använts för insamling och bearbetning av data. Därpå 
presenteras studiens resultat med en efterföljande analysdel. Avslutningsvis förs en diskussion 
kring resultatet och relevanta slutsatser kring frågeställningarna dras.   
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2. Tidigare forskning  
I början av studien kartlades forskningsområdet genom att relevanta artiklar och verk valdes ut i 
syfte att bidra med förståelse till studiens frågeställningar. Efter genomläsningen av den tidigare 
forskningen identifierades fyra olika teman som presenteras i detta avsnitt. Inledningsvis 
introduceras organisationskulturen och dess olika komponenter. Sedan följer en beskrivning om 
hur en organisationskultur implementeras och hålls levande. En redogörelse för medlemmars 
anpassning till organisationen inkluderas även i detta avsnitt. Slutligen presenteras olika 
konsekvenser av kulturstyrning inom organisationer. 
 
2.1 Organisationskultur (företagskultur) och dess komponenter 
I syfte att förstå hur kulturen tar sig uttryck i en organisation är det fördelaktigt att ha kännedom 
om kulturens beståndsdelar. För att illustrera detta inleds redogörelsen av dessa komponenter 
med Philipsons (2004, s. 52) definition av företagskultur; “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 (2011) skiljer vidare mellan manifesta och latenta kulturer. Den manifesta kulturen är 
tydligt uttalad och är vanligast i värdegrundsdokument som innehåller en vision och olika 
handlingsprinciper grundade i organisationens grundvärden. Vidare är den manifesta kulturen 
också normerande och de värdegrundsdokument som används i en sådan kultur genomsyrar det 
dagliga arbetet. Till skillnad från en manifest kultur bygger den latenta kulturen inte på 
värdegrundsdokument eller policyer som ett verktyg för styrning av verksamheten. Det är 
snarare oskrivna lagar och dolda normer i verksamheten som styr medarbetarnas handlingar. 
Dessa är inte tydligt uttalade eller definierade av ledningen, utan medarbetare förväntas känna till 
de rådande regelverken, vad som är tillåtet och inte tillåtet.  
 
Manifest och latent kultur består i sin tur av mindre beståndsdelar. Schein (2016) har tagit fram 
en modell för komponenterna i en organisatorisk kultur bestående av tre nivåer; artefakter, 
uttalade värderingar och underliggande antaganden. Modellen innefattar allt från öppna och 
konkreta manifestationer till omedvetna antaganden som betraktas som essensen i kulturen. 
Artefakter påstås vara lätta att observera såsom kläder, samtidigt som det är svårt att tolka vad 
dessa innebär för den givna gruppen. Uttalade värderingar är däremot medvetna strategier och 
filosofier. Vidare utgör den sistnämnda nivån underliggande antaganden kärnan av kulturen och 
förklarar varför saker och ting sker på ett speciellt sätt. Dessa är starkt förankrade i kulturen och 
tas för givet av medlemmarna.  
 
2.2 Hur en organisationskultur implementeras och hålls levande 
Inom ramen för studiens frågeställningar är det även viktigt att förstå hur kultur kommer till, 
internaliseras av medarbetare och lever vidare i organisationen. Gagliardi (1986) påstår att en 
avgörande faktor i kulturens tillblivelse är ledarens eller grundarens roll och insatser. I en modell 
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bestående av fyra steg redogör Gagliardi (1986) för de faser som beskriver kulturens tillkomst 
och befästning mer konkret. I den första fasen använder ledaren sig av en vision och en 
uppsättning av uppfattningar som kriterium för definiering av mål och tilldelning av uppgifter till 
organisationens medlemmar. Vidare i nästa steg när visionen och de olika värderingar har lett till 
att skapa ett visst beteende, med önskvärda resultat som följd, kommer dessa att delas av andra 
medlemmar inom organisationen. Dessa påstås också utgöra rekommendationer för hur 
medlemmarna ska handla, i synnerhet vid avsaknad av direkt kontroll från ledaren. 
Fortsättningsvis när medlemmarna har internaliserat kulturen bestående av vision och 
värderingar, skiftar organisationen sitt fokus från effekterna av medlemmarnas handlande till att 
stärka företagets grundläggande strategi. Slutligen belyser Gagliardi (1986) hur starkt 
värderingarna är befästa i organisationen, så till den grad att dessa framstår som självklara för 
medlemmarna och inget ifrågasättande sker från deras sida. Att belysa dessa faser är viktigt för 
att förstå hur IKEAs företagskultur har kommit till och vilken roll IKEAs grundare Ingvar 
Kamprad haft i skapandet av kulturen i helhet. Denna förståelse ska vidare bidra till att besvara 
vår frågeställning om i vilken utsträckning medarbetarnas arbete präglas av IKEAs vision och 
värderingar. 
 
2.3 Att anpassa medlemmar till organisationen  
Chatman (1991) har genomfört en kvantitativ studie där hon undersökte 171 personer i början av 
deras karriär på åtta av de största redovisningsfirmorna i USA. Syftet med studien var att 
undersöka överensstämmelsen mellan de anställdas värderingar och organisationens värderingar. 
Chatman (1991) menar att anpassning av medarbetare till organisationen delvis uppnås genom en 
selektionsprocess där individer vars värderingar inte passar in i organisationen sållas bort. 
Anpassningen sker även genom en socialisationsprocess där inverkan på 
organisationsmedlemmarnas värderingar, attityder och beteende ligger i fokus. Studiens resultat 
visar att för medlemmar vars värderingar stämmer överens med organisationens sker 
anpassningsprocessen snabbare. Fortsättningsvis framgår det av resultatet att de medlemmar som 
utsätts för kraftfulla socialisationsprocesser matchar med organisationens värderingar i större 
utsträckning än de som inte går igenom dessa processer. Slutligen visar studien att de 
medarbetare vars värderingar stämmer överens med organisationens i störst utsträckning trivs 
bättre och stannar längre på företaget.   
 
Det som vi främst tar med oss av Chatmans studie är betydelsen av selektions- och 
socialisationsprocesser för att forma medarbetarna i linje med organisationens värderingar. Dessa 
processer är viktiga beståndsdelar i en av de valda teorierna nämligen normativ styrning (se 
avsnitt 3.2 Normativ styrning). Då vi i vår studie intresserar oss för den påverkan som IKEAs 
företagskultur har på medarbetarnas identiteter är selektions- och socialisationsprocesser av 
relevans eftersom de spelar en stor roll i utformandet av arbetsgivarvänliga identiteter.  
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2.4 Konsekvenser av kulturstyrning inom organisationer  
I syfte att få ökad förståelse för kulturstyrningens inverkan på medlemmarna i en organisation 
har vi tittat på de konsekvenser som denna styrform kan medföra. En studie genomförd av Kunda 
(2006) på en ingenjörsavdelning i ett högteknologiskt företag ämnar förklara hur kulturen 
implementeras och hur den påverkar människorna i företaget. Kunda (2006) beskriver hur 
kulturen på det studerade företaget är ett komplext system av normativ styrning. Kulturen 
används som ett verktyg av ledningen för att styra medlemmarnas uppfattningar och känslor och 
i längden definiera medlemmarnas självuppfattning utifrån organisationens intressen. Ledningen 
dedikerar stora resurser för att implementera och hålla kulturen vid liv. En följd av denna 
styrform är att kontrollen blir djupare och tar nya former där övervakningen skiftar från 
ledningen till principiellt alla som är medlemmar i organisationen.   
 
Vidare identifierar Kunda (2006) två huvudsakliga konsekvenser för medlemmarna som lever 
kulturen dagligen. För det första differentieras medlemmarna genom deras förhållningssätt till 
organisationens kultur där tre olika grupper urskiljs. Medlemmarna tillhörande grupp ett är 
fullvärdiga medlemmar i organisationskulturen och blir utsatta för normativ styrning, såväl som 
de utövar styrformen på andra medlemmar. De andra två grupperna förhåller sig mer distanserat 
och med en viss skepticism till organisationens kultur. Detta uppvisar likheter med Fleming och 
Sturdys (2009) resonemang om att vissa medlemmar bemöter denna styrform med en cynisk 
inställning och distanserar sin sanna identitet från organisationens kultur (se avsnitt 3.3 Neo-
normativ styrning). Den andra konsekvensen riktar sig till den normativa kontrollens 
huvudsakliga målgrupp nämligen medlemmar tillhörande grupp ett. När medlemmarna klättrar 
högre upp i hierarkin blir de utsatta för normativ kontroll i en högre utsträckning. Till följd av 
detta uppstår en ambivalens eftersom ekvilibrium mellan den professionella rollen och självet är 
näst intill omöjligt att uppnå. Detta visar på de negativa konsekvenserna av normativ styrning där 
en invändig strid pågår hos de fullvärdiga medlemmarna där självet präglas av ironi och 
osäkerhet. Samtidigt förväntas de övriga medlemmarna att delta i organisationskulturen men 
erbjuds inte fullvärdigt medlemskap, vilket i sin tur leder till utanförskap.  
 
Ytterligare konsekvenser i samband med kulturstyrning lyfts fram av Price & Whitley (2014) 
som har genomfört en fallstudie på en australiensisk finansiell organisation med 800 anställda. 
När studien genomfördes hade organisationen nyligen börjat med att implementera ett initiativ 
för förändring av kulturen baserat på tre värderingar och nio värdebaserade praktiker. Studien 
visade att medarbetarna inledningsvis accepterade förändringsinitiativet och de tillhörande 
värderingarna. Identifiering med de delade värderingarna ledde till positiva utfall som inspiration 
och motivation till att prestera bättre. Däremot visade det sig att identifieringen med 
värderingarna blev problematisk när kritiska händelser inträffade. Med detta menas händelser 
som var oförenliga med medarbetarnas bild av den implementerade kulturen.     
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Ett framträdande mönster som identifierades i studien är att ledarna i företaget inte i full 
utsträckning levde upp till de värderingar som förespråkades. Detta ledde till att medarbetarna 
kände sig svikna och värderingarna förlorade sin betydelse i deras ögon. När medarbetarna såg 
att deras ledare inte levde upp till de förespråkade värderingarna och praktikerna blev ytterligare 
en konsekvens att de motsatte sig organisationskulturen. Detta är ett tydligt exempel på vikten av 
att chefer och ledare föregår med gott exempel vilket är en betydelsefull komponent i IKEAs 
kultur (se avsnitt 5.1.5 Föregå med gott exempel).  
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3. Teori  
I detta kapitel redovisas relevanta teorier och begrepp som ska bidra till att förklara fenomenet 
företagskultur. Perspektiv såsom styrning genom företagskultur, normativ styrning och neo-
normativ styrning lyfts fram som betydande för att studera vårt forskningsämne. Vidare ämnar de 
valda teoretiska ramverken att ge en bättre förståelse för hur styrning genomförs via 
företagskultur. 
 
3.1 Styrning genom företagskultur  
Enligt Alvesson (2019) är kultur ett kollektivt fenomen som omfattar tankesätt, värderingar och 
uppfattningar om saker och ting och bärs upp av en grupp människor, det vill säga ett kollektiv. 
En kultur är också socialt konstruerad och har formats under lång tid som sedan överförts till 
andra genom traditioner och vanor. Vidare beskriver Alvesson (2019) organisationskultur i 
termer av hur individer i en viss organisation tänker och handlar på likartade sätt som därmed 
skiljer dem från individer tillhörande andra organisationer. Vidare är det betydelsefullt att påpeka 
att kultur inte handlar om beteenden i sig, utan fokus ligger snarare på hur kultur frambringar ett 
visst beteende. Inom kulturperspektivet uppmärksammas gemensamma symboler såsom språk 
som ett sorts instrument för vägledning i tillvaron. Utöver det lyfts även värderingar fram som en 
central aspekt i kulturen. Enligt Schein (1985) grundar sig värderingar i 1) omgivningens natur 
och 2) interna relationer och förhållanden i organisationer. Dessa antaganden tenderar att vara 
omedvetna och outtalade och bidrar till skapandet av explicita värderingar som också har en 
styrande effekt. Härmed understryks kulturens betydelse i organisationer. En grupp som handlar 
kollektivt tenderar att åstadkomma mer i en organisation eller ett företag än vad en enskild 
individ skulle göra. En förutsättning för det är dock att kollektivet uppfattar och tolkar 
verkligheten på ett likartat sätt.  

Inom organisationskultur påpekar Alvesson (2019) vikten av olika symboler såsom språk. Olika 
slags språkbruk med en stark inverkan kan exempelvis användas för att tydliggöra företagets 
värderingar. Vision och värdegrundsutsagor är exempel på detta som företag använder sig av för 
att etablera och förstärka kulturen. Ytterligare en form av språkbruk är historier som används i 
syfte att förmedla företagets värderingar och hålla dessa vid liv. I dessa historier 
uppmärksammas särskilt viktiga personers insatser som kan vara såväl eftersträvansvärda som 
klandervärda. Vidare är chefernas roll avgörande i processen att överföra och förmedla kulturen 
genom att använda särskilda ord, uttryck samt historier. I fallet om IKEA används historier om 
hur Ingvar Kamprad har grundat företaget.  

Ytterligare en symbol som Alvesson (2019) lyfter fram är materian och dess betydelse i termer 
av kulturell kommunikation. I ett organisatoriskt sammanhang beskrivs fysiska föremål, bland 
annat byggnader och kontorsrum som sådana som innefattar symbolik och förmedlar budskap. 
Det är viktigt att påpeka att det inte är det materiella som ligger i fokus, utan hur själva 
budskapet om materian förmedlas, uppfattas och tolkas.  
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En annan aspekt som Alvesson (2019) lyfter fram är hur makt används för att påverka 
organisationsmedlemmarnas verklighetsuppfattning. I organisationssammanhang definieras makt 
som ett sätt att få andra att självmant handla på ett visst sätt. Utnyttjandet av symboliska medel i 
synnerhet särskilda uttryck bidrar till att skapa önskvärda känslor och tankar som i sin tur 
underlättar maktutövandet. Det finns således ett starkt samband mellan makt och symboler.  
Vidare belyses sambandet mellan makt och ledarskap. Kvaliteter som tillskrivs dessa två termer 
är kontroll av underordnade och den begränsade makten som ges till dem. Det som däremot 
skiljer ledarskap från makt är att ledarskap har en mer positiv och stimulerande innebörd 
(Alvesson, 2019). Samtidigt som ledarskap påstås påverka värderingar och tankesätt, påverkas 
det också av organisationskulturen. Symboliskt ledarskap utövas genom särskilt språkbruk, 
inspirerande historier, användning av materiella föremål samt genom att föregå med gott 
exempel. På IKEA tar sig symboliskt ledarskap i uttryck genom den blå-gula arbetsuniformen 
som alla oavsett position på företaget bär. Dessutom är att föregå med gott exempel en av de 
centrala värderingarna i IKEAs företagskultur. Syftet med det symboliska ledarskapet är att 
skapa trovärdighet i symbolhanteringen som i sin tur ska resultera i att påverka medlemmarnas 
tänkande och känslor. Det påstås att benägenheten att anamma gemensamma föreställningar 
bygger på den positiva bilden av organisationen som aktuella eller framtida medlemmar har.  

Alvesson (2019) menar dock att även om organisationskulturen kan vara gynnsam för 
organisationens effektivitet, påverkar den medlemmarna negativt genom att binda dem till vissa 
förutbestämda föreställningar och idéer. Vidare används den som ett instrument för 
maktutövning genom att medarbetare accepterar och underordnar sig företagets värderingar och 
tankesätt. Inom organisationskultur använder Alvesson och Spicer (2018) beteckningen 
funktionell dumhet som går ut på att medlemmarna tänker innanför boxen och styrs av för-givet-
tagna värderingar. Som följd av det tenderar kritiskt och självständigt tänkande hos medarbetare 
att dämpas.  

3.2 Normativ styrning 
Styrning genom företagskultur kan betraktas som ett tillvägagångssätt för att utöva normativ 
styrning. Den normativa styrningen innebär att styra medarbetare genom att skapa gemensamma 
värderingar och normer på arbetsplatsen i syfte att generera arbetsgivarvänliga identiteter. Detta 
är en indirekt form av beteendestyrning där fokus ligger på organisationsmedlemmarnas 
verklighetsuppfattning (Kärreman & Rennstam, 2019). Utövandet av normativ styrning 
möjliggör en påverkan på anställdas föreställningar om sig själva och därmed utformandet av ett 
visst beteende hos dem. Syftet med detta är således att frambringa önskvärda beteenden hos 
medarbetarna för att maximera deras prestationer (Alvesson & Willmott, 2002).  

Kärreman och Rennstam (2019) skiljer mellan olika tillvägagångssätt inom normativ styrning; 
rekrytering, socialisation och identitetsreglering. Inom rekrytering används en så kallad 
matchningsmodell, som till skillnad från traditionella rekryteringsformer där fokus ligger på att 
identifiera kandidatens kvalifikationer, inriktar sig på andra egenskaper. I synnerhet utgår 
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modellen från en matchning mellan kandidatens värderingar och normer i relation till 
organisationens kultur. Rekryteringspraktiker baserade på matchningsmodellen kännetecknas 
bland annat av en presentation av organisationen för kandidaten. Syfte med detta är att identifiera 
kandidater som är positiv inställda till organisationens normer och utan hesitation identifierar sig 
med dem. IKEA är ett tydligt exempel på en organisation som använder denna 
matchningsmodell då deras värderingar utgör en viktig del i rekryteringsprocessen. Vidare menar 
Kärreman och Rennstam (2019) att rekryteringen följs av olika socialisationsprocesser, 
bestående av medvetet utformade processer som medlemmar genomgår under vanlig arbetstid. 
Dessa processer skapar i sin tur en plattform för inlärning av organisationens normer och 
värderingar såväl uttalade som outtalade. I allmänhet sker införlivandet av organisationskulturen 
genom misstag och missförstånd vilket ger en signal på vad som gäller i organisationen och vad 
som förväntas av en i olika sammanhang. Kärreman och Rennstam (2019) understryker också 
betydelsen av signifikanta andra, till exempel chefer och nära medarbetare som medlemmarna 
imiterar eller blir instruerade av. Sammanfattningsvis riktar sig rekryteringsprocessen till 
potentiella medlemmar vars värderingar går i linje med organisationens värderingar. 
Socialisation däremot koncentrerar sig på att utforma anställda i linje med organisationens 
värderingar (Kärreman & Rennstam, 2019). 

Identitetsreglering påverka i sin tur hur organisationsmedlemmarna ser på sig själva där 
gemensamma värderingar och normer utgör en betydande roll. Vidare kan detta resultera i att en 
“vi-” och “de-” föreställning skapas i syfte att poängtera och värna om den egna särarten 
(Alvesson, 2019). Inom identitetsreglering lyfts olika tillvägagångssätt fram där vi identifierat 
två som särskilt relevanta (Alvesson & Willmott, 2002).   

 
1. Uttrycka gemensamma värderingar: 

Uttryckta värderingar och berättelser med en stark moral används för att vägleda 
identiteten i en specifik riktning. 

2. Etablera och tydliggöra de regler och normer som gäller:  
Etablering av normer, regler och föreställningar om vad som är ett självklart sätt att agera 
på kan ha stor inverkan på identiteten. 
 

Genom kontrollmekanismer inkorporeras organisationens mål, normer och värderingar med 
arbetstagarens egna och formar specifika identiteter gynnsamma för organisationen. De 
tillvägagångssätt som lyfts fram ovan är två metoder som kan nyttjas för att åstadkomma detta. 
Sammanfattningsvis är rekrytering, socialisation och identitetsreglering tre olika 
tillvägagångssätt inom normativ styrning som kompletterar varandra. Det är dock viktigt att 
poängtera att normativ styrning är ett försök till kontroll av medarbetarna som inte alltid lyckas 
och kan möta olika former av motstånd.   
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3.3 Neo-normativ styrning 
Fleming och Sturdy (2009) lyfter fram kritik mot normativ styrning. De påpekar att denna form 
av identitetsreglering ibland bemöts med en cynisk inställning och att arbetstagare distanserar sin 
sanna identitet från organisationens normer och värderingar. Vidare beskriver Fleming och 
Sturdy (2009) hur en ny inriktning inom den normativa ideologin uppstått vid namn neo-
normativ styrning. Styrformen innebär att medarbetare uppmanas att ”vara sig själva” och att ha 
roligt på arbetsplatsen. Att medarbetarna på IKEA uppmuntras till att vara sig själva är någonting 
som har identifierats och därför anses detta teoretiska perspektiv vara tillämpbart i denna 
fallstudie. Principen om att “vara sig själv” går vidare ut på att medarbetarna ska ta fram sin 
“sanna” identitet istället för att anpassa sig efter en organisatoriskt konstruerad identitet. 
Betoning på lekfullhet och nöje i arbetet används som ett instrument för att frambringa en känsla 
av tillåtelse för att vara sig själv. Detta leder i sin tur till en känsla av tillhörighet och lojalitet 
mot organisationen. Genom att bryta ner den traditionella barriären som finns mellan arbete och 
privatliv åstadkoms den lekfulla aspekten på arbetsplatsen. Neo-normativ styrning uppmuntrar 
även olikheter gällande personlighet för att skapa en social konstruktion av identitet som gynnar 
organisationen.     

Fleming och Sturdy (2009) menar att en kontrollmekanism som förekommer är att redan 
existerande arbetsgivarvänliga identiteter uppmuntras. Syftet med neo-normativ styrning är att de 
delar av identiteten som tidigare varit skyddade från organisationen genom en cynisk inställning 
och distansering ska bli tillgängliga, så att hela medarbetarens identitet kan nyttjas för att 
maximera organisationens produktivitet. Ytterligare en kontrollmekanism som neo-normativ 
styrning tar utgångspunkt i är att en begränsad grad av individualitet tillåts inom den 
organisatoriska kontexten. Detta innebär att det finns en gräns på den utsträckning som 
medarbetare faktiskt kan vara sig själva i och med att de behöver hålla sig inom ramen för den 
individualitet som organisationen tolererar. Sammanfattningsvis avviker neo-normativ styrning 
från principen att medarbetare ska anpassa sig efter en kollektiv identitet och använder istället 
uppmaningen “att vara sig själv” som ett styrinstrument.    
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4. Metod 
I metodavsnittet presenteras och motiveras val av metodologisk ansats, datainsamling, urval, 
genomförande, analysmetod samt begränsningar och etiska överväganden. Det presenteras också 
en kort beskrivning av organisationen IKEA och informanterna med fokus på position och 
anställningstid i verksamheten. 
 
4.1 Ansats  
Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsansats med ett fenomenologiskt angreppssätt som 
fokuserar på individens upplevelser och erfarenheter av ett fenomen (Dahlberg, Dahlberg & 
Nyström, 2008). Detta angreppssätt är fördelaktigt för denna studie då det är medarbetare och 
chefers upplevelse av företagskulturen på IKEA som studien ämnar komma åt. Således ligger 
betoningen på respondenternas uppfattningar och tolkningar av IKEAs företagskultur bestående 
av bland annat värderingar och normer.  
 
4.2 Fallstudie   
Syftet med att genomföra en fallstudie var att studera ett specifikt fall, nämligen IKEAs 
företagskultur. Det har vidare varit fördelaktigt att utgå ifrån en fallstudie för att få ett holistiskt 
perspektiv genom att sammanlänka olika faktorer och förstå fenomenet i helhet (Denscombe, 
2016, s. 92-95). I och med det har olika typer av datainsamlingsmetoder använts. Genom att 
kombinera intervjuer med observation samt dokument i form av årsredovisning och material från 
IKEAs hemsida har vi fått ett bredare perspektiv på hur IKEAs företagskultur definieras och 
tillämpas. 
 
4.2.1 Intervju 
Intervjumaterialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med utgångspunkt i en 
intervjuguide. Valet av insamlingsmetod grundar sig i den flexibilitet som semistrukturerade 
intervjuer erbjuder, vi utgick från specifika teman men hade även möjlighet att ställa följdfrågor 
och anpassa frågorna efter respondenten (Bryman, 2018, s. 301-302). Vid kvalitativa intervjuer 
ligger fokus vid respondentens upplevelse av fenomenet, vilket är till fördel för vår studie då den 
syftar till att komma åt medarbetares och chefers upplevelse av företagskulturen på IKEA. 
Vidare har studien ett tydligt syfte och därför var det lämpligt att använda sig av 
insamlingsmetoden semistrukturerad intervju för att kunna besvara specifika frågeställningar 
(Bryman, 2018, s. 304).  
 
Intervjuprocessen påbörjades med formulerandet av en intervjuguide. Den skapades genom en 
operationaliseringsprocess där intervjuteman formulerades utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. Därefter utformades specifika frågor till respektive tema. Något som beaktades i 
denna process var att lämna utrymme till följdfrågor för att till fullo utnyttja flexibiliteten i 
insamlingsmetoden och komma åt kärnan i respondenternas upplevelse. Hur frågorna formuleras 
och framförs är särskilt viktigt för vilken information respondenten tillhandahåller (Eriksson-
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Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 45). Uppmärksamheten riktades därför mot att formulera öppna 
frågor, exempelvis genom att inleda frågan med “hur” eller “i vilken utsträckning”.  
 
4.2.2 Observation  
Som en del av fallstudien har observation av varuhuset genomförts. Detta genomfördes i 
samband med intervjuerna och respondenterna var medvetna om vår närvaro. I och med det har 
observationen varit öppen (Lalander, 2015, s. 99). Vidare har observationen tagit sin 
utgångspunkt i Scheins modell för organisationskultur där fokus enbart har legat på kulturella 
artefakter såsom arbetsuniform och kontorsmöbler.  
 
4.3 Urval  
Att välja ut en organisation att studera var första steget i urvalsprocessen. Valet landade på 
företaget IKEA på grundval av vår förförståelse om att deras företagskultur är stark. I nästa steg 
av urvalsprocessen valdes respondenter ut innehavande värdefull kunskap för studiens syfte. 
Med utgångspunkt i ett målinriktat urval har ett fåtal respondenter valts ut på ett strategiskt sätt. 
Valet av respondenterna baserades på deras relevans för ämnet samt deras kunskaper och 
erfarenheter av IKEAs företagskultur (Bryman, 2018, s. 498). Att inkludera både chefer och 
medarbetare i studien var en viktig förutsättning för att få ett brett perspektiv och möjliggöra 
besvarandet av forskningsfrågorna.  
 
Urvalsprocessen började med att vi tog kontakt HR chefen och butikschefen på ett av IKEAs 
varuhus. Eftersom studien syftar på att studera både chefernas och medarbetarnas perspektiv 
organiserades intervjutillfällen med respektive part på arbetstid. Detta sköttes av HR chefen som 
känner till medarbetarnas kompetenser och därmed kunde föreslå potentiella respondenter. 
Eftersom HR chefen var vår kontaktperson och valde ut respondenter inför intervjuerna finns det 
svårigheter med att fastställa ifall det föreligger något bortfall. Vi innehar inte någon information 
om hur många som blivit tillfrågade om att delta i studien och ifall någon av dem som tillfrågats 
har tackat nej.  
 
I studien medverkade sammanlagt nio personer bestående av fyra chefer och fem medarbetare. 
Anledningen till att antalet respondenter uppgick till nio var att vi uppnådde en viss 
mättnadsnivå. Samma svarsmönster förekom i intervjuerna och vi upplevde att ytterligare flera 
intervjuer inte skulle bidra till ny kunskap (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 42).  
 
4.3.1 Beskrivning av organisation  
Organisationen som har undersökts i denna studie är det svenska möbelföretaget IKEA grundad 
år 1943 av Ingvar Kamprad. IKEA är en av de välkända möbeltillverkarna i världen med en en 
framgångsrik expansion utanför Sverige. Företaget är verksam i 30 länder med 158 400 
medarbetare världen över (Ingka Group, 2018). IKEAs affärsidé går vidare ut på att erbjuda 
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väldesignade och funktionella produkter till låga priser så att fler ska ha råd med att köpa deras 
produkter.  
 
4.3.2 Beskrivning av informanter 
Chef 1 - Position: avdelningschef, anställningstid: 30 år 
Chef 2 - Position: personalansvar, anställningstid: 12 år 
Chef 3 - Position: personalansvar, anställningstid: 21 år 
Chef 4 - Position: chef på butiksnivå, anställningstid: 20 år 
Medarbetare 1 - Position: säljare, anställningstid: semestervikarie (ca 2 mån), arbetar inte kvar  
Medarbetare 2 - Position: medarbetare på people & culture avdelningen, anställningstid: 10 år 
Medarbetare 3 - Position: medarbetare på people & culture avdelningen, anställningstid: 6 år 
Medarbetare 4 - Position: medarbetare i polgruppen (innebär att arbeta på olika avdelningar i 
varuhuset där behovet finns), anställningstid: 7 år  
Medarbetare 5 - Position: medarbetare i polgruppen, anställningstid: 3 mån  
 
4.4 Genomförande  
Ett skriftligt informationsbrev innefattande vetenskapsrådets (2002) fyra etiska principer: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet tilldelades 
samtliga informanter. Dessa framfördes även muntligt i början av intervjuerna i syfte att 
säkerställa att respondenterna var medvetna om studiens hänsynstagande till de etiska 
principerna. Intervjuerna genomfördes på IKEAs kontor - som tillhör varuhuset - i mitten av 
november 2019.  Miljön valdes utifrån uppfattningen att intervjuer genomförda på 
respondenternas arbetsplats skulle skapa trygghet och inge en avslappnad känsla (David & 
Sutton, 2016, s. 118). Efter respondenternas muntliga samtycke spelades intervjuerna in för att i 
ett senare skede transkriberas. Syftet med inspelningen av intervjuerna var att fånga 
respondenternas ordagranna beskrivning av fenomenet och att vi som intervjuare skulle kunna 
vara helt närvarande i samtalet, vilket kan hindras av att föra anteckningar (Bryman, 2018, s. 
310). Intervjuernas längd varierade från 35 till 50 minuter beroende på respondentens position 
och anställningstid.     
 
Båda studenter deltog under samtliga intervjuer, syftet med detta var att säkerställa en kontinuitet 
i intervjuprocessen vilket hade varit svårare att uppnå ifall vi delat upp intervjuerna. Vi intog 
rollen som intervjuare och var båda fullt närvarande under hela intervjutillfället men turades om 
att ställa frågor. För att att vara en framgångsrik intervjuare är det viktigt att vara insatt i ämnet 
(Kvale, 1996). Därför verkställdes inledningsvis en pilotstudie samt en mindre textanalys där 
årsredovisning, hemsida och skriften En möbelhandlares testamente studerades. Syftet med detta 
var att få en övergripande kunskap om ämnet för att kunna precisera vilka frågor som var 
relevanta att ställa. 
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4.5 Analysmetod 
För att göra materialet analyserbart transkriberades intervjuerna (Lindgren, 2014, s. 31). Innan 
transkriptionsprocessen påbörjades fördes en diskussion kring principer för detta, exempelvis 
vad som var relevant att transkribera och vad som inte var det. De riktlinjer för transkriptionen 
som diskussionen utmynnade i var att inledande information om etiska principer och övrigt 
samtal som inte bedömdes relevant för studiens syfte och frågeställningar inte skulle skrivas ut. 
Symbolerna I och R användes för att beteckna intervjuaren och respondenten (I: intervjuare, R: 
Respondent).  
 
Efter att ha omvandlat materialet till en mer analyserbar text genom transkribering var nästa steg 
i processen reduktion med hjälp av kodning. Första steget i kodningsprocessen var att bearbeta 
materialet med en öppen kodning där utskrifterna lästes igenom noggrant och tillskrevs 
kommentarer (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 224). Ambitionen var att att tolka materialet så 
öppet som möjligt då vi valt att använda oss av en fenomenologisk analysinriktning som 
förutsätter ett öppet sinne (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008), men eftersom vi var inlästa på 
teori och tidigare forskning var det svårt att bortse från denna kunskap helt och hållet. Nästa steg 
i processen var att koda materialet mer selektivt och fokuserat där övergripande mönster 
identifierades. Vidare kodades dessa övergripande mönster i form av kategorier. Efter ytterligare 
bearbetning tematiserades kategorierna vilket var det sista steget i analysprocessen. För att 
tydliggöra tillvägagångssättet beskrivs analysarbetet ovan i form av olika steg men i realiteten 
skedde det snarare i form av växelvisa processer (Lindgren, 2014, s. 41). Det krävdes flera 
genomläsningar av materialet, kommentarerna och koderna innan slutgiltiga kategorier och 
teman fastställdes.   
 
Analysprocessen utmynnade i två övergripande teman: vision och värderingar samt 
identitetsskapande. Till temat vision och värderingarna tillhör följande kategorier; att skapa en 
bättre vardag för de många människorna; tillsammans; enkelhet; ge och ta ansvar; föregå med 
gott exempel. Dessa kategorier eller underteman består av IKEAs vision och några av deras 
uttalade värderingar som identifierades som framträdande. Temat identitetsskapande består av 
följande kategorier: identitet och att vara sig själv. Dessa underteman har delvis vuxit fram 
utifrån vår förkunskap om teorierna normativ- och neo-normativ styrning. 
 
4.6 Begränsningar och trovärdighet  
En begränsning som identifierades är att en av oss kände respondenten som medverkade i 
pilotstudien. Vi upplever dock inte att det påverkade resultatet eftersom att personen svarade lika 
uppriktigt som de övriga respondenterna och vi bemötte denne på samma professionella sätt. 
Ytterligare en begränsning med studien är att vi inte helt och hållet valt ut informanterna själva 
då detta skedde genom vår kontaktperson. Detta kan ha påverkat den bild som vi fick av IKEAs 
företagskultur. Ett mer kritiskt perspektiv hade möjligtvis skildrats om vi själva valt ut 
respondenterna, men samtidigt så hade vi förmodligen inte erhållit information i samma 
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omfattning, då vi inte har lika stor kunskap om de som arbetar där jämfört med vår 
kontaktperson. 
 
När det gäller studiens trovärdighet är det av relevans att diskutera de möjligheter som finns till 
generalisering då det kan hänga samman med trovärdigheten. Eftersom vi valt att studera IKEAs 
företagskultur går det inte att applicera studiens resultat på andra verksamheter än just IKEA. 
Däremot finns det i detta fall möjlighet till teoretisk generalisering då företagskultur är ett 
generellt sociologiskt fenomen. Teoretisk generalisering åstadkoms genom att relatera studiens 
resultat till allmänna teoretiska ramverk och begrepp vilket gjorts genomgående i resultat och 
analysavsnittet. Det är dock viktigt att påpeka att generaliseringar bör göras med stor försiktighet 
vilket vi har tagit hänsyn till när det gäller studiens slutsatser (Ahrne & Svensson, 2015, s. 26-
28).  
 
4.7 Etiska överväganden  
Samtliga respondenter informerades om de fyra forskningsetiska principerna; 
informationskravet; samtyckeskravet; konfidentialitetskravet; nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 
2002). Informationskravet har beaktats genom att respondenterna informerades om studiens syfte 
och att deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Samtyckeskravet 
efterföljdes på så sätt att respondenterna gav sitt samtycke till deltagandet i studien muntligt vid 
genomförandet av intervjuerna. Konfidentialitetskravet innebär att material som samlas in om 
enskilda individer ska framföras på ett sätt som gör att de som medverkat inte kan identifieras 
(Ahrne & Svensson, 2015, s. 29). Ett sätt att undvika igenkännande är att byta ut respondenternas 
namn mot fiktiva namn i undersökningsrapporten (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 323). För att 
anonymisera materialet benämns respondenterna därför som chef och medarbetare med en 
tillhörande siffra, exempelvis chef 1 och medarbetare 1. Ytterligare åtgärder som vidtagits för att 
uppfylla konfidentialitetskravet är att inte uppge vilket varuhus respondenterna arbetar på. 
Slutligen har nyttjandekravet efterföljts i den bemärkelse att det insamlade materialet enbart varit 
tillgängligt för oss och vår handledare samt att det enbart nyttjats i samband med studien.  
 
När det gäller de dokument och texter som studerats har de antingen varit tillgängliga för 
offentligheten eller tillhandahållits av vår kontaktperson. Hänsyn har tagits till nyttjandekravet 
vid användningen av dokumenten; En möbelhandlares testamente och Lilla IKEA ordboken. 
Dessa var interna dokument som vi fick tillgång till genom vår kontaktperson medföljande 
instruktioner om att materialet enbart fick användas till studien. I och med att vi genomförde en 
öppen observation i samband med intervjuerna där kulturella artefakter observerades ansåg vi 
inte att de forskningsetiska principerna var applicerbara. Detta eftersom att dessa artefakter var 
synliga i varuhuset och kunde iakttas av allmänheten.   
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5. Resultat och analys 
Utifrån det insamlade materialet har två huvudteman identifierats som ska bidra till att besvara 
studiens frågeställningar: vision och värderingar samt identitetsskapande. Första temat omfattar 
IKEAs vision att skapa bättre vardag för de många människorna samt centrala värderingar 
såsom tillsammans, enkelhet, ge och ta ansvar samt föregå med gott exempel. Det andra temat 
behandlar kategorierna identitet och att vara sig själv. Som empiri används främst utdrag från 
intervjuerna och i mindre omfattning iakttagelser från observationen. Underlag för resultatet 
innefattar även IKEAs hemsida och Lilla IKEA Ordboken. Avsnittet inleds med att studiens 
teman och tillhörande underteman presenteras som sedan följs av en sammanfattning av 
resultatet. Avslutningsvis presenteras en fördjupad analys kopplad till studiens frågeställningar 
med utgångspunkt i den teoretiska referensramen. 
  
5.1 Vision och värderingar  
IKEAs sätt att leda grundar sig i företagets olika värderingar och vision som tillsammans utgör 
IKEAs organisationskultur (företagskultur). I detta avsnitt presenteras IKEAs vision och de 
värderingar som identifierats som mest framträdande. Värderingarna tillsammans, enkelhet, ge 
och ta ansvar samt föregå med gott exempel kommer att presenteras mer djupgående i denna del. 
  
5.1.1 Att skapa en bättre vardag för de många människorna  
IKEAs vision presenteras som; att skapa en bättre vardag för de många människorna. För att 
illustrera innebörden i visionen följer nedan ett citat från Lilla IKEA Ordboken. “Vi ska stå på 
de många människornas sida och detta förpliktigar mer än man kanske vid första anblicken 
tänker på. Att stå på de mångas sida är att företräda de många vanliga människornas intresse, 
med eller mot våra egna kortsiktiga intressen” (Kamprad, 1996). 
 
Att finnas till för de många människorna är något som inte bara präglar affärsidén utan även 
starkt präglar kulturen på IKEA. När respondenterna tillfrågades vad visionen innebär för dem 
särskildes två olika perspektiv; visionen kopplad till kunderna samt till varuhuset. Flera svarade 
att det handlar om att tillhandahålla ett brett sortiment med låga priser där människor i olika faser 
i livet kan hitta vad de söker. De varor och tjänster som IKEA säljer ska vara tillgängliga för de 
flesta människor och det breda sortimentet ska tillgodose både den lilla och stora plånboken. 
Andra uppgav svar kopplade till varuhuset som innebär att ha olika personligheter med olika 
styrkor och åsikter. På så vis utmanar man varandra, fattar bättre beslut och vågar pröva nya 
saker. För att skapa en bättre vardag för de många människorna behöver de som arbetar där även 
vara de många människorna. Låt följande utdrag exemplifiera detta:  

 
Chef 4: Så för mig IKEA andan utgår också från vår vision och vår vision är att vi vill skapa en 
bättre vardag för de många människorna i hela världen och … för att kunna göra det så måste vi 
också vara de många människorna.  
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Med detta menar respondenten att varuhuset behöver spegla hur samhället är uppbyggt utanför 
varuhusets väggar. Allt från att representera både män och kvinnor, socioekonomisk bakgrund, 
personlighetstyper och etnicitet. Genom att vara de många människorna kan de många 
människornas intresse företrädas på bästa möjliga sätt.   
 
IKEAs vision har också en stark koppling till begreppet kostnadsmedvetenhet. Det låga priset 
som står inskrivet i affärsidén genomsyrar alla delar i verksamheten och är en förutsättning för 
framgång. Detta tar sig i uttryck genom att uppnå goda resultat med små medel och visa stort 
intresse för de små kostnaderna. Lågt pris, god kvalite och god lönsamhet ska gå hand i hand och 
ska gynna såväl säljare som köpare (Kamprad, 1996). Vidare menar en annan respondent att 
kostnadsmedvetenheten är något som anställda har i bakhuvudet och påminner dem om att vara 
medveten om olika kostnader, inte minst de små kostnaderna. Detta illustreras genom att de på 
IKEA aldrig skulle flyga utan snarare välja den billigaste transporten som tåg. Sett ur exempelvis 
ett kritiskt perspektiv gynnar kosdnadsmedvetenheten IKEAs ägare och är inte enbart en 
värdering som är till för medarbetarna.    
 
5.1.2 Tillsammans  
En av de åtta värderingarna som utgör IKEAs företagskultur är värderingen tillsammans. Det är 
en central del av kulturen och grundar sig i att lita på varandra, arbeta tillsammans och 
tillsammans sträva åt samma håll (IKEA, u.å). “Att vårda gemenskapen och entusiasmen är av 
avgörande betydelse” (Kamprad, 1996). 

 
Värderingen tillsammans är en viktig förutsättning för att IKEA ska vara framgångsrik i sina 
affärer. Den möjliggör att alla anställda tillsammans kan skapa en miljö präglad av en stark 
sammanhållning och en känsla av tillhörighet, som i sin tur gynnar såväl trevnad på arbetsplatsen 
som förstärkt prestation i arbetet. Olika definitioner tillskrivs till gemenskap men det som är 
gemensamt hos samtliga respondenter är att jobba tillsammans och tillsammans bidra till att 
uppnå verksamhetsmålen.  
  

Chef 3: För mig är gemenskap i att vi då jobbar och har respekt för varandras olika jobb som 
tillsammans bidrar till någonting gemensamt. Gemenskap tycker jag också är på sättet någon blir 
sedd när man kommer hit, bara det här liksom att man liksom hejar på varandra, ser varandra.  

 
Detta utdrag illustrerar respondentens definition av gemenskap. Enligt respondenten handlar 
gemenskap inte enbart om att arbeta tillsammans utan också om att visa respekt för varandras 
olika kompetenser och på så sätt bidra till någonting gemensamt. Utöver det menar respondenten 
att gemenskap visar sig i bemötandet på arbetsplatsen. Att se varandra och hälsa på varandra är 
också en del av gemenskapen på IKEA. Denna form av gemenskap kan kopplas till det som 
Kärreman och Rennstam (2019) benämner som socialisationsprocess där medlemmarna lär sig 
den outtalade normen nämligen att hälsa på varandra. Denna process sker genom att imitera 
chefer, ledare eller andra medarbetare. Betydelsen av dessa personers närvaro i denna process är 
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avgörande i införlivandet av normen och utformar på så sätt ett likartat beteende hos 
medarbetaren. När medarbetarna sedan tillfrågades hur de skulle beskriva gemenskapen på IKEA 
svarade en av dem såhär: 

 
Medarbetare 2: Den är allt. Jag tycker att det är det viktigaste för att vi kommer aldrig att uppnå 
någonting om vi inte arbetar tillsammans. Och jag tycker att det är en av dom viktigaste 
värderingarna vi har, framförallt att arbeta tillsammans för att man... och jag tror inte att IKEA 
skulle vara så stort som det är idag om det inte hade varit ett av grundtanken att jobba 
tillsammans, ta olika styrkor och krafter 

 
Samtliga respondenter understryker betydelsen av olika styrkor och att ta vara på dem för att 
tillsammans lyckas. Gemenskapen på IKEA bygger också på lagkänsla och delaktighet, där 
medarbetare känner att de kan bidra och därmed känner sig viktiga i arbetslaget. 
Sammanslagning av olika kompetenser och styrkor möjliggör en förstärkt gemenskap i form av 
en kollektiv identitet med en stark “vi” känsla och ett starkt team där alla bidrar med sina 
respektive kompetenser för att uppnå goda resultat.   
 
5.1.3 Enkelhet 
Värderingen enkelhet är relaterad till kostnadsmedvetenheten och i och med lågpriskonceptet är 
denna värdering betydelsefull. Enkelhet innefattar ett enkelt uppträdande, enkla vanor och 
undvikande av statusprylar (Kamprad, 1996). Vidare syftar enkelhet också till att vara sig själv 
och uppträda genuint (IKEA, u.å). Enkelheten tar sig uttryck i varuhuset genom att alla har 
samma arbetskläder - medarbetare såväl som chefer - och genom den enkla möbleringen på 
kontoret helt bestående av IKEA möbler. Utifrån intervjuerna framkom det även att IKEAs 
ledarskap - hur cheferna arbetar nära medarbetarna - speglar värderingen enkelhet. Utdraget 
nedan skildrar manifesteringen av enkelheten i varuhuset.  
 

Medarbetare 2: Men nu känns det ganska skönt, alla är likadana så oavsett vart du jobbar i 
varuhuset, det finns ingen chef som kommer med slips och kavaj. Så det tycker jag är ett sätt att 
vara enkel, att alla behandlas typ likadant. Jag skulle säga aa men ni ser just nu det är inte sådär 
jätte fancy rum vi sitter i. Aa det är lite dekorerat och så men det är ganska enkelt, vi skulle kunna 
ha superdyra möblering och allting. Nej vi har bara IKEA möbler på kontoret. 

 
I början av utdraget syftar respondenten till arbetsklädseln, att alla har likadana kläder oavsett 
vilken position man har. Respondenten menar även att alla som arbetar i varuhuset behandlas 
likadant och att det symboliserar enkelhet. Fortsättningsvis beskrivs det hur kontoret är enkelt 
inrett med IKEA möbler. Enkelheten i både varuhuset och det tillhörande kontoret är något som 
tydliggjordes under observationen. Vi såg att kontoret var helt och hållet inrett med IKEA 
möbler och att de som arbetade där hade samma arbetskläder som de som arbetade ute i 
varuhuset. Detta är ett tydligt exempel på det som Schein (2016) benämner som artefakter i 
företagskulturen. På kontoret fanns även en personalmatsal som serverade likadan mat som ute i 
varuhusets restaurang för kunderna. Dessutom uppmärksammade vi en illustration på väggen i 
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omklädningsrummet där det stod skrivet att medarbetarna ska ta hand om sin uniform väl, då det 
är ett sätt att visa vad IKEA står för: enkelhet och kostnadsmedvetenhet. I och med att enkelhet 
och kostnadsmedvetenhet är sammanlänkade är det tidigare nämnda kritiska perspektivet om att 
gynna aktieägare tillämpbart även här. Sammanfattningsvis genomsyrar enkelheten hela 
organisationen från arbetsätt till hur varuhuset är uppbyggt. 
 
5.1.4 Ge och ta ansvar  
“Viljan att ge och ta ansvar måste alltid vara stark” (Kamprad, 1996). Värderingen ge och ta 
ansvar handlar om att stärka och utveckla medarbetare genom att både ge och ta ansvar. Att lita 
på varandra skapar en positiv anda som bidrar till utveckling. Det handlar om att skapa 
förutsättningar för att våga pröva nya saker och göra fel och därmed utvecklas som individ.  

 
Chef 1: Vi jobbar ju inte med att ge ansvar, de ska ta ansvar har vi sagt (skratt). Men det handlar 
ju om att ge och ta naturligtvis. De kodar ju själv när de kommer och går till exempel, det gör ju 
inte vi. De har ju schema att gå efter jag hoppas att dom kommer när dom ska, för det är så dom 
skriver. Eh... att utveckla människor det gör man genom att ge möjlighet att våga ta beslut, att 
våga göra saker. 

 
Detta är ett utdrag som manifesterar värderingen ge och ta ansvar på IKEA. Det exemplifierar 
framför allt uppmuntran till att ta ansvar vilket har en stark förankring i IKEAs kultur. Utifrån 
respondentens svar framgår det också att det ges utrymme och möjligheter till medarbetarna att 
själva ta ansvar för sitt handlande. Att medarbetarna själva kodar när de kommer och går utgör 
dock ett begränsat ansvar. Detta kan ställas mot Kundas (2006) resonemang om kontroll där han 
påpekar att kontroll har fått en ny karaktär genom att övervakning har skiftat från ledningen till 
medlemmarna i organisationen. Med utgångspunkt i detta resonemang anses självkodning av 
arbetstider inte präglas av det egna ansvaret som det påstås i utdraget utan övervakas av övriga 
medlemmar i organisationen. Vidare beskriver respondenten i utdraget nedan hur det råder en 
uppmuntrande miljö på IKEA.   
 

Chef 4: Jag behöver också skapa ett klimat där är det helt ok att göra misstag, att man vågar göra 
misstag för att våga testa (....) så att våga göra det är ju någonting som utvecklar. 

 
Respondenten menar att man som chef behöver uppmuntra de som vill och vågar ta ansvar att 
göra det. Fortsättningsvis är det av vikt att skapa ett klimat som främjar detta tankesätt och 
möjliggör utrymme för att göra misstag. Det är genom att våga testa och göra misstag som man 
utvecklas. 
  

Medarbetare 3: (…) sen jag började jag tror det var en sak som dom betonade sen min första 
intervju här att man behöver liksom ta eget initiativ och ansvar för saker. Även fast du är bara en 
vanlig medarbetare ditt ansvar är ju bara jobbet du gör, men ändå det är liksom någonting du 
behöver inte ha en högre position för att liksom ta ansvar.  
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En av de aspekter som utmärker IKEAs företagskultur är att medarbetare uppmanas till initiativ- 
och ansvarstagande vilket samtliga tillfrågade medarbetare påpekade. Vikten av att skapa 
förutsättningar för handlingsutrymme i det vardagliga arbetet poängteras dessutom av chefer och 
ledare och är en central del av IKEAs ledarskap. Att ta eget initiativ och ansvar är vidare något 
som medarbetarna uppmanas till redan i början av anställningen. I utdraget ovan hävdar 
medarbetare 3 att oavsett vilken position man har finns det möjlighet till initiativ- och 
ansvarstagande.  
 
5.1.5 Föregå med gott exempel  
Ytterligare en beståndsdel i IKEAs kultur är värderingen att föregå med gott exempel. Att vara 
en inspirationskälla till andra är en central del av IKEAs ledarskapsfilosofi (IKEA, u.å). Att 
chefer på IKEA lever upp till denna värdering är något som vi kan konstatera med utgångspunkt 
i det insamlade materialet. Däremot sättet som den kommer i uttryck eller hur den tolkas av 
respektive chef skiljer sig åt. Nedan följer ett utdrag från en intervju med en chef som visar hur 
personen själv lever upp till värderingen.   

 
Chef 3: Hm, aa men såhär, genom att på mitt sätt leva våra värderingar. Jag vill att man ska känna 
sig fritt att leva våra värderingar på sitt sätt, så det kan innebära att vi beter oss olika utifrån våra 
olika personligheter, utifrån vad vi drivs av, utifrån hur vi mår för dagen, var vi är på väg på olika 
sätt. Och det tycker jag är bra, så det kommer komma till uttryck på olika sätt….aa men att vi 
förhåller oss till värderingarna på våra unika sätt eller vad man ska säga.  
 

Respondenten menar att föregå med gott exempel innebär att som chef leva IKEAs värderingar 
på sitt sätt för att visa medarbetarna att de också är fria att göra det. Här finns det vissa likheter 
med det som Fleming och Sturdy (2009) menar med att “vara sig själv”. Dock går det inte helt i 
linje med deras resonemang då medarbetarna ändå förväntas förhålla sig till värderingarna men 
att de har utrymme att leva upp till dem utifrån deras olika personligheter. Ett annat utdrag 
innehåller en medarbetares beskrivning av hur dennes chef lever upp till värderingen:   
 

Medarbetare 4: När jag blir ledare eller chef eller ansvarig, då vill jag ha högt upp i tak. Och jag 
vill ha också en känsla att alla gör fel. Alltså alla kommer göra fel i det här rummet och alla 
kommer liksom… ingen är perfekt. Vi är ingen liksom maskiner.(...) Och det tycker jag är gott 
exempel där hon är, liksom. Att hon kan också liksom nu har jag gjort att ett helvete, jag har 
glömt det här liksom.  

 
Respondenten beskriver att IKEA kulturen är präglad av öppenhet för misstag. Oavsett om man 
är en chef eller en vanlig medarbetare har man rätt att göra misstag och det är inget fel med det. 
Det är just att chefer också kan göra misstag och visa sina svaga sidor som gör dem till ett 
föredöme som medarbetare ser upp till.   
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5.2 Identitetsskapande  
Följande avsnitt tar sin utgångspunkt i temat identitetsskapande och handlar om hur 
medarbetarnas identiteter påverkas av företagskulturen samt det utrymme som finns för 
medarbetarna att vara sig själva under arbetstiden. De tillhörande underteman som presenteras är 
identitet och att vara sig själv. 
 
5.2.1 Identitet 
Utifrån intervjuerna framgår det att IKEA rekryterar värderingsbaserat. Med detta menas att 
värderingarna är en viktig del av rekryteringsprocessen, oavsett vilka kompetenser den 
arbetssökande har behöver värderingarna stämma överens med IKEAs för att personen ska bli 
erbjuden tjänsten. Samtliga respondenter angav att de upplever att deras egna värderingar går i 
linje med IKEAs men i olika stor utsträckning. Följande utdrag exemplifierar hur medarbetarnas 
identiteter påverkas av företagskulturen:  

 
Chef 2: Jag tror att det har... vi har liksom vuxit ihop på nåt sätt. Omedvetet eller medvetet. Men 
nu kan jag absolut säga att jag identifierar mig med värderingarna. Men jag tror inte att det var så 
från början. 

 
I utdraget beskriver en chef hur IKEAs värderingar har inkorporerats med de egna värderingarna. 
Respondenten menar att han eller hon numera identifierar sig med värderingarna men att det 
troligtvis inte var så inledningsvis. Detta är ett tydligt tecken på att företagskulturen påverkar 
medarbetarnas identiteter vilket kan likställas med den process som Kärreman och Rennstam 
(2019) benämner som identitetsreglering. Att medarbetare identifierar sig med organisationens 
värderingar påverkar fortsättningsvis hela deras identitet, inte enbart hur de agerar under 
arbetstid. 
 

Chef 1: Jag är ju fel ålder egentligen för att vara någon som brinner så mycket som jag gör, jag 
vill ju ha elbil, jag och min man är ju omaka, men jag har lyckats få in det väldigt mycket i vårt 
hem. Du kan inte bara vara de på jobbet du blir sån förstår du, eller också var du så redan från 
början.  
 

Utdraget ovan med en av cheferna har sitt sammanhang i att respondenten pratar om IKEAs 
miljöarbete. Utdraget skildrar hur företagskulturen inte bara påverkar medarbetarnas uppträdande 
under arbetstid utan det påverkar även uppträdandet i privatlivet. Respondenten menar även att 
antingen identifierar man sig med värderingarna redan innan man blir anställd på IKEA eller så 
gör man det efter att man kommit in i arbetet. Utdraget från chef 2 är ett exempel på en anställd 
där värderingarna har införlivats med organisationens efter anställningen. Följande utdrag från en 
medarbetare redogör för ett annat perspektiv:  
 

Medarbetare 5: Eh jag skulle ändå... att jag hade en stark självbild innan jag kom hit. Men det är 
väl mer att det bekräftade typ att jag är den jag är och jag får vara den jag får vara liksom. 
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Utdraget exemplifierar att IKEA anställer medarbetare vars värderingar överensstämmer med 
organisationens. Respondenten menar att självbilden inte förändrats efter anställningen på IKEA 
utan att den snarare förstärkt den redan existerande identiteten. Vidare kan resultatet i detta 
avsnitt om identitet kopplas till de olika tillvägagångssätten inom normativ styrningen. 
Fördjupad analys av detta återfinns i avsnitt 5.4.2 företagskulturens inverkan på medarbetarnas 
identiteter.  
 
 5.2.2 Att vara sig själv 
IKEA värdesätter enkelhet i form av att vara sig själv och behålla närheten till verkligheten 
(IKEA, u.å). Gemensamt för samtliga respondenter var att de upplevde att de kunde vara sig 
själva utan att behöva anta olika roller eller bete sig utifrån redan bestämda förväntningar från 
ledningen. Detta illustreras i utdraget nedan där en av cheferna uttalar sig gällande att vara sig 
själv på arbetstid.  
 

Chef 3: Jag har ingen ambition på mig själv, jag har ingen ambition på någon av mina kollegor, 
var man än jobbar i huset, att man ska gå omkring och tänka så här, åh hjälp gör jag rätt nu eller 
riskerar jag att göra fel. (…). Jag vill att alla känner att man kan vara sig själv. 
 

Med detta menar respondenten inte att han eller hon saknar ambition utan snarare att personen 
inte ställer några krav på att medarbetarna ska passa in i en viss roll. Att vara sig själv innebär 
dock inte att man kan bete sig hur man vill eller göra saker som inte ingår i arbetsuppgifterna. En 
av respondenterna uttrycker detta på följande sätt.  

 
Medarbetare 1: Jag känner mig nog helt som mig själv kanske inte sova i sängarna när kunderna 
var där (skratt) men annars så den professionella versionen av sig själv man är på jobbet. 

 
Ytterligare en respondent påpekar vikten av att vara sig själv. Det är något som man respekteras 
för av andra på arbetsplatsen och personen själv uppskattar detta drag hos andra medarbetare 
eftersom det främjar ett roligt klimat på arbetsplatsen. Nedan följer respondentens svar: 
 

Medarbetare 2: Och vara sig själv absolut, ja det tycker jag, man är respekterad för det. Och jag 
uppskattar också att folk är sig själva. Det är det som gör att det är kul också.  

 
Att samtliga respondenter upplever att de kan vara sig själva under arbetstid går i linje med den 
neo-normativa styrningens inriktning mot att frambringa medarbetares “sanna” identitet. Se 
avsnitt 5.4.2 företagskulturens inverkan på medarbetarnas identiteter för en vidare analys av 
detta.   
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5.3 sammanfattning av resultat  
IKEAs företagskultur består av åtta värderingar där vi identifierat tillsammans, enkelhet, ge och 
ta ansvar och föregå med gott exempel som mest centrala. Visionen att skapa en bättre vardag 
för de många människorna är även av väsentlig betydelse för verksamheten. Värderingarna och 
visionen tar sig uttryck både i organisationsmiljön och i hur chefer och medarbetare bemöter 
varandra och agerar. Värderingen tillsammans manifesteras genom den starka gemenskapen som 
finns inom organisationen. Arbetssättet präglas starkt av värderingen där man tar hjälp av 
varandras styrkor och arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Värderingen enkelhet 
är ett tydligt exempel på hur miljön präglas där alla har samma arbetskläder och kontoret är inrett 
enkelt med uteslutande IKEA möbler. Värderingen ge och ta ansvar präglar vidare medarbetares 
arbete genom det utrymme som finns för att ta ansvar och fatta egna beslut. Kulturen utmärks av 
en öppenhet för att göra misstag eftersom IKEAs filosofi är att medarbetare utvecklas genom att 
dra lärdom av sina misstag. Att föregå med gott exempel påverkar främst cheferna på IKEA då 
de förväntas agera som förebilder och vara en inspirationskälla för övriga medarbetare. Slutligen 
gör visionen att skapa en bättre vardag för de många människorna avtryck i verksamheten dels 
genom hur medarbetare arbetar ut mot kunderna men även i varuhusets sammansättning. 
Ändamålet för IKEA är att skapa en bättre vardag för de många människorna genom att även 
vara de många människorna. 
 
Eftersom IKEAs rekryteringsprocess utgår från de egna värderingarna är det människor som 
uppvisar specifika egenskaper och är välvilligt inställda till kulturen som tar anställning vid 
företaget. Med detta följer att organisationsmedlemmarna redan från början passar in i kulturen.  
Processen för att forma identiteter som är gynnsamma för organisationen blir då betydligt 
enklare. Resultatet visar att företagskulturen påverkar hela identiteten, uppfattningar och 
agerande på arbetstid såväl som på fritiden. Antingen identifierar sig medarbetare med 
värderingarna redan innan anställningen på IKEA eller så inkorporeras organisationens 
värderingar med individens över tid. Att vara sig själv är någonting som samtliga medarbetare i 
olika positioner inom företaget upplever att de kan vara. Anledningen bakom detta är att enbart 
de som är positivt inställda till IKEAs kultur och värderingar blir anställda. Medarbetare 
uppmuntras till att vara sig själva och använda sina styrkor samtidigt som de förväntas anpassa 
sig efter företagskulturen.  
 
5.4 Analys 
Här analyseras studiens resultat med utgångspunkt i studiens frågeställningar. Rubrikerna i 
analysen tar således utgångspunkt i frågeställningarna 1) I vilken utsträckning präglas 
medarbetarnas arbete av IKEAs vision och värderingar? 2) Hur påverkas medarbetarnas 
identiteter av företagskulturen? Analysen omfattar samtliga teoretiska perspektiv presenterade i 
teoriavsnittet.  
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5.4.1 Vision och värderingars prägling på medarbetarnas arbete 
Med utgångspunkt i studiens empiri och det teoretiska ramverket ’styrning genom 
företagskultur’ har vi identifierat att IKEAs vision och värderingar i stor utsträckning präglar 
såväl organisationen som medarbetarna. Visionen och de ovannämnda värderingarna som 
tillsammans utgör IKEAs organisationskultur är starkt inkorporerade i det dagliga arbetet. För att 
poängtera värderingarnas betydelse och för att kunna behålla dessa som oskiljaktiga delar av 
kulturen används olika symboler som Alvesson (2019) redogör för. I synnerhet är användningen 
av språkliga uttryck viktiga i detta sammanhang. I resultatet uppmärksammades ord som 
tillsammans som användes av såväl chefer som medarbetare. Detta är ett positivt värdeladdat ord 
som används i sammanhang där gemenskap och ett kollektivt arbete är en förutsättning för 
framgång och för att uppnå gemensamma mål. Vidare är tillsammans en central värdering i 
IKEAs kultur och verkar genomsyra hela verksamheten då samtliga respondenter påpekade 
vikten av att arbeta tillsammans. Detta grundar sig i ett uttalande gjort av en medarbetare som 
menar att de på IKEA inte kommer att uppnå någonting om de inte arbetar tillsammans. 
Cheferna i sin tur poängterade betydelsen av olika styrkor som tillsammans kan bidra till goda 
resultat. Detta var något som förekom flertalet gånger och skulle enligt oss kunna tyda på den 
starka befästningen av värderingen tillsammans i kulturen som då i sin tur genomsyrar 
medarbetarnas förhållningssätt till arbetet. Faktumet att respondenternas svar var någorlunda lika 
varandra kan således förklaras med Alvessons (2019) definition av kultur som innebär att 
individer i en viss kultur handlar och tänker på likartade sätt. Detta är således en förutsättning för 
att medlemmarna kollektivt genom att arbeta tillsammans ska uppnå verksamhetsmålen. Vidare 
anser vi att värderingen tillsammans används flitigt för att skapa eller tydliggöra innebörden i 
kulturen där gemenskap och kollektivt handlande värdesätts högt. Sammanfattningsvis kan vi 
betrakta värderingen tillsammans som ett instrument som används för att vägleda 
organisationsmedlemmarna i deras arbete.  
 
Vidare har vi identifierat andra instrument som används i samma syfte som språkliga symboler. 
Alvesson (2019) lyfter fram betydelsen av materian och vilket syfte fysiska föremål uppfyller. 
Här är det viktigt att tydliggöra att det inte är fysiska föremål såsom möbler och arbetskläder som 
är viktiga utan deras symboliska innebörd. Med utgångspunkt i det har vi under vår observation 
iakttagit kontoret på IKEA som var inrett med IKEA möbler, allt från kontorsmöbler till gardiner 
och tavlor. Genom att IKEA använder sina egna produkter avser de att skicka ut ett budskap till 
medarbetare för vad IKEA står för. Paralleller kan bland annat dras till värderingarna 
kostnadsmedvetenhet och enkelhet som genomsyrar organisationen och inte minst kontoret som 
vi har observerat. Enkel inredning med enkla möbler är en indikation på IKEAs förhållningssätt 
till kostnadsmedvetenhet och enkelhet som också präglar IKEAs vision.   
 
Detta gäller även IKEAs blå-gula arbetsuniform som förutom att vara en enkel uniform ämnar att 
förmedla ett visst budskap. Gällande uniformen menade en medarbetare att det var ganska skönt 
att alla bär samma uniform oavsett var i varuhuset man jobbar eller vilken position man har. 
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Dessutom är det ingen chef som är klädd i kavaj och slips. Enligt vår uppfattning är det ett 
tecken på ett jämlikt klimat som råder på IKEA. Det är också fördelaktigt att nämna värderingen 
att föregå med gott exempel, vilket uttrycker sig genom att cheferna följer samma principer som 
medarbetarna genom att till exempel bära den blå-gula uniformen. Kopplingar skulle kunna dras 
till symboliskt ledarskap som utövas med hjälp av olika materiella symboler och syftar till att 
skapa önskvärda känslor och handlingar hos medlemmarna.  
 
Fortsättningsvis påpekar Alvesson (2019) att föregå med gott exempel är ytterligare en symbol 
som används i samma syfte som språk och uniform. Som det framgår i det insamlade materialet 
menar en chef att medarbetarna uppmuntras att känna sig fria att leva upp till värderingarna på 
sitt sätt. Vidare menar respondenten att genom att leva upp till värderingarna på sitt sätt föregår 
personen med gott exempel. Paralleller kan dras mellan detta påstående och det som Fleming och 
Sturdy (2009) benämner att “vara sig själv”. Påståendet går dock inte helt i linje med principen 
att “vara sig själv”då medlemmarna fortfarande måste förhålla sig till organisationens 
värderingar. Med det sagt får medlemmarna vara sig själva i en viss utsträckning. Enligt Fleming 
och Sturdy (2009) används att “vara sig själv” som ett styrinstrument för att optimera 
organisationens produktivitet. Således betraktar vi värderingen att föregå med gott exempel som 
medlemmarna på IKEA uppmanas att leva upp till som ett sätt att påverka medlemmarnas 
tänkande och känslor.  
 
5.4.2 Företagskulturens inverkan på medarbetarnas identiteter 
Utifrån empirin presenterad i resultatet har vi identifierat kopplingar till den normativa 
styrningen. För det första kan det faktum att IKEA rekryterar värderingsbaserat likställas med 
tillvägagångssättet rekrytering som utgår från en matchningsprocess där kandidatens värderingar 
matchas med organisationens kultur och värderingar. Medarbetarna är således redan från början 
välvilligt inställda till IKEAs värderingar vilket underlättar inlärningen av kulturen och 
socialisationsprocessen. För det andra finns det tydliga exempel på identitetsreglering i utdragen 
från chef 1 och chef 2 i avsnitt 5.2.1. Genom socialisationsprocesser har organisationens normer 
och värderingar införlivats med individens och på så vis format gynnsamma identiteter för 
organisationen. Socialisationsprocessen innefattar en introduktionsutbildning där värderingarna 
diskuteras och medarbetarna får en genomgång i IKEA kunskap vilket innebär historisk kunskap 
om företaget och hur det ser ut idag. En viktig komponent som bidrar till socialisationsprocessen 
är värderingen föregå med gott exempel som presenteras i avsnitt 5.1.5. Genom signifikanta 
andra som i detta fall är chefer eller ledare på IKEA sker inlärning av kulturen där medarbetare 
imiterar de i ledande ställnings sätt att leva värderingarna. Här återfinns även likheter med det 
som Alvesson (2019) benämner som symboliskt ledarskap. En aspekt av det symboliska 
ledarskapet är att föregå med gott exempel där syftet är att inge trovärdighet. 
 
De processer som medverkar i identitetsregleringen är svårare att urskilja men däremot syns det 
tydligt att IKEA använder sig av verktyget att uttrycka gemensamma värderingar. I enlighet med 
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Alvesson och Willmotts (2002) resonemang vägleder de uttryckta värderingarna på IKEA 
medarbetarnas identiteter i en specifik riktning. Som nämnt tidigare i resultatet utgörs 
företagskulturen av åtta värderingar där tillsammans, enkelhet, ge och ta ansvar samt föregå med 
gott exempel identifierats som särskilt viktiga. Fortsättningsvis återfinns föreställningar om vad 
som är ett naturligt och självklart sätt att agera på i kulturen. Alvesson och Willmott (2002) 
benämner detta som att etablera och tydliggöra de regler och normer som gäller. Att 
medarbetarna på IKEA säger hej till varandra, använder varandras namn vid tilltal och hjälps åt 
när det är brist på personal antingen i det egna arbetslaget eller i någon annan del av varuhuset är 
en självklarhet. Att varuhuschefen ställt sig i disken på restaurangen när det varit nödvändigt är 
ett exempel på att personalen hjälps åt vilket framkom i en av intervjuerna. Allt detta påverkar 
hur medarbetarna ser på sig själva och betraktar sin identitet.   
 
Vidare har tecken på neo-normativ styrning identifierats i det empiriska materialet, vilket 
grundar sig i att samtliga respondenter upplever att de kan vara sig själva under arbetstid. 
Eftersom IKEA rekryterar personer som är positivt inställda till organisationens värderingar 
upplever medarbetarna att de kan vara sig själva samtidigt som de handlar i enlighet med 
företagskulturen. Detta pekar på att den kontrollmekanism som används är att de befintliga 
arbetsgivarvänliga identiteterna uppmuntras. Ytterligare en kontrollmekanism som visar sig i 
utdraget från medarbetare 1 i avsnitt 5.2.2 är det faktum att en begränsad grad av individualitet 
tillåts inom den organisatoriska kontexten. Respondenten menar att han eller hon kan vara sig 
själv inom ramen för den professionella rollen. Således finns det en gräns på den grad som 
medarbetarna kan vara sig själva, det är inte accepterat att till exempel ställa sig i kassan och 
dansa vilket en av de chefer som intervjuades uttalade sig om. Denna gräns är inte nedskriven 
men är någonting som medarbetarna förväntas känna till och agera utefter. Slutligen är utdraget 
från medarbetare 2 i avsnitt 5.2.2 av intresse för det teoretiska ramverket då det illustrerar hur att 
“vara sig själv” bidrar till att det blir roligt på arbetsplatsen.  
 
Genom den empiri som presenteras i resultatet kan vi konstatera att den styrform som IKEA 
nyttjar är en hybrid av normativ och neo-normativ kontroll. Denna slutsats grundar sig i att 
medarbetare uppmuntras till att “vara sig själva” och använda sina styrkor samtidigt som de 
förväntas anpassa sig efter företagskulturen. Medarbetarna får vara sig själva om deras egna 
värderingar går i linje med IKEAs annars behöver värderingarna förändras. Detta påverkar i sin 
tur deras identiteter i en riktning som gynnar organisationen.     
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6. Diskussion 
Detta avsnitt inleds med en summering av det väsentliga i resultatet som ska bidra till att 
uppfylla studiens syfte genom att besvara följande frågeställningar: 1) I vilken utsträckning 
präglas medarbetarnas arbete av IKEAs vision och värderingar? 2) Hur påverkas medarbetarnas 
identiteter av företagskulturen? Vidare förs en diskussion kring resultatet i förhållande till teori 
respektive tidigare forskning. Slutligen redogörs de slutsatser som studien har kommit fram till.   
 
I resultatavsnittet identifierades två huvudteman: vision och värderingar samt identitetsskapande. 
Några centralt framträdande värderingar som lyfts fram är tillsammans, enkelhet, ge och ta 
ansvar samt föregå med gott exempel som används i syfte att frambringa önskvärda beteenden 
hos medarbetarna på IKEA. Dessa ligger också till grund för hur medarbetare samt chefer ska 
uppföra sig mot varandra. Som komplement till värderingarna uppmärksammades också olika 
symbolers betydelse. Med hjälp av Alvessons (2019) definition av olika symboler kunde vi också 
få en bild av det budskap som olika symboler såsom arbetsuniform och möbler avser att sända. 
Slutligen sätter visionen sin prägel på medarbetarnas arbete främst i termer av hur de arbetar 
externt mot kunderna i syfte att skapa en bättre vardag för de många människorna. Dock präglar 
visionen medarbetarnas arbete i en mindre utsträckning i och med att den främst riktar sig till 
organisationens affärsidé. Däremot har värderingarna en stor inverkan på det vardagliga arbetet 
vilket förklaras med det teoretiska ramverket ’styrning genom företagskultur’ som studien utgår 
ifrån. 
 
Olika värderingar redogörs för detaljerat i resultatdelen. Dessa utgör IKEAs företagskultur och 
påverkar vidare medarbetarnas identiteter. Kärreman och Rennstam (2019) skiljer mellan tre 
olika processer som organisationsmedlemmarna går igenom vid anställning; rekrytering, 
socialisation och identitetsreglering. IKEA rekryterar värderingsbaserat vilket innebär att de 
anställer medarbetare som är positivt inställda till företagets värderingar. I och med 
socialisationsprocessen sker ett anammande av organisationens normer och värderingar som 
ämnar att utforma gynnsamma identiteter för organisationen. Värderingen föregå med gott 
exempel bidrar till socialisationsprocessen genom att medarbetarna imiterar ledarnas sätt att leva 
värderingarna. Slutligen sker en identitetsregleringsprocess där de egna värderingarna 
inkorporeras med organisationens. Resultatet visar samtidigt att medarbetarna upplever att de 
kan vara sig själva, vilket kan förklaras genom att IKEA rekryterar medarbetare som redan från 
början passar in i företagskulturen.   
 
Som tidigare nämnt har vi identifierat mönster som går i linje med tillvägagångssätten 
rekrytering, socialisation och identitetsreglering inom normativ styrning. Samtidigt visar studien 
att en viktig aspekt i företagskulturen är att “vara sig själv” vilket stämmer överens med vissa 
komponenter i den neo-normativa styrningen. Detta pekar på att IKEA använder sig av en hybrid 
av dessa två styrformer, vilket förklarar varför medarbetarna upplever att de kan vara sig själva 
samtidigt som de förväntas anpassa sig efter företagskulturen.  
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I likhet med det företag som Kunda (2006) studerat används kulturen på IKEA som ett verktyg 
för att styra medarbetarna. Däremot har vi inte sett några tecken på de negativa konsekvenser 
som Kunda identifierat i sin studie. Han menar att de medlemmar som har högre positioner i 
företaget (grupp ett) drabbas negativt av kulturen då en konflikt mellan de krav som företaget 
ställer och den egna identiteten uppstår. Kunda beskriver det som att en inre strid pågår hos dessa 
medlemmar. I den genomförda studien på IKEA upplevde samtliga respondenter att de kunde 
vara sig själva under arbetstid. Att medarbetarna inte upplever en konflikt mellan 
organisationens normer och värderingar och den egna identiteten kan ha sin grund i IKEAs 
styrform, som vi menar är en hybrid mellan normativ och neo-normativ styrning.  
 
Ytterligare forskning som särskilt fångat vårt intresse är den studie som Price & Whitley (2014) 
genomfört på ett företag där ett initiativ för förändring av kulturen implementerats. Studien 
urskiljer problem som uppstod i samband med medarbetarnas identifiering med värderingarna 
när deras ledare inte levde upp till dessa värderingar. Detta visar på vikten av att föregå med gott 
exempel vilket är en tydlig aspekt av IKEAs företagskultur. Därför hoppas vi att vår studie kan 
bidra med förståelse kring hur man kan använda sig av denna komponent för att förstärka 
medarbetares identifiering med kulturen. 
 
Slutligen beskriver teorin ‘Styrning genom företagskultur’ de olika komponenterna i en 
företagskultur och förklarar hur de används för att frambringa ett önskvärt beteende hos 
medarbetarna. Således har detta teoretiska perspektiv bidragit till att förstå vilka redskap som 
används för att implementera IKEAs värderingar i verksamheten och hur det i sin tur vägleder 
medarbetarna i en specifik riktning. Den teoretiska referensramen var dock bristfällig i termer av 
att det inte gick att förklara på vilket sätt värderingen ge och ta ansvar präglar medarbetarnas 
arbete. Samtidigt anser vi att värderingen är en viktig del av företagskulturen då vi genom vår 
empiri sett att den är starkt förankrad i IKEAs verksamhet.   
 
Sammanfattningsvis kompletterar de tre valda teoretiska perspektiven varandra i den bemärkelse 
att de bidrar till att förklara olika aspekter av resultatet. En slutsats som kan dras utifrån resultatet 
är att IKEAs värderingar genomsyrar hela verksamheten där ‘tillsammans’ särskilt präglar 
medarbetarnas vardagliga arbete. De olika värderingarna manifesterar sig i varuhuset i olika stor 
utsträckning, men det är tydligt att dessa har satt sin prägel på arbetet som dagligen genomförs. 
Däremot var det svårare att identifiera hur visionen präglar arbetet då den främst är kopplad till 
affärsidén, som riktar sig mot andra intressenter såsom kunder, leverantörer och aktieägare. 
Avslutningsvis kan vi utifrån studien dra slutsatsen att medarbetarnas identiteter påverkas av 
företagskulturen i den bemärkelse att värderingarna formar deras självbild och agerande på 
arbetet såväl som på fritiden. Dock anser vi inte att vi har tillräcklig med material som berör 
medarbetarnas identiteter för att dra några generella slutsatser, utan vi kan enbart uttala oss om 
de mönster som identifierats i det undersökta fallet.      
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide medarbetare 
 
Inledande information 
● Deltagandet i denna studie är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att anledning 

behöver anges. 
● Du som deltagare garanteras anonymitet i studien, vi kommer att spela in intervjun för att 

sedan transkribera den, materialet kommer enbart användas för studien och vara 
tillgängligt för oss och vår handledare. 

● Du kommer att ha möjlighet att ta del av studiens resultat när den är färdig. 
 
Inledande frågor 
● Under hur lång tid har du jobbat på IKEA? 
● Vilka ansvarsområden/roll har du? 
● Hur skulle du beskriva en vanlig arbetsdag på IKEA?  
● Vad har du för arbetslivserfarenhet utöver din anställning på IKEA?   

 
Allmänt om IKEAs företagskultur 
● Hur skulle du beskriva gemenskapen på IKEA? 
● Känner du dig inkluderad på IKEA? 
● Upplever du att du har friheten att påverka ditt arbete? 
● Upplever du att du får möjligheten att ta ansvar och egna initiativ i arbetet? 
● Hur märker man av värderingen enkelhet? 
● Tycker du att dina ledare/chefer föregår med gott exempel? 
● Vad innebär “att skapa en bättre vardag för de många människorna” för dig? 
● Upplever du att dina chefer är närvarande och tillgängliga när du behöver hjälp? 
● Upplever du att dina ledare/chefer skapar förutsättningar för att engagera medarbetare?   

 
Medarbetares beskrivning av företagskulturen 
● Hur skulle du beskriva kulturen på IKEA? 
● Kan du ge exempel på skrivna regler som alla måste följa? 
● Kan du ge exempel på regler som man förväntas känna till/följa men som inte står 

nedskrivna någonstans?  
● Upplever du att dina värderingar går i linje med IKEAs?   
● I vilken grad känner du att IKEA har lyckats implementera värderingen gemenskap i 

butiken?  
● Vilken relation råder det mellan dig och dina ledare på IKEA?  
● Vilken relation råder det mellan dig och dina kollegor?  
● I vilken utsträckning upplever du att du kan vara dig själv under din arbetstid på IKEA?  
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● Kan du ge exempel på skillnader mellan kulturen i den tidigare arbetsplatsen och på 
IKEA?  

● Vad motiverar dig på IKEA?  
 
Identitetsskapande och normativ styrning 
● I vilken utsträckning upplever du att kulturen på IKEA påverkat din arbetsinsats och hur 

du presterat under din arbetstid? 
● I vilken utsträckning upplever du att kulturen påverkat din arbetsglädje?  
● I vilken utsträckning upplever du att kulturen påverkat gemenskapen?  
● I vilken utsträckning har ditt arbete på IKEA påverkat din självbild? 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide chefer 
 
Inledande information  
● Deltagandet i denna studie är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att anledning 

behöver anges. 
● Du som deltagare garanteras anonymitet i studien, vi kommer att spela in intervjun för att 

sedan transkribera den, materialet kommer enbart användas för studien och vara 
tillgängligt för oss och vår handledare. 

● Du kommer att ha möjlighet att ta del av studiens resultat när den är färdig. 
 
Inledande frågor 
● Under hur lång tid har du jobbat på IKEA? 
● Vilka ansvarsområden/roll har du?  
● Hur skulle du beskriva en vanlig arbetsdag på IKEA?  
● Vad har du för arbetslivserfarenhet utöver din anställning på IKEA?   

 
Allmänt om IKEAs företagskultur  
● Kan du berätta om IKEA-andan?  
● Vad tänker du att företagskulturen fyller för syfte på IKEA?  
● Kan du ge exempel på oskrivna/skrivna regler på IKEA?  
● Hur uttrycker sig värderingen gemenskap på IKEA?  
● Upplever du att dina värderingar går i linje med IKEAs?  

 
Identitetsskapande och normativ styrning 
● Vilka värderingar är viktiga när ni anställer nya medarbetare?  
● Hur presenteras nyanställda till IKEAs företagskultur?  
● I vilken utsträckning är medarbetare medvetna om IKEAs värderingar? 
● Hur skulle du beskriva den relation som råder mellan dig som chef och dina anställda på 

IKEA?  
● Hur föregår du som ledare med gott exempel gentemot dina medarbetare? 
● Hur mycket handlingsutrymme har medarbetarna i butiken? 
● I hur stor utsträckning kan medarbetarna vara sig själva under arbetstid?  
● Hur gör ni för att få alla att arbeta i samma riktning? 

 
Utveckling och upprätthållande  
● Har IKEAs företagskultur gått igenom några stora förändringar? 
● Hur arbetar ni med att utveckla företagskulturen? 
● Hur arbetar ni med att upprätthålla och bevara företagskulturen? 


