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I 

Förord 
 
Följande uppsats är resultatet av en lång och omfattande process. Vi som författare har arbetat 
tillsammans under hela processens gång och har båda bidragit med ett fullständigt likvärdigt 
arbete i alla uppsatsens avsnitt. Vi tar ett gemensamt ansvar för den slutliga produkten.  
 
Vi vill tacka Birgitta Eriksson för din handledning och för att du fått oss att utvecklas till det 
bättre under processens gång. Vi vill även tacka HR på det aktuella IKEA-varuhuset för att ni 
tagit er tiden att bolla idéer med oss samt försett oss med den information vi behövt. Vi vill 
även tacka varuhuschefen för ett inspirerande samtal om värderingar och värdegrund. 
 
Slutligen vill vi rikta ett stort tack till de anställda på det aktuella IKEA-varuhuset som tagit sig 
tiden till att besvara vårt enkätformulär. Utan er hade det inte varit möjligt att genomföra denna 
studie och uppsats.  
 
Karlstad, juni 2017 
  
Alicia och Janell 
 

 
  



 
  

II 

Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka organisationskulturen inom en värdedriven 
organisation med uttalade värderingar. Vi vill undersöka i vilken utsträckning 
organisationskulturen är synlig, och i vilken utsträckning organisationskulturen påverkar de 
anställda i deras arbete. Studiens undersökningsmetod är en blandning mellan en kvantitativ 
enkätundersökning och en kvalitativ intervju. I den teoretiska referensramen redogörs det för 
begreppet kultur, olika dimensioner av kultur, värden och värderingar samt hur 
organisationskulturen och värderingarna genomsyrar hela organisationens arbete. Det redogörs 
även för ledarskapets inverkan på organisationskulturen genom det värdebaserade ledarskapet. 
Studien genomfördes på ett IKEA-varuhus. Vi delade totalt ut 107 stycken enkäter till chefer 
och medarbetare, varav 99 stycken enkäter delades ut på IKEA-varuhuset vid tre tillfällen 
genom ett bekvämlighetsurval och 8 stycken enkäter delades ut utanför IKEA-varuhuset genom 
ett strategiskt urval. Vi erhöll totalt 87 stycken besvarade enkäter. 
 
Av resultatet framkommer det att organisationskulturen både är synlig och osynlig då den är 
välkänd och dokumenterad samtidigt som de anställda måste socialiseras in för att ta del av 
hela organisationskulturen. Det framkommer att de anställda tycker att deras egna värderingar 
överensstämmer med IKEAs värderingar samt att det är viktigt att identifiera sig med IKEAs 
värderingar. Graden av identifikation varierar beroende på befattning, sysselsättningsgrad och 
anställningstid. Graden av gemenskap och identifikation är högre vid en kortare anställningstid 
och vid en lägre sysselsättningsgrad. Medarbetarna känner gemenskap och identifikation i en 
högre grad än cheferna, och cheferna tycker det är viktigare att identifiera sig med IKEAs 
värderingar än medarbetarna. Värderingarna påverkar de anställdas agerande då de tycker att 
det är viktigt att agera utifrån värderingarna, värderingarna hjälper dem att fatta beslut i arbetet. 
Graden av hjälp vid beslutsfattande varierar beroende på befattning samt hur väl IKEAs 
värderingar överensstämmer med de egna värderingarna. Det har framkommit att de anställda 
är medvetna om att de agerar och beter sig utifrån IKEAs värderingar, där graden av 
medvetenhet varierar beroende på anställningstid och befattning. Det framkommer att cheferna 
på varuhuset har en inverkan på organisationskulturen då de förmedlar värderingarna och då 
deras agerande föregår som ett exempel åt medarbetarna.  
 
 
 
Nyckelord: Kultur, värden, värderingar, värdedrivna organisationer, organisationskultur och 
värderingsbaserat ledarskap.  
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1. Inledning 
___________________________________________________________________________ 
I följande kapitel introduceras läsaren till uppsatsen och dess ämne. Vi presenterar studien 
fallföretag IKEA. Därefter presenteras uppsatsens syfte och dess disposition. 
___________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

 
Småland 
Det är tystnad 
Det är skogar som dominerar landskapet 
En liten sjö gömd bakom några trädstammar 
En älg som dricker av dess vatten 
Lingon som väntar på att bli plockade 
Stengärdsgårdar, envishet. 
Hårt arbete och en stark vilja att skapa ett bättre liv  
Det är småföretagandets hjärta i Sverige 
Det är Småland 
(Lewis 2006:50) 
 
Ingvar Kamprad växte upp i Småland där IKEAs värderingar och identitet senare kom att 
grundas. Ovanstående dikt har sin bakgrund i ett soligt Småland, bland ett stenigt landskap fullt 
av stengärdsgårdar. Dikten finns publicerad på affischer med den småländska idyllen av 
stengärdsgårdar som bakgrund. För IKEA är stengärdsgårdarna en viktig symbol av den 
anledningen att de symboliserar mänsklig uthållighet samt framtidstro vilket är IKEAs själ 
(Lewis 2006). IKEA är känd för att ha en mycket stark organisationskultur som influeras av 
den anda och de värden Kamprad skapade under IKEAs tidiga år. Det är viktigt för IKEA att 
bevara och sprida IKEA-kulturen vidare inom organisationen, vilket är en avgörande del av 
ledarskapet på IKEA. Cheferna är så kallade kulturbärare som har i uppgift att sprida kulturen 
vidare till medarbetarna (svd.se). Värdedrivna organisationer styrs av sin vision som dess 
värden vilar på. Visionen är ofta nära organisationen och ledarskapet bygger på organisationens 
värdegrund. En Organisations kultur genomsyrar allt från ledarskapet till de anställdas 
engagemang i arbetet (Philipsson 2004). Värdedrivna organisationer använder sig av sina 
värderingar i syfte att driva de anställda framåt mot visionen, för att tydliggöra för de anställda 
varför de agerar som de gör och för att hjälpa de anställda att fatta beslut i vardagen (Steen 
Jensen 2003). Någonting värdedrivna organisationer behöver ta hänsyn till och skilja på är 
organisationens uttalade värderingar och de värderingar som omfattas av medarbetarna. Om 
detta inte görs, kan medarbetarvärderingarna komma att forma organisationskulturen, och 
organisationens uttalade värderingar accepteras inte av de anställda (Philipson 2011).  
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1.2 Syfte  

Vi är intresserade av att undersöka en värdedriven organisation - hur organisationen använder 
sig av sina uttalade värderingar i sitt dagliga arbete. Vi anser att det är viktigt att undersöka 
relationen värderingar - ledarskap - medarbetare, för att få kunskaper om vilken påverkan 
ledarskapet har på förmedlingen av de uttalade värderingarna och för att få kunskaper om i 
vilken utsträckning de anställda är medvetna om de uttalade värderingarna.     
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka organisationskulturen inom en värdedriven 
organisation med uttalade värderingar. Vi vill undersöka i vilken utsträckning 
organisationskulturen är synlig, och i vilken utsträckning organisationskulturen påverkar de 
anställda i deras arbete.  
 

1.3 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. I det första kapitlet introduceras läsaren till uppsatsen och 
dess ämnesval. Det redogörs för uppsatsens syfte och för uppsatsens disposition. Kapitel två 
består av den teoretiska referensramen där teorier om kultur, värdedrivna organisationer och 
värdebaserat ledarskap berörs. Det redogörs för hur organisationer kan ses som kulturella 
fenomen och vilken påverkan ledarskapet har på organisationskulturen. Avslutningsvis i kapitel 
två presenteras studiens frågeställningar.  
 
I kapitel tre presenteras studiens fallföretag IKEA. Det redogörs för valet av IKEA som 
fallföretag samt för IKEAs historia, dess kultur samt organisationens grundläggande 
värderingar. Uppsatsens metod presenteras i kapitel fyra. Det redogörs för undersökningens 
tillvägagångssätt och bearbetningen av det insamlade materialet. Ett resonemang kring studiens 
validitet, reliabilitet och generaliserbarhet görs. Slutligen diskuteras de forskningsetiska 
aspekterna.  
 
I kapitel fem presenteras undersökningens resultat, det empiriska resultatet analyseras med 
hjälp av den teoretiska referensramen. Kapitlet är uppdelat i avsnitt där varje avsnitt berör en 
frågeställning. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande diskussion i kapitel sex, där 
presenteras slutsatserna från studiens analys och frågeställningarna samt syftet besvaras. 
Uppsatsen diskuteras i sin helhet, och det presenteras förslag till vidare forskning.   
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2. Teoretisk referensram 
____________________________________________________________________________ 
I kommande kapitel redovisas den teoretiska referensram som ligger till grund för studien. Det 
inleds med ett avsnitt som redogör för begreppet kultur för att sedan övergå till vad som 
utmärker en kultur respektive grupp. I nästkommande avsnitt presenteras värden och 
värderingar följt av en organisations uppbyggnad. Avsnittet efter presenterar begreppet 
organisationskultur, hur den tar sig i uttryck samt ledarskapets påverkan på den rådande 
organisationskulturen. Slutligen redogörs det för begreppet storytelling - hur organisationer 
kan använda sig av berättelser för skapandet av en organisationskultur. Kapitlet avslutas med 
en sammanfattning och en presentation av studiens frågeställningar.     
____________________________________________________________________________ 

2.1 Kultur  

Kultur kan tolkas som att människor delar någonting, det kan vara grundläggande antaganden, 
normer eller värderingar (Alvesson & Sveningsson 2008:69ff). Schein (2010:9) hävdar att det 
mest grundläggande karaktärsdraget för en kultur är att den är en produkt av social inlärning 
och att det är någonting som delas och upplevs mellan människor. Enligt Hofstede med 
författare (1990 refererad i Alvesson & Sveningsson 2008:56f) är kultur historiska fenomen 
som förmedlas fram till nya medlemmar genom traditioner och socialisation. Av den orsaken 
att kultur bygger på historiska fenomen är den på ett sätt trög och svår att förändra eftersom det 
är svårt att förändra redan etablerade värderingar och normer inom kulturer. Enligt Alvesson 
(2015:69f) kännetecknas “bra” kulturer av aspekter som lagarbete, lönsamhet, stolthet och 
identifikation, allt detta i symbios med varandra. 
 
Kultur syftar inte till sociala strukturer utan syftar på mentala fenomen där individer inom 
samma kultur föreställer sig verkligheten på ett likartat sätt vilket sätter identiteten på gruppen 
samt skiljer dem från andra grupper (Alvesson & Sveningsson 2008:57). Hofstede med 
författare (2011:20ff) för ett resonemang om kultur som mental programmering, där de menar 
att var individ har ett eget program fullt med tankar, känslor samt beteenden för hur denne skall 
agera i olika sammanhang. Dessa program lärs in vid tidig ålder då individer är mest 
mottagliga för inlärning och anpassning. I och med att individen fortsätter att socialiseras in 
samhället fortsätter den mentala programmeringen att utvecklas. Det är den mentala 
programmering som särskiljer individer som tillhör en kultur från de individer som inte gör det. 
Individer med samma mentala programmering har antingen socialiserats in i samma kultur eller 
skapat den tillsammans då de har liknande värdegrund och därmed ser på verkligheten på ett 
likartat sätt.  
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2.1.1 Kultur och grupper 

Det finns en ömsesidig påverkan mellan kultur och kulturens medlemmar genom att 
medlemmarna skapar, upprätthåller och ändrar kulturen samtidigt som kulturen strukturerar 
medlemmarna (Bang 1999:106). Schein (2010:112ff) menar att skapandet av en kultur är 
identisk med skapandet av en grupp. Detta med utgångspunkt att: delade mönster, tankar, 
känslor och värderingar är ett resultat av gemensamma upplevelser och lärdomar. Utan en 
grupp kan det inte finnas någon kultur och utan en kultur kan vi inte prata om en grupp. En 
grupps tillväxt och skapandet av en kultur kan därför ses som två sidor av samma mynt, då 
dessa är ett resultat av gemensamma upplevelser. Hofstede med författare (2011:28f) menar att 
ingen grupp kan undvika kultur. Individer som inte har någonting gemensamt i utgångsläget 
kommer med tiden att utveckla ett gemensamt språk, regler och roller som resulterar i en 
kultur. Schein (2010:112) menar att en grupp måste lära sig att bli en grupp, om detta inte sker 
är det inte någon grupp - utan enbart en samling människor. En grupp måste lära sig att 
utveckla ett gemensamt språk och system, vilket bidrar till att gruppen definierar saker på ett 
liknande sätt. Det är dessa interna definitioner som skapar det vi kallar för en kultur och 
därmed skiljer de som är inom kulturen från de som är utanför kulturen. Enligt Hofstede med 
författare (2011:34) har individen en tendens till att kategorisera andra i grupper. Detta sker 
genom att skilja “vi” från “de” i syfte att stärka sin egen grupp.  
 
Att känna identifikation med en grupp är nyckeln till att kultur skapas. För grupper handlar 
begreppet kultur om strukturell stabilitet, där kulturen är delad av gruppen och ger gruppen en 
identitet. När en kultur har etablerats i en grupp försvinner den inte även om 
gruppmedlemmarna gör det. Delar av kulturen kommer att passera vidare till nästkommande 
generationer och dess medlemmar. När det kommer nya medlemmar till en grupp socialiseras 
de in och lär sig i första hand det som är synligt i kulturen. Att som ny medlem få ta del av allt 
som finns i kulturen sker först när de fått en permanent status i gruppen. Det är därför svårt för 
en ny medlem att själv socialisera in sig i kulturen, av den orsaken att det finns antaganden som 
ofta är outtalade, som först görs synliga när man är inom kulturen. Det är lättare för nya 
medlemmar att ta till sig kulturen om övriga medlemmar inom kulturen delar de uttalade 
värderingarna (Schein 2010:16ff). 
 
Enligt Forslund (2013:157) skapas det oftast subgrupper i organisationer när de anställda inte 
möter samma sorts kunder eller när de anställda arbetar med olika uppgifter. Om det finns 
subgrupper bör det således även existera subkulturer. En organisatorisk subkultur definieras 
som en delgrupp av organisationens medlemmar, som fortlöpande interagerar med varandra, 
delar ett antal problem, och agerar på ett sätt som är unikt för gruppen. Schein (2010:16ff) 
menar att det kan bildas subkulturer inom organisationen bland individer som har 
gemensamma erfarenheter, exempelvis bland personer på samma hierarkiska nivå eller på 
samma funktionella enheter. Dessa personer har oftast liknande arbetsuppgifter och utbildning 
och subkulturer skapas oftast på grund av att de har en gemensam historia. Medlemmarna inom 
en subkultur delar oftast många av kulturens antaganden, det existerar även egna antaganden 
och det kan finnas olika värderingar och normer för hur saker ska utföras. Enligt Lok med 
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författare (2005:499ff) finns det ett starkt samband mellan att subkulturer skapas och ledarskap 
på subkulturella nivåer. Ledare på olika enheter tolkar och översätter praxis för sina 
medarbetare på ett sätt som är anpassat för dem. Ledarna är med och konstruerar betydelser av 
värden, normer, attityder och beteendemönster. Kulturskapande kan därför vara starkare i en 
subkulturell kontext eftersom detta oftast är i en mindre skala, vilket gör att medlemmarna 
påverkas starkare av ledarskapet.  
 

2.2 Värden och värderingar 

Organisationer är fulla av olika värden som är influerade av organisationens mission och 
affärsidé. De värden som finns inom en organisation handlar om vad en organisation och dess 
medlemmar anser vara eftersträvansvärt. Dessa värden kan påverka våra handlingar av den 
orsaken att vi vill nå upp till det som anses vara eftersträvansvärt. I situationer där vi skall fatta 
beslut kommer vi att välja det valet som vi anser har högst värde utifrån vår tolkning. 
Organisationer kan använda värden i syfte att motivera de anställda till att prestera, värdena 
behöver definieras på ett klart och tydligt sätt. Detta kan göras genom att organisationen 
uttrycker sin målbild för vad som är eftersträvansvärt ur deras perspektiv och att de ger sina 
anställda riktlinjer och medel för att kunna nå dessa värden (Philipson 2011:17ff).  
 
Enligt Kronstam (2002:3:ff) kan de viktigaste värdena för de anställda delas upp i tre 
kategorier. Först kommer de värden som är förknippade med organisationens huvudsakliga 
uppgift, vilket är kopplat till organisationens affärsidé. De flesta individer vill känna mening 
med det arbete de utför, det är därför viktigt att de anställda känner någon form av samhörighet 
med organisationens huvudsakliga syfte. I nästkommande kategori hamnar de värden som har 
samband med hur organisationen arbetar för att nå dess syfte. Det handlar om medarbetare har 
den kompetens som eftersträvas eller att de anställda har inflytande över sitt arbete. Viktiga 
värden för de anställda inom denna kategori kan vara att samarbeta inom organisationen och ett 
ökat samarbete mellan olika avdelningar. I denna kategori handlar det om medarbetarnas 
yrkesstolthet och huruvida de agerar som ambassadörer för organisationen. Den tredje 
kategorin syftar till de värden som påverkar den enskildes situation och möjlighet att kunna 
utvecklas inom organisationen. Möjligheten till vidareutveckling av kompetens och 
personlighet är ett av de viktigaste värdena inom en organisation.  
 
När ett värde motiverar till handling har det skapats en värdering. En organisation kan använda 
sig av värderingar av tre skäl; de ska driva anställda framåt mot visionen, de ska tydliggöra för 
de anställda varför de agerar som de gör samt hjälpa dem att fatta beslut i vardagen (Steen 
Jensen 2003:84). Värderingar kan ses som en bruksanvisning för hur klimatet ska vara inom en 
organisation, värderingarna måste vara tydliga så att alla inom organisationen kan förstå dem 
och därmed ta ställning till dem. Om alla medlemmar inom organisationen kan ta ställning till 
de olika värdena som finns kan detta leda till att relationerna stärks inom organisationen 
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(Hultman 2009:19ff). Ju fler i en organisation som delar samma värderingar desto starkare och 
mer genomträngande är värderingarna för medarbetarnas beteende (Bang 1999:50).  
 

 2.2.1 Värdedrivna organisationer 

De värderingar som ligger till grund för en organisation kallas för värdegrund. Värdegrunden 
fungerar som värderingar och motiverar oss att ta ställning och bilda en stabil och gemensam 
upplevelse av vad som är rätt och fel (Hultman 2009:36). Organisationer som utformar en stark 
värdegrund kallas för värdedrivna (Philipson 2011:17ff). Enligt Kronstam (2002:17) bör 
värdedrivna organisationer som aktivt arbetar med sin värdegrund ha uttalade värderingar. 
Detta då värdegrunden ska kunna kopplas till organisationens syfte (Hultman 2009:36). 
Kronstam (2002:15ff) menar att organisationer som har en uttalad värdegrund om vilka 
värderingar som ligger för grund för dess organisation har lägre personalomsättning och ofta en 
lyckad rekrytering. Detta eftersom att inom värdedrivna organisationer är det viktigt i och med 
ett rekryteringsförfarande att diskutera organisationens värdegrund samt den enskildes 
värdegrund för att försäkra sig om att organisationen rekryterar anställda med liknande 
värderingar. På detta sätt kan värdebaserade organisationer med hjälp av sina uttalade 
värderingar locka rätt typ av medarbetare. Att ha en gemensam värdegrund inom en 
organisation kan bidra till att de anställda inom organisationen klarar av att ta egna korrekta 
beslut utan att vänta på direktiv från sin chef. Detta då de anställda vet vad organisationen står 
för och vad som anses vara eftersträvansvärt. Att ha en gemensam värdegrund bidrar till att de 
anställda känner inflytande och ansvar då de själva delvis kan agera utifrån sin egen känsla. 
 
Värdedrivna organisationer behöver skilja på de värderingar som är uttalade av organisationen 
och de värderingar som omfattas av medarbetarna själva. De så kallade 
medarbetarvärderingarna kan komma att forma en subkultur inom organisationen om dessa inte 
balanseras upp av de värderingar som är uttalade av organisationen. För att medarbetarnas 
värderingar inte ska forma den rådande organisationskulturen krävs det att organisationens 
värdegrund tar hänsyn till medarbetarnas värderingar. Om en organisation inte anpassar 
värdegrunden efter organisationens medlemmar kommer värdegrunden aldrig bli accepterad till 
fullo av medarbetarna. Om medarbetarvärderingarna och organisationens värderingar 
överensstämmer med varandra skapas en god eller stark organisationskultur. Det uppstår en 
horisontell och en vertikal konsonans, där den horisontella konsonansen handlar om graden av 
överensstämmelse mellan medarbetare på samma horisontella nivå. Den vertikala konsonansen 
handlar om graden av överensstämmelse mellan ledning, chefer och medarbetare. För att nå en 
stark organisationskultur behöver både den horisontella och den vertikala graden av 
samhörighet överensstämma (Philipson 2011:44ff). Vad som definierar en god 
organisationskultur kommer vi gå in på mer i avsnitt 2.4.1.  
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2.3 En organisations uppbyggnad 

Organisationer kan ses som ett verktyg för att nå ett specifikt mål. För att kunna skapa och 
driva en organisation framåt behöver organisationen klargöra vilka mål den har. Detta kan 
göras med hjälp av begreppen mission, vision, affärsidé samt övergripande mål. I 
organisationens mission klargörs det varför organisationen finns och vad dess huvudsakliga 
syfte är och vilken roll organisationen eftersträvar att ha. Organisationens mission ger 
organisationen sin identitet då den berättar för omvärlden vad den står för och vad den vill 
uppnå. En organisations vision ses istället som en bild av framtiden med syftet att styra 
organisationen i en särskild riktning (Forslund 2013:20). Visionen bör peka åt samma håll som 
organisationens eventuella värderingar, av den orsaken att visionen oftast är skapad utifrån 
dessa, pekar visionen åt ett annat håll än värderingarna kan det leda till att de anställda handlar 
på ett motstridigt sätt (Philipson 2011:44). En organisations affärsidé syftar till att definiera och 
förklara organisationens kärnidé, dess inriktning, syfte och struktur i dagsläget (Alvesson 
2015:98). Visionen kan vara källan till en organisations affärsidé, dock måste affärsidén vara 
mer konkret medan visionen kan vara mer abstrakt (Forslund 2013). Affärsidén kan ses 
synonymt med visionen, dock finns det en skillnad då affärsidén inriktar sig på dagens mål 
medan visionen skildrar organisationens långsiktiga mål. För att ytterligare förtydliga vad en 
organisations huvudsakliga syfte är behöver organisationen definiera dess övergripande mål. 
Dessa övergripande mål kan ha koppling till dess affärsidé, exempelvis vad organisationer 
inriktar sig på. Det kan vara att skapa värde för kunder, medarbetare eller leverantörer. De 
övergripande målen kan brytas ner i delmål som syftar till att uppnå organisationens vision. 
Missionen, visionen, affärsidén och de övergripande målen står alla i relation till varandra. 
Missionen berättar varför organisationen finns, affärsidén tydliggör organisationens kärnidé 
och vart organisationen befinner sig idag. Visionen berättar var eller vad organisationen vill 
vara i ett framtidsperspektiv (Bruzelius & Skärvad 2011:134ff). 
 
En organisation behöver utveckla en personalidé som speglar organisationens affärsidé 
(Bruzelius & Skärvad 2011:299). En organisations personalidé beskriver den övergripande 
synen organisationen har på sin personal. En förutsättning för att organisationen ska bli en stark 
enhet är att affärsidén och personalidén kompletterar varandra vilket styr organisationens 
arbete (Lindmark & Önnevik 2011:328). Visionen är densamma för affärsidén och 
personalidén, delmålen för de olika idéerna ser olika ut (Bruzelius & Skärvad 2011). 
Personalidén kan användas av organisationens ledning som en del av det strategiska tänkandet 
gällande sina medarbetare (Sveiby & Risling 1986:57).  Syftet med att ha en personalidé är att 
personalen skall uppnå sina personliga mål samtidigt som organisationen uppnår sina affärsmål 
(Bruzelius & Skärvad 2011). 
 

2.3.1 Organisationer som kulturella fenomen 

Som vi tidigare redogjorde för i avsnitt 2.3 står en organisations mission, vision, affärsidé och 
övergripande mål i relation till varandra (Bruzelius & Skärvad 2011:134ff). Andra aspekter 
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som påverkar en organisations utveckling är mål och strategier som organisationen har 
dokumenterat. För att kunna granska en organisations framsteg behöver organisationens 
prestation mätas i förhållande till organisationens mål. Detta kan göras genom att undersöka 
om organisationens delmål är uppfyllda och genom att undersöka hur strategierna fungerar för 
att nå målen (Hofstede med författare 2011:456). Organisationer kan ses genom ett 
kulturperspektiv där organiserande är en ständig process av kulturskapande. Organisationer ses 
som kulturella fenomen där det ständigt sker ett samspel mellan människor som genom 
organiserande skapar en gemensam och meningsfull verklighet (Salzer-Mörling 1998:32ff).  
 
Kultur är det avgörande elementet för hur en organisation kommer utvecklas, av den orsaken 
att kultur är en pågående process där alla inom organisationen involveras och påverkas. En 
organisationskultur påverkar företagsledningens val och utformning av strategi och struktur. 
Hur dessa aspekter sedan presenteras utåt mot de anställda påverkar i sin tur hur 
organisationskulturen utvecklas och tar form bland de anställda (Hofstede med författare 
2011). Organisationskulturen och dess värderingar genomsyrar därmed hela organisationen 
genom mission, vision och affärsidé, mål, strategi och den operativa verksamheten (Bruzelius 
& Skärvad 2011).  
 

Figur 1: En redogörelse för några centrala begrepp och hur de förhåller sig till varandra. (Bruzelius & Skärvad 
2011:136). 
 

2.4 Kultur i organisationer 

Varje organisation har en organisationskultur som består av de värden som tillsammans utgör 
grunden för en organisations agerande utåt och inåt. Organisationskulturen tar sig i uttryck i 
sättet att driva organisationen och påverkar lönsamheten positivt eller negativt (Philipson 
2011:41). En organisationskultur kan ses som gemensamma synsätt, normer och värderingar 
som “andas” i en organisation (Danielsson 2002:48).  Organisationskultur kan konkret ses som 
det levande svaret på varför medarbetare attraheras till en arbetsplats (Hultman 2009:30). 



 
  

9 

Weiner (1988, refererad i Alvesson, 2015:44f) redogör för organisationskultur som en metafor 
i form av en kompass, där organisationens värdegrund fungerar som en kompass och 
värderingar används i syfte att vägleda de anställda. Det är de funktionella värderingarna, som 
syftar till hur de anställda bör bete sig i organisationen, som kan bidra till en effektiv 
organisation av den orsaken att det är dessa som vägleder de anställda. Enligt Alvesson 
(2015:16ff) blandas organisationskultur och värderingar lätt ihop. En organisationskultur vilar 
på gemensamma värderingar, men den innehåller andra delar såsom moral, etik, vision och 
personalstyrka. Begreppet identitet kan ses synonymt med organisationskultur, dock handlar 
det om att begreppen överlappar varandra. Identitet handlar om vad vi står för, vad som 
specifikt kännetecknar en individ, grupp eller en organisation. För att det ska uppstå en 
organisationskultur behöver en grupp människor identifiera sig med varandra och känna en 
känsla av överensstämmelse och tillhörighet.  
 
Enligt Schein (2010:219f) skapas organisationskultur genom de värderingar och antaganden 
grundaren av organisationen implementerar i organisationen och de kunskaper och erfarenheter 
som de anställda utvecklar i samband med att organisationen expanderar.  I och med att det 
kommer nya medlemmar som har andra erfarenheter och värderingar som ansluter till 
organisationen fortsätter organisationskulturen att växa och utvecklas. Grundaren av 
organisationen spelar en avgörande rollen för hur organisationskulturen kommer att utvecklas 
eftersom det är denne som sätter prägeln på organisationen. Det är grundaren som väljer ut sina 
medlemmar och implementerar sina antaganden. Organisationskulturen kan enligt Philipson 
(2011:41) vara manifest eller latent. Med manifest menas det att kulturen är dokumenterad eller 
artikulerad, den är välkänd och den tillämpas i vardagsarbetet genom värdegrundsdokument. 
Med latent innebär det att det inte finns någon dokumenterad kultur i form av 
värdegrundsdokument och policys utan att attityder och handlingar uppstår från en osynlig 
samling värderingar. I en latent kultur finns det normer och regler, men dessa är mindre tydliga 
än i manifest kultur. De anställda följer oskrivna lagar och hemliga agendor, de vet vad som är 
tillåtet och inte tillåtet även om detta inte finns dokumenterat.  
 

2.4.1 En god organisationskultur 

Det som definierar en god eller lyckad organisationskultur är en överensstämmelse mellan den 
officiella organisationskulturen och det som bestämmer målsättningen i organisationen. Det 
handlar om en enighet mellan ledning, chefer och medarbetare samt om en enighet mellan olika 
grupper av medarbetare. Den interna organisationskulturen måste stämma överens med den 
externa. Det handlar sammanfattningsvis inte om att alla i organisationen skall vara överens i 
värdefrågor, det som krävs är en överensstämmelse när det gäller organisationens 
grundläggande värden (Philipson 2004:77ff). För att en organisationskultur lättare ska kunna 
internaliseras hos medlemmarna bör formella och informella ledare präglas av personliga 
värderingar som inte strider mot organisationskulturen (Bang 1999:154). 
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Organisationer med tydliga och klara värderingar kan attrahera personal som besitter liknande 
värderingar. Ju mer uppenbara och definierade organisationens värderingar är, desto mer 
intresseväckande blir de för dem som har snarlika värderingar (Philipson 2011:45). Genom en 
selektiv rekrytering ser organisationer till att de som kommer in i kulturen inte har värderingar 
och uppfattningar som strider mot organisationskulturen vilket upprätthåller och förstärker den 
befintliga kulturen (Bang 1999:114). Ett exempel på detta redogjordes det för under avsnitt 
2.2.1 där Kronstams (2002) resonemang om hur värdedrivna organisationer försäkrar sig om att 
organisationen rekryterar anställda med rätt värderingar. Ett annat sätt att vidmakthålla 
kulturen som den definierats av ledarna samtidigt som de anställda integreras kan vara att förse 
de anställda med färdiga meningar i form av bland annat introduktionsmaterial och handböcker 
(Salzer-Mörling 1998). Ett annat sätt att bygga en god och stark organisationskultur kan vara 
genom en intern rekrytering, på det sättet ”bibehåller” organisationer anställda som redan delar 
organisationens värderingar (Bang 1999:114). 
 

2.4.2 Ledarskap och organisationskultur 

Ledarskap handlar om att påverka människor mot ett mål, vilket kan ses som synonymt med 
retorik som handlar om att påverka och övertyga andra (Forslund 2013:405). En bra ledare har 
en förmåga att kunna påverka sina följare genom sitt eget agerande. Detta kan göras på två sätt, 
genom att agera rationellt eller att arbeta med sina emotioner. Att agera rationellt och 
konsekvent inför de anställda resulterar i att de anställda tar med sig beteendet och agerar 
utifrån detta. Att agera emotionellt handlar om att inspirera de anställda till att känna 
identifikation med arbetet och gör att få lust att utföra arbetet. Detta kan göras genom att sätta 
upp mål eller genom att delge ansvar åt de anställda (Mohelska & Sokolovab 2015:1011ff).  
 
Pruzan (1998:1379ff) menar att det traditionella synsättet att styra sina anställda genom att 
kontrollera deras produktivitet har ersatts med ett värderingsbaserat ledarskap. Ett 
värderingsbaserat ledarskap kan definieras som ett ledarskap baserat på identitet och ansvar. En 
organisation med fokus på ett värderingsbaserat ledarskap skapar tillit gentemot sina anställda 
genom att utforma gemensamma visioner, värderingar och mål. Att ha ett värderingsbaserat 
perspektiv på ledning handlar att gå från hierarkiska system till mer platta system, där chefer 
ger riktlinjer för agerandet inom organisationen istället för att kontrollera det. Enligt Philipson 
(2011:28) fokuserar det värderingsbaserade ledarskapet på att presentera organisationens 
värderingar samtidigt som organisationen får de anställda att identifiera sig med dessa. 
 
Det finns samband mellan ledarskap och organisationskultur då ledare förmedlar värderingar 
och visioner åt de anställda (Lok med författare 2005:497). Ledare drivs av 
organisationskulturen och organisationskulturen vägleder hur de anställda bör tänka och agera 
(Alvesson 2015:148). Ledarskapet har en stor betydelse för hur organisationskulturen kommer 
att te sig eftersom de anställda ser vilka värderingar som är av hög betydelse i samband med att 
ledaren handlar och tar beslut (Kronstam 2002:14). Enligt Salzer-Mörling (1998:136ff) är 
ledarskapet inom en stark organisationskultur främst inriktat på att definiera andra personers 
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verklighet. Det handlar om att definiera meningar åt sig själv och att övertyga andra om att 
acceptera dessa meningar.  
 

2.4.3 Olika dimensioner av organisationskultur 

Schein (2010:23ff) menar att organisationskultur tas i uttryck i form av olika nivåer beroende 
på i vilken utsträckning kulturen är synlig för omvärlden. Den synliga nivån av kulturen är 
artefakter, vilket är det som syns när man stöter på en obekant kultur. Det kan vara den fysiska 
miljön, hur de som är inom kulturen klär sig och hur medlemmarna talar med varandra eller om 
varandra. Ett annat exempel på detta kan vara organisationsscheman och rutiner för hur de 
anställda ska agera. Artefakterna går att observera som observant, den observerande kan dock 
inte på ett djupare plan förstå vad dessa artefakter betyder för de som är en del av kulturen. Den 
mellersta nivån i organisationskulturen är de gemensamma normer och värderingar som finns i 
organisationen. Denna nivå är delvis synlig och kan ses som organisationens ideologi för hur 
de anställda ska agera och prestera. Om de värderingar som finns i organisationen 
kommuniceras ut på ett övertygande sätt kan de användas som ett styrmedel för att styra de 
anställda inom organisationen åt ett och samma håll. Det är svårt för utomstående eller som ny 
medlem i en kultur att förstå medlemmarnas handlingar utifrån dessa normer och värderingar. 
För att få en förståelse för detta behöver man komma åt kärnan inom kulturen, de så kallade 
grundläggande antagandena, och det är dessa som styr beteendet inom kulturen. I vissa fall kan 
dessa antaganden vara så implementerade i organisationer att medlemmarna inte reflekterar 
kring att de finns där. Antagandena är underliggande och styr hur medlemmarna ska tänka och 
agera.  Det är svårt att förändra de grundläggande antagandena av den orsaken att dessa kan 
vara komplexa och fungerar som osynliga regler inom organisationen. 
 

  
Figur 2: Modifikation av Scheins (2010) olika nivåer av kultur.  
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Hofstede med författare (2011:24) definierar kultur på ett liknande sätt som Schein (2010), de 
menar att kultur yttrar sig i olika lager vilket kan illustreras som en lök. Hofstede med 
författare (2011) redogör för symboler som det yttersta lagret i deras lök. Symbolerna syftar till 
de gester eller föremål som är av betydelse för medlemmarna inom kulturen. Det kan 
exempelvis vara hur medlemmarna klär sig eller vilka statussymboler som finns inom kulturen. 
Detta lager skulle kunna ses synonymt med Scheins (2010) artefakter. Nästkommande lager 
kallar Hofstede med författare (2011) för hjältar, vilket är de individer som värderas högt och 
ses som förebilder inom kulturen. Lagret innanför hjältar är ritualer och syftar till de kollektiva 
aktiviteter som utförs av medlemmarna. Det kan vara möten som arrangeras i syfte att stärka 
kulturen, eller hur medlemmarna interagerar med varandra eller hur de talar om kulturen. Detta 
lager skulle kunna likställas med Scheins (2010) nivå gällande normer och värderingar som 
syftar till medlemmarnas handlingar och agerande.  
 
Hofstede med författare (2011:24) sätter in symboler, hjältar och ritualer under termen 
sedvänjor, vilket är det som är synligt för den som betraktar kulturen som utomstående. En 
utomstående kan dock inte förstå kulturens egentliga innebörd innan denne kommer i kontakt 
med “lökens” kärna, där värderingarna inom kulturen finns. Både Hofstede med författare 
(2011) och Schein (2010) är ense om att för att förstå en kultur fullt ut måste man komma i 
kontakt med kulturens innersta dimension. Detta för att kunna förstå innebörden i respektive 
lager/ nivå, och för att förstå vad medlemmarnas agerande bottnar sig i. Det är då det går att 
förstår hur inlärningsprocessen av kulturen ser ut, vilket i en organisation är det mest centrala 
för chefer, att förstå hur de grundläggande antagandena påverkar de anställda (Schein 
2010:32f). 
 

 
 
Figur 3: Hofstede med författares (2011) lök. 
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2.5 “Storytelling” - att berätta en historia 

Många organisationer använder sig idag av kommunikationstekniken “storytelling” där 
organisationen samlar in historia eller skapar berättelser om organisationen, i syfte att nå ut till 
omvärlden för att skapa ett känslomässigt band till organisationen (Granberg 2011:203f). 
Sedan slutet av 1980-talet har en organisations varumärke legat i centrum när det gäller 
marknadsföring. Idag är det varumärket som konsumeras och identifierar hela organisationen, 
tidigare har varumärket identifierat produktens ursprung och identitet. Det är därmed viktigt att 
organisationer som använder sig av “storytelling” lyfter sin affärsidé för att stärka sin identitet i 
syfte att bygga ett starkt varumärke och en relation till konsumenter. Ur ett företagsperspektiv 
handlar storytelling om att via sitt varumärke uttrycka en historia som gör organisationen 
attraktivt och därmed skiljer den från andra organisationer på samma marknad (Salzer-Mörling 
& Strannegård 2004:224ff).  
  
Att kommunicera ut information via en historia eller berättelser har flera fördelar, en bra 
berättelse stannar länge i individens medvetande. Att förankra symboler genom berättelser gör 
kommunikationen lättförståelig för mottagaren. Det kan hjälpa medarbetare inom 
organisationer att förstå komplexa problem samt hur de ska lösa dem. Att som organisation 
kommunicera ut information genom historier bidrar till att medarbetarna tar till sig 
informationen på ett kraftfullt och övertygande sätt. Organisationer med en stark image och 
med en innehållsrik historia resulterar i samhörighet och identitet. Vilket skapar en stark kultur 
där medlemmarna känner identifikation med varandra (Mossberg & Nissen-Johanssen 
2006:24f). Organisationer har länge använt sig av “storytelling” i arbetet med att skapa en 
organisationskultur. Historia och berättelser kan utveckla organisationens vision, bygga 
förtroende eller stimulera medarbetarnas stolthet då de känner identifikation med 
organisationens historia eller dess berättelser. Det är vanligt att organisationer bygger en 
historia kring dess grundare, ett exempel på detta är Ingvar Kamprad och hans IKEA 
(Mossberg & Nissen-Johanssen 2006:12f).  
 

2.6 Sammanfattning av teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen har det redogjorts för kultur, vilken ömsesidig påverkan det 
finns mellan kulturskapande och skapande av grupper. Det har redogjorts för värden och 
värderingar, hur organisationer kan använda sig av dessa i syfte att vägleda sina anställda mot 
specifika mål. Det har diskuterats hur organisationer kan ses som kulturella fenomen, där 
organisationskulturen och värderingarna genomsyrar hela organisationens arbete. Ledarskapets 
inverkan på organisationskulturen genom det värdebaserade ledarskapet har presenterats. 
Slutligen har olika dimensioner av kultur presenterats och hur organisationer kan använda sig 
av ”storytelling”. Dessa begrepp och teorier kommer vi att ta med oss i vår kommande analys.  
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2.7 Frågeställningar 

Med utgångspunkt från vår teoretiska referensram har vi formulerat följande frågeställningar 
för att kunna uppfylla vårt syfte: 
 
– Känner de anställda till de uttalade värderingarna, samt delar de anställda dessa värderingar?  
 
– Varierar graden av identifikation med organisationskulturen bland de anställda? 
 
– Påverkas de anställdas agerande av de uttalade värderingarna samt är de medvetna om att de 
agerar utifrån dessa? 
                       
– Vilken inverkan har cheferna på organisationskulturen i en värdedriven organisation?
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3. Fallföretaget IKEA 
____________________________________________________________________________ 
I kommande kapitel presenteras organisationen IKEA. Det kommer redogöras för IKEAs 
vision, affärsidé och personalidé. Det kommer även att redogöras för IKEA-kulturen och 
IKEAs grundläggande värderingar. 
____________________________________________________________________________ 

3.1 Val av fallföretag 

År 2016 utsågs IKEA till Sveriges attraktivaste arbetsgivare för tredje året i rad i Randstad 
Awards employer branding- undersökning. I ett utlåtande från IKEA Sveriges HR-chef i 
samband med vinsten säger hon att “Vi söker alltid människor som delar våra värderingar och 
inspireras av vår vision” (ikea.se). Edvardsson med författare (2006:232) menar att värderingar 
är viktiga av den orsaken att de speglar en organisations varumärke. Eftersom IKEA är en 
värdedriven organisation med uttalade värderingar, med en vision om att “skapa en bättre 
vardag för de många människorna” ansåg vi att organisationen var väl lämpad för att vara vårt 
studieobjekt. Att IKEA utsetts till Sveriges attraktivaste arbetsgivare tre år i rad väckte vårt 
intresse att undersöka hur organisationskulturen ser ut inom IKEA samt i vilken utsträckning 
de anställda inom IKEA påverkas av kulturen. IKEA är idag världens största återförsäljare av 
heminredning med 155.000 anställda i 43 länder (ikea.com). Vi har utifrån våra förutsättningar 
valt att genomföra vår studie på ett IKEA-varuhus i Sverige. Här nedan kommer en 
presentation av fallföretaget IKEA. 
  

3.2 IKEAs koncept 

IKEAs vision lyder ”att skapa en bättre vardag för de många människorna”. IKEAs affärsidé 
handlar om att erbjuda mångsidigt sortiment av funktionsriktiga heminredningsartiklar till så 
låga priser att så många som möjligt kan köpa dem (ikea.com). IKEAs personalidé är ge enkla 
och ärliga människor möjligheten att kunna utvecklas både som individer och inom sin 
yrkesroll, att sedan gemensamt med ett stort engagemang skapa en bättre vardag för sig själv 
och sina kunder (Granberg 2011:246). Personalidén handlar om att medarbetaren själv ansvarar 
för sin egen utveckling (Stenebo 2009:131). IKEAs anställningspolicy är att anställa “rätt” 
människor, vilket inte alltid behöver betyda att de som har bäst kunskaper och färdigheter får 
arbetet utan snarare de som är “IKEA” (Lewis 2006:102). IKEA har ett värderingsbaserat 
ledarskap och för att säkerställa att organisationskulturen reproduceras rekryteras oftast chefer 
internt inom företaget (Edvardsson & Enquist 2002:181ff). 
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3.3 IKEA-kulturen 

IKEA-kulturen bygger på starka värderingar som grundar sig i det småländska bondesamhället 
innefattande sunt förnuft, vänlighet, enkelhet och sparsamhet. Kulturen strömmar i stor 
utsträckning ut från grundaren Ingvar Kamprad och hans värderingar (Björk 1998:47ff). En 
viktig aspekt för kulturen är visionen som Ingvar Kamprad haft för sin organisation då visionen 
ursprungligen kommer från honom själv (Edvardsson & Enquist 2002:172). För att IKEA skall 
bevara sin starka kultur har IKEA använt sig av historiska berättelser, där historier byggs runt 
Ingvar Kamprads enkla sätt, hur Älmhult är “Nilens källa” och hur vikingarna lade världen för 
sina fötter och hur IKEA nu gör detsamma (Lewis 2006:106).  
 
Edvardsson och Enquist (2002) menar att IKEA-kulturen är en blandning mellan interna och 
externa värderingar. De menar att den interna IKEA-kulturen och dess medarbetare matchar 
både visionen ”för de många människorna” samt deras slogan ”inte för de rika men för de 
smarta”. Enligt Lewis (2006:101) säger anställda som arbetat länge inom IKEA att det blir som 
en familj och att de inte vill lämna den. Ett uttryck är att “passar man inte så slutar man” vilket 
syftar till att det är en viss typ av personer som trivs hos IKEA, de som har vissa gemensamma 
egenskaper såsom att de är jordnära och enkla (Lewis 2006:101). IKEA-kulturen tar sig i 
uttryck i både beslut och handlingar där berättelser och symboler ger en betydelse för besluten 
och handlingarna (Edvardsson & Enquist 2002:180). Stengärdsgårdarna är en viktig symbol 
som symboliserar mänsklig uthållighet och framtidstro (Lewis 2006:50). En annan viktig 
symbol är klädseln på IKEA som innefattar lediga byxor, skjorta utan slips och tröja. Detta 
representerar den enkelhet Ingvar Kamprad värdesätter samt den platta organisation och platta 
hierarki som finns inom IKEA (Björk 1998:165). Enligt Stenebo (2009:12) är IKEA ett av de 
första företagen där de anställda inte bär slips vilket tidigare setts som något sällsynt inom 
näringslivet.  
 

3.4 IKEAs värderingar 

IKEAs värderingar har djupa rötter i Småland - kostnadsmedvetenhet, laganda, 
anspråkslöshet, jämlika relationer och en förmåga att klara sig med det man har är alla 
småländska värden (Lewis 2006:51ff). Lewis (2006:51) menar att IKEAs sätt att förverkliga 
sin vision bygger på företagets gemensamma värderingar, värderingarna är grunden för hur 
IKEA arbetar. IKEA (ikea.com) menar att värderingarna tillämpas i arbetssättet. IKEA har 
under våren 2017 lanserat 8 nya värderingar, dessa nya värderingar är baserade på de tidigare 
värderingarna men omarbetade och mer anpassade för dagens IKEA: 
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Gemenskap 
Gemenskap är en central del av IKEA 
värderingarna. Vi står starka när vi litar på 
varandra, drar åt samma håll och har kul 
tillsammans. 
 
Enkelhet 
Ett enkelt, ärligt och jordnära sätt att vara är 
en del av vårt småländska arv. Det handlar 
om att vara oss själva och att förhålla oss till 
verkligheten. Vi är informella, pragmatiska 
och jobbar på ett icke-byråkratiskt sätt. 
 
Ledarskap genom gott exempel 
Vi ser ledarskapet som en handling, inte som 
en befattning. För oss betyder människors 
värderingar mer än kompetens och 
erfarenhet. Vi söker personer som går från 
ord till handling och leder genom gott 
exempel. Det handlar om att vara vårt eget 
bästa jag och att ta fram det bästa hos 
varandra.  
 
Hänsyn till människor och miljö 
Vi vill vara en positiv förändringskraft. Vi 
har möjligheten att ha en betydande och 
varaktig påverkan - i dag och för flera 
kommande generationer. 
 

Vi vågar vara annorlunda 
IKEA är inte som andra företag och vi vill 
inte heller vara det. Vi gillar att ifrågasätta 
saker, att tänka i okonventionella banor, 
experimentera och våga begå misstag - av en 
god anledning.  
 
Ta och delegera ansvar 
Vi tror på att ge människor eget ansvar. Att 
ta och delegera ansvar möjliggör för oss att 
växa och utvecklas som individer. När vi litar 
på varandra och är positiva och framsynta, så 
inspireras alla att bidra till utveckling.  
 
Förnya och förbättra 
Vi letar ständigt efter nya och bättre sätt som 
kan ta oss vidare. Vad vi än gör i dag, så kan 
vi göra det bättre imorgon. Att hitta lösningar 
på nästan oöverstigliga utmaningar är en del 
av vår framgång och en inspirationskälla för 
att vidare till nästa utmaning. 
 
Kostnadsmedvetenhet  
Så många människor som möjligt ska ha råd 
att skaffa sig ett vackert och funktionellt 
hem. Vi utmanar hela tiden oss själva och 
andra att föra mer av mindre, utan att 
kompromissa med kvaliteten. (ikea.com) 
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4. Metod 
____________________________________________________________________________ 
I kommande kapitel presenteras valet av metod, och tillvägagångssättet av processen från 
konstruktion av enkätfrågor och intervjufrågor till bearbetning av det insamlade materialet. I 
kapitlet förs ett resonemang rörande validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Kapitlet 
avslutas med en diskussion om forskningsetik. 
 ____________________________________________________________________________ 

4.1 Metodval  

Huvuddelen av studien består av en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. Valet 
av denna metod bottnade i vårt syfte som är att: undersöka organisationskulturen inom en 
värdedriven organisation med uttalade värderingar. Vi vill undersöka i vilken utsträckning 
organisationskulturen är synlig, och i vilken utsträckning organisationskulturen påverkar de 
anställda i deras arbete. Enligt Eliasson (2013:22f) fungerar den kvantitativa metoden bäst för 
att undersöka olika förhållanden och attityder inom en specifik grupp. Med utgångspunkt i vårt 
syfte är den kvantitativa metoden bäst lämpad då vi vill undersöka ett fenomen i en specifik 
grupp. 
 
Den kvantitativa metoden har kompletterats med en kvalitativ intervju, detta kallas för 
metodtriangulering och handlar om att forskaren använder sig av flera metoder inom samma 
undersökning (Esaiasson et al. 2012:77). Valet av metodtriangulering bottnar i att vi inte kunde 
besvara våra frågeställningar fullt ut med den kvantitativa undersökningen. Genom att 
komplettera denna med en kvalitativ intervju kunde vi besvara samtliga frågeställningar. En 
svaghet vid enkätundersökningar är enligt Ejlertsson (2014:11) att det inte finns utrymme för 
eventuella följdfrågor och att det är svårt att korrigera missuppfattningar. Att komplettera med 
en intervju gav oss därmed en möjlighet till att ställa följdfrågor och på så sätt ytterligare öka 
våra möjligheter att besvara våra frågeställningar. Den kvalitativa intervjun används som en 
uppföljning av den kvantitativa enkätundersökningen, fokus i detta kapitel kommer att ligga på 
den kvantitativa enkätundersökningen.  
 

4.2 Konstruktion av enkätformulär 

Enkäten består av fyra A4-sidor där första sidan utgörs av ett missivbrev. I missivbrevet 
presenterar vi oss själva och syftet med studien. Det redogörs för att respondentens svar 
kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att svaren kommer att sammanställas i 
tabeller där det inte framgår vad enskilda personer har svarat. I missivbrevet redogörs det för 
att deltagandet är helt frivilligt men att den enskildes deltagande betyder mycket för oss. 
Enkäten startar på sida två som huvudsakligen består av bakgrundsvariabler, följande sidor 
består av enkätfrågor med olika svarsalternativ konstruerade efter olika skalor.  
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Tabell 1. Operationalisering av frågeställningar 

Frågeställningar Enkätfrågor 

Känner de anställda till 
de uttalade 

värderingarna, samt delar 
de anställda dessa 

värderingar? 

1. Känner du till IKEAs värderingar?  
4. I vilken grad överensstämmer IKEAs värderingar med dina egna värderingar? 
9. Tror du att du och dina närmsta kollegor har samma syn på IKEAs värderingar? 
13. Här kommer ett antal påståenden som är influerade av IKEAs värderingar 
A. För mig är det viktigt med ständig förändring 
B. Tillsammans går det att lösa till synes olösliga problem 
C. Jag strävar efter att uppnå bra resultat med små resurser 
D. Jag tycker att det är viktigt att man respekterar varandra 
E. Det är viktigt att kunna ifrågasätta saker 
F. Jag blir uppmuntrad till att ta ansvar 
G. För mig är det viktigt att ha en avslappnad och rak attityd 
H. För mig är det viktigt med ständig utveckling 

Varierar graden av 
identifikation med 

organisationskulturen 
bland de anställda? 

3. Tycker du att det är viktigt att identifiera sig med IKEAs värderingar? 
8. Är det viktigt för dig att dina kollegor agerar utifrån IKEAs värderingar? 
12A. Känner du gemenskap och identifikation med ditt IKEA-varuhus?     
12B. Känner du gemenskap och identifikation med dina närmsta kollegor? 
12C. Känner du gemenskap och identifikation med kollegor på andra avdelningar? 
14. På en skala, hur bra trivs du på ditt arbete?  

 Påverkas de anställdas 
agerande av de uttalade 

värderingarna samt är de 
medvetna om att de 
agerar utifrån dessa? 

5. Är det viktigt för dig att du agerar utifrån IKEAs värderingar? 
6. I vilken grad hjälper IKEAs värderingar dig att fatta beslut i ditt arbete? 
7. I vilken utsträckning är du medveten om att du i ditt arbete, genom ditt agerande 
samt beteende, speglar IKEAs värderingar? 
 

Vilken inverkan har 
cheferna på 

organisationskulturen i 
en värdedriven 
organisation? 

 

2. Hur har du fått information om IKEAs värderingar? 
5. Är det viktigt för Dig att Du agerar utifrån IKEAs värderingar?  
10. Är det viktigt för dig att din chef agerar utifrån IKEAs värderingar? 
11. Tror du att du och din chef har en liknande syn på IKEAs värderingar? 
-Vad är det som gör att du tror att du och din chef har/ inte har en liknande syn på 
IKEAs värderingar? 

 

4.2.1 Operationalisering  

Vid konstruktionen av en enkät behövs det inledningsvis fastställas vad som skall undersökas 
och hur. Detta görs med utgångspunkt från det aktuella syftet med studien. Studiens syfte och 
frågeställningar bryts ned i olika delområden där frågor sedan konstrueras i syfte att täcka varje 
delområde. Processen att bryta ner frågeställningarna till konkreta mätbara frågor kallas för 
operationalisering. Att operationalisera sina frågeställningar kan vara både problematiskt och 
oproblematiskt, detta eftersom vissa frågeställningar kan behövas brytas ner flera gånger om 
innan själva enkätfrågan kan konstrueras (Ejlertsson 2014:47ff, 159). Syftet med studien är att 
undersöka organisationskulturen inom en värdedriven organisation med uttalade värderingar. 
Vi vill undersöka i vilken utsträckning organisationskulturen är synlig, och i vilken 
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utsträckning organisationskulturen påverkar de anställda i deras arbete. Utifrån syftet har det 
formulerats fyra frågeställningar som ska hjälpa oss att besvara syftet. Dessa frågeställningar 
har använts som bakgrund i konstruerandet av enkäten där varje frågeställning kan likställas 
med det Ejlertsson (2014) kallar för delområde. Utifrån dessa delområden har det konstruerats 
konkreta enkätfrågor i syfte att möta vår teoretiska referensram. När samtliga frågeställningar 
är besvarade är vårt syfte uppfyllt och vi kan då uttala oss om hur organisationskulturen ser ut 
inom en värdedriven organisation, och i vilken utsträckning organisationskulturen påverkar de 
anställda. Med hjälp av tabell 1 visas det hur operationaliseringen gått till från frågeställningar 
till konkreta enkätfrågor.  
 

4.2.2 Bakgrundsvariabler 

Enligt Ejlertsson (2014:86ff) är alla enkäter utformade så att de har någon form av 
bakgrundsfrågor som ger bakgrundsinformation om de svarande. Dessa används för att kunna 
kategorisera respondenterna, för att sedan kunna identifiera om det finns några skillnader eller 
likheter mellan dem. När studiens enkätfrågor konstruerades funderade vi kring vilka skillnader 
eller likheter vi ville utläsa i det kommande resultatet. Slutsatsen var att vi behöver ha 
bakgrundsvariabler som säger vilken roll den anställde har inom organisationen och hur länge 
denne varit anställd. De bakgrundsvariabler som formulerades var: kön, ålder, befattning, 
funktion, anställningsform, sysselsättningsgrad samt anställningstid. De bakgrundsvariabler 
som främst är av intresse att undersöka är befattning, anställningstid och sysselsättningsgrad. 
Detta med intresse att se om det finns skillnader eller likheter mellan dessa bakgrundsvariabler 
med utgångspunkt i den teoretiska referensramen. En tanke är att kulturen kan vara synlig på 
olika nivåer beroenden på vilken befattning den anställde har, hur länge den anställde har varit 
anställd inom organisationen och beroende på hur mycket den anställde arbetar. 
 

4.2.3 Konstruktion av enkätfrågor 

Enligt Ejlertsson (2014:51f) är det vid konstruktionen av enkätfrågorna viktigt att formulera 
neutrala frågor för att medvetet inte leda in respondenten till att instämma till ett fast 
svarsalternativ.  Det är viktigt som forskare att vara medveten om vilka eventuella möjligheter 
det finns för respondenten att själv kunna tolka frågan eller svaret. I konstruktionen av enkäten 
har det använts ett enkelt och tydligt språk, ord har använts som vanligtvis används inom 
organisationen för att respondenten skall känna sig bekväm och förstå innebörden av frågorna. 
Vi har definierat samt delat upp begrepp för att tydliggöra dem och därmed minska risken för 
att respondenten skall kunna tolka frågan på ett annat sätt än på det sättet som menas.  
 
Ejlertsson (2014:56ff) för ett resonemang om vikten att undvika ledande frågor av den orsaken 
att dessa frågor kan resultera i att respondenten endast instämmer till ett redan fast påstående, 
för att neutralisera frågan går det att använda sig av motsatsord. På det sättet kan respondenten 
instämma eller ta avstånd till påståendet. Motsatsord har använts i enkäten, med syftet att 
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tvinga respondenten till att ta ställning till frågan och att för att se hur respondenten förhåller 
sig till fenomenet. Ett exempel på detta är fråga 12A, där det formuleras en ledande fråga, som 
sedan neutraliseras genom att använda oss av motsatsord i svarsalternativen. Respondenten har 
möjlighet att instämma till att känna gemenskap och identifikation eller ta avstånd till det.  
 
 

 
 
 
Ejlertsson (2014:60f) nämner att det är viktigt att varje fråga endast innehåller en fråga åt 
gången, av den anledningen att det kan vara svårt för respondenten att besvara frågan och svårt 
för forskaren att tolka svaret. I konstruktionen av våra enkätfrågor har begrepp brutits ner för 
att klart kunna definiera dem och för att frågorna inte ska kunna tolkas. I exempelvis fråga 12A 
går vi emot Ejlertssons (2014) resonemang om att enbart formulera en fråga i varje enkätfråga.  
Vi menar att i detta fall kan gemenskap och identifikation gå hand i hand med varandra. 
Respondenten skall ta ställning till dessa två begrepp i relation till varandra. 
 
Ejlertsson (2014:82f) beskriver att det av praktiska skäl går att utforma enkätfrågorna i så 
kallad matrisform. Detta innebär en konstruktion av snarlika frågor, där samtliga frågor har 
samma svarsalternativ och att svarsalternativet enbart skrivs ut en gång. Fördelen med att 
använda sig av matrisform är att det sparar utrymme i enkätformuläret, en nackdel kan dock 
vara att respondenten inte följer med i den angivna instruktionen. För att spara utrymme i 
enkätformuläret har en fråga formulerats i matrisform. Fråga 13 består enbart av påståenden 
där respondenten ska ta ställning till om påståendet stämmer eller inte stämmer, bakgrunden till 
detta är att vi tror att respondenten får en tydligare överblick över svarsalternativen om dessa 
konstruerades i matrisform. 
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4.2.4 Konstruktion av svarsalternativ 

I konstruerandet av svarsalternativ är det viktigt att svaren är uttömmande vilket innebär att alla 
tänkbara svarsalternativ ska finnas med så att respondenten har möjligheten till att besvara 
frågan. Om forskaren vill säkerställa att alla tänkbara svar ska täckas kan forskaren formulera 
ett ospecificerat svar såsom annat eller övrigt, dessa svar kan vara öppna för respondenten att 
själv fylla i (Ejlertsson 2014:73ff). I konstruerandet av enkätsvar har vi strävat efter att få 
svaren så uttömmande som möjligt. När det gäller bakgrundsfrågorna har vi varit i kontakt med 
IKEA-varuhuset för att få vägledning i hur dessa svar blir så uttömmande som möjligt. 
Merparten av våra enkätsvar består av skalor där respondenten ska ta ställning till frågan eller 
påståendet. I enkätformuläret har det använts både udda och jämna svarsalternativ. Ejlertsson 
(2014:81f) menar att användningen av jämna svarsalternativ tvingar respondenten att ta 
ställning till frågan vilket kan vara både positivt och negativt. Genom att använda sig av udda 
svarsalternativ kan respondenten välja svarsalternativet i mitten vilket gör att respondenten inte 
tar ställning till frågan. Vi kom fram till att enkätfrågorna med få svarsalternativ skall ha jämna 
svarsalternativ, på det sättet måste respondenten ta ställning till frågan. Enkäfrågorna med flera 
svarsalternativ har udda svarsalternativ med syfte att respondenten ska ta ställning till frågan 
om det finns flera svarsalternativ, på detta sätt blir svaren uttömmande.  
 
En riktlinje i konstruerandet av enkäter är att samtliga svarsalternativ ska ha samma 
ordningsföljd i enkätens samtliga frågor. Detta med anledningen att respondenterna kan ha 
bråttom och kan missa att ordningsföljden ändrats och därmed svarar fel på någon fråga av 
misstag (Ejlertsson 2014:78f). Enkätfrågorna har olika svarsalternativ, vi har därför strukturerat 
de enkätfrågor med få svarsalternativ på ett sätt och de med flera svarsalternativ på ett annat 
sätt i syfte att respondenterna ska känna igen strukturen. I de enkätfrågor där svarsalternativen 
består av skalor startar skalan med ett negativ värde och avslutas med ett positivt värde. Detta 
för att hålla samma struktur, samt ordningsföljd så att respondenten inte av misstag skulle råka 
svara fel. Svarsalternativen skall formuleras symmetriskt, vilket innebär att det ska finnas lika 
många positiva svarsalternativ som negativa svarsalternativ (Ejlertsson 2014:78f). Det är 
någonting som tagits hänsyn till för att inte leda respondenten till att enbart instämma till ett 
påstående.  
 

4.2.5 Olika skalor 

För att kunna mäta individers inställning kan svarsalternativen i enkäten anges i olika skalor. 
Inom beteende- och samhällsvetenskapen används oftast skalor som går att rangordna, där det 
inte finns några givna skillnader mellan skalstegen men där det framkommer om någonting 
exempelvis är bättre eller sämre. Dessa skalor kallas för rangordnings- eller ordinalskalor 
(Trost 2012:19). I enkätformuläret har det använts ordinalskalor på de enkätfrågor som har 
färre samt jämna svarsalternativ. Detta är lämpligt av anledningen att respondenten tvingas ta 
ställning till frågan med hjälp av svarsalternativ som inte är alltför olika. Svarsalternativen är 
rangordnade, men det finns ingen tydlig gräns eller definition för vad som är skillnaden mellan 



 
  

23 

de olika svarsalternativen. På så sätt finns det chans till egen tolkning för respondenten, det vill 
säga vad denne anser vara positivt respektive negativt. Fråga 12 C är ett exempel på en 
ordinalskala.  
 
 

 
 
 
En annan form av skala som är vanlig för att mäta individers attityd till ett fenomen är 
likertskala. Här formuleras påståenden som respondenten ska instämma eller ta avstånd till 
med hjälp av fem- eller sjugradig svarsskala. Beroende på hur svarsfrekvensen kommer att se 
ut kan svarsalternativen slås ihop eller tas bort i analysarbetet (Trost 2012:1679). Likertskalor 
har använts då flera av enkätfrågorna kan upplevas som känsliga. För att svaren ska vara 
uttömmande är likertskalan bra, då det går att se om respondenterna har en positiv eller en 
negativ inställning till den ställda frågan eller påståendet. I analysarbetet kan sedan skalsteg 
slås ihop eller tas bort för att enbart se hur stor andel av respondenterna som är positiva eller 
negativa till den aktuella fråga. Exempelvis skulle de tre svarsalternativen kunna slås ihop i 
fråga 14 till höger för att kunna se huruvida x procentandel trivs bra på sitt arbete, istället för 
att definiera varje skalsteg och analysera det.   
 
 

 
 

4.2.6 Enkätens layout samt utformning 

Vi har under konstruktionens gång haft i beaktning att formuläret inte får upplevas för långt. 
Detta eftersom vi själva har erfarenhet av att ha besvarat enkäter som är alltför långa, och vi 
ansåg att ett långt formulär skulle öka eventuella bortfall i vår studie. Trost (2012:91) menar att 
formuläret bör se trevligt och tilltalande ut. Med detta som bakgrund har vi fokuserat på att 
göra layouten enkel, luftig och därmed lättöverskådlig för alla. Enkätformuläret startar med 
bakgrundsfrågor av den anledningen att vi anser att bakgrundsfrågorna är en bra öppning i 
studien. Enkätformuläret är utformat i så kallad tratt-teknik där formuläret börjar med mer 
övergripande frågor för att sedan gå in på mer specifika frågor. Det har i utformningen av 
formuläret tagits hänsyn till varje enskild enkätfråga så att de enkätfrågorna med 
svarsalternativ inom samma skala är i ordningsföljd. Detta har främst gjorts för att formuläret 
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ska ha en god struktur så att respondenten inte uppfattar frågorna som om att de ligger huller 
om buller. Vi har vid vissa frågor fått lämna den tidigare tanken om att enkätformuläret skulle 
bygga på tratt-teknik, detta eftersom vi anser att layouten är viktig för respondenten och att 
respondenten inte hade reflekterat över den tänkta tratt-tekniken.  
 

4.3 Datainsamling 

4.3.1 Urval  

Syftet med denna studie var att undersöka organisationskulturen inom en värdedriven 
organisation med uttalade värderingar. Den värdedrivna organisationen vi valde att genomföra 
studien på är IKEA. Vår population är anställda vid ett IKEA-varuhus i Sverige, en population 
är enligt Patel och Davidsson (2011:56) en större avgränsad grupp som är av intresse vid en 
studie. Vid IKEA-varuhuset finns det i dagsläget 245 anställda, med anledning att det inte 
fanns möjlighet att samla in data från hela populationen har vi gjort ett urval, som enligt Trost 
(2012:25) är en del av populationen. I enkätundersökningen har 87 anställda deltagit från ett 
IKEA-varuhus, varav 79 anställda som vi träffat på plats och 8 anställda som vi tagit kontakt 
med och träffat utanför IKEA-varuhuset. 
 
De som har deltagit i studien har varit på plats vid de tillfällen vi befunnit oss på det aktuella 
IKEA-varuhuset. Detta är ett bekvämlighetsurval som enligt Trost (2012:31) handlar om att 
man tar de respondenter som finns tillgängliga. Utöver bekvämlighetsurvalet på IKEA-
varuhuset har vi även tagit personlig kontakt med 8 stycken anställda som arbetar 7 timmar i 
veckan som besvarat en enkät utanför IKEA-varuhuset. Detta är en form av strategiskt urval 
som enligt Trost (2012) handlar om att få ett varierat urval där forskaren väljer vem som skall 
delta i undersökningen. Bakgrunden till det strategiska urvalet är att vi på IKEA-varuhuset kom 
i kontakt med anställda som arbetar mer än 7 timmar i veckan. Genom att ta kontakt med 8 
anställda utanför IKEA-varuhuset kunde kvoten för de som arbetar 7 timmar i veckan fyllas ut. 
Varför studien i huvudsak består av ett bekvämlighetsurval är att vi inte haft möjligheten att 
undersöka hela populationen i form av en totalundersökning. Detta har främst varit en tidsfråga 
då det hade tagit oss lång tid att komma i kontakt med alla anställda då de arbetar både dag och 
natt, vardagar och helg.  
 

4.3.2 Tillvägagångssätt 

Vi valde att göra en pilotstudie innan vår enkätundersökning. Syftet med en pilotstudie är att se 
om de som svarar tolkar frågor och svar på samma sätt som konstruktören (Ejlertsson 
2014:90). Pilotstudien gjordes på ett antal anställda som arbetar på IKEA som fick svara på 
enkäten. Innan den kvantitativa enkätundersökningen genomfördes publicerades ett brev i 
varuhusets personaltidning där vi informerade om studien samt uppmanade de anställda att 
delta. Den kvantitativa enkätundersökningen genomfördes på IKEA vid tre tillfällen där det 



 
  

25 

totalt delades ut 99 enkäter. Enkäterna delades ut i personalmatsalen där vi stod cirka 3 timmar 
vardera gången. När enkäterna delades ut kunde respondenterna antingen lämna enkäten direkt 
till oss eller lägga den i en brevlåda. Utöver dessa tre tillfällen på IKEA har vi även tagit 
personlig kontakt med 8 stycken anställda som arbetar 7 timmar i veckan som vi har delat ut 
enkäter till utanför IKEA-varuhuset. 
 

4.3.3 Bortfall 

Bortfall i en undersökning kan delas upp i internt och externt bortfall där det interna bortfallet 
handlar om uteblivna svar på enstaka frågor i enkätformuläret. Det externa bortfallet är när en 
respondent i urvalet mottagit ett enkätformulär men väljer att inte delta i undersökningen. Det 
interna bortfallet kan undvikas genom en god konstruktion av enkätfrågor. I regel är det så att 
ju sämre konstruerad frågan är desto större internt bortfall (Ejlertsson 2014:26). Det externa 
bortfallet kan påverkas av motivation. Enligt Ejlertsson (2014) är en stark drivkraft den inre 
motivationen som påverkas av individens intresse för ämnet och enkäten. Detta kan bland 
annat undvikas genom att inte ha en för lång enkät som tröttar ut eller en för kort enkät som ger 
ett oseriöst intryck och att ha med ett missivbrev till enkäten.  
 
Vi delade totalt ut 107 enkätformulär i vår studie och fick 87 stycken enkäter besvarade. Det 
externa bortfallet består av 19 enkäter vilket utgörs av 15,4%. För att minska det externa 
bortfallet delades enkäten ut personligen i pappersform. Vi la tid på att utforma ett bra 
missivbrev som skulle syfta till att motivera till deltagande, tid lades på att skapa en enkät som 
inte var för lång eller för kort. I syfte att ytterligare försöka motivera till deltagande skrevs ett 
brev som publicerades i personaltidningen. Bakgrunden till vårt externa bortfall skulle kunna 
vara att majoriteten av enkäterna delades ut i en personalmatsal under personalens rast. 
Möjligtvis har inte alla haft tid att besvara enkäten alternativt glömt bort att svara/lämna in den.  
 
För att undvika internt bortfall lades mycket tid på att konstruera en lättläst enkät med 
begripliga frågor och med en behaglig layout. Vi har kunnat utläsa enstaka interna bortfall 
jämnt fördelat på olika frågor i vårt enkätformulär. Det är huvudsakligen fråga 11 som 
utmärker sig från de andra frågorna med anledning att det endast är 28 respondenter (33 %) 
som har besvarat denna fråga. Det är således ett internt bortfall av 59 respondenter (68 %). 
Frågan bortfallet berör är en öppen fråga där respondenten förväntas besvara frågan med egna 
ord. Vi tror att en av anledningarna till det höga bortfallet är att respondenterna inte orkar 
formulera sig med egna ord, frågan kan upplevas som känslig eftersom den syftar till den 
anställdes upplevelse av att denne och dennes chef har en liknande syn på IKEAs värderingar. 
Frågan är en följdfråga till en tidigare fråga där respondenten besvarat ovanstående fråga med 
ett ja eller nej. I följdfrågan önskades ett utlåtande om varför respondenten svarade ja eller nej 
på den tidigare frågan. Det kan hända att vi inte uttryckt oss tydligt nog att det är en enskild 
fråga, då den ligger som underfråga till en annan fråga och att respondenterna därmed har 
missat den.  
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4.3.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet i en studie handlar om mätinstrumentet undersöker det som avses att undersökas. 
Esaiasson med författare (2012:57) skiljer på begreppsvaliditet och resultatvaliditet där 
begreppsvaliditeten handlar om operationaliseringen av teoretiska begrepp och 
resultatvaliditeten handlar om frånvaron av systematiska och osystematiska fel. Enligt Eliasson 
(2013:17) är ett sätt att få en god validitet att tydligt reda ut studiens frågeställning då den 
tydliggör vad som ska mätas. I vår studie har vi strävat efter att säkerställa en god 
begreppsvaliditet genom att tydligt reda ut syftet och frågeställningarna för att tydliggöra vad 
det är som skall undersökas. Tid har lagts på operationaliseringen av teorin i syftet att skapa ett 
gott samband mellan enkätfrågorna och den teoretiska referensramen. Resultatvaliditeten har vi 
strävat att få så bra som möjligt genom att konstruera enkätfrågor som är begripliga och som 
syftar till det som skall undersökas. En fråga i enkäten som hade kunnat ställas på ett 
begripligare sätt är frågan om den anställde har en fast eller tidsbegränsad anställning. 
Begreppet fast anställning är något som brukar användas i vardagligt tal. Det korrekta 
begreppet är dock en tillsvidareanställning och genom att använda oss av det rätta begreppet 
hade vi möjligtvis kunnat få en högre resultatvaliditet. 
 
Validiteten i en studie är beroende av reliabiliteten; ju högre reliabilitet desto bättre blir 
förutsättningarna för en hög validitet. Reliabilitet i en studie handlar om huruvida 
mätinstrumentet undersöker på ett tillförlitligt sätt och om mätinstrumentet påverkas av 
slumpinflytanden av olika slag. Slumpinflytandena bestäms av hur mätningarna utförs och om 
dessa genomförs på exakt samma sätt (Patel & Davidsson 2011:102ff). I vår studie har vi 
strävat efter att få en god reliabilitet genom att dela ut enkäterna på samma sätt på IKEA-
varuhuset. Att enkäterna delats ut i en personalmatsal skulle dock kunnat påverka reliabiliteten 
i vår studie av den orsaken att det möjligtvis inte är en optimal miljö för att besvara en enkät. 
Det var stundtals bullrigt och fartfyllt vilket kan ha påverkat våra respondenter jämfört med om 
dessa istället skulle besvarat enkäten i en lugnare miljö. Utdelningen av enkäterna skedde 
under personalens rast vilket kan ha inneburit tidspress. Något annat som kan ha påverkat 
reliabiliteten är de tillfällen vi tagit kontakt med de 8 anställda och delat ut enkäter utanför 
IKEA-varuhuset. Detta har skett på olika platser och möjligtvis kan den fysiska miljön ha 
påverkat hur de anställda svarat på enkäten. Att vi vid dessa tillfällen inte haft tillgång till en 
brevlåda, och att de anställda därmed varit tvungna att svara direkt, kan ha haft en påverkan på 
reliabiliteten. Alla anställda i studien har varit anonyma men faktum att vi träffat vissa 
anställda utanför IKEA-varuhuset kan ha påverkat dessa individers förtroende och därmed 
dessa respondenters svar. 
 
Forskaren bör fråga sig huruvida resultatet kan säga något om de fall i populationen som inte 
ingår i studien, och hur resultatet kan generaliseras till andra fall. För att kunna generalisera ett 
urval för en hel population måste urvalet vara en miniatyrkopia av populationen. Detta skapas 
genom att genom att studien utgår från ett slumpmässigt urval (Esaiasson et al. 2012:89ff). I 
studien har vi inte använt oss av ett slumpmässigt urval utan vi har använt oss av ett 
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bekvämlighetsurval och av ett strategiskt urval. Vår studie kan, på grund av vårt urval, därmed 
inte generaliseras till andra fall enligt Esaiasson med författares (2012) resonemang.  
 

4.4 Bearbetning och analys av materialet 

I bearbetningen av empirin har vi använt oss av statistikprogrammet IBM SPSS. Vid analys av 
data med IBM SPSS behöver svarsalternativen i enkätformuläret först kodas (Wahlgren 
2012:9ff). Vi började med att föra in varje enkätfråga i statistikprogrammet, sedan kodades 
varje svarsalternativ med en siffra för att sedan kunna registrera respondenternas olika svar 
med hjälp av denna siffra. Efter att enkäten förts in i IBM SPSS förde vi in alla respondenters 
enskilda svar. Varje enkät fick ett identifikationsnummer som sedan registrerade i 
statistikprogrammet tillsammans med var respondents svar. För att säkerställa att det inte skett 
något inmatnings fel i samband med att respondenternas enkäter registrerats i IBM SPSS så 
kontrollerades alla enkäter. När samtliga enkäter var inmatade och kontrollerade i IBM SPSS 
påbörjades analysen. Med hjälp av IBM SPSS kunde vi skapa tabeller där det går att utläsa 
skillnader och likheter mellan olika bakgrundsvariabler. 
 
Vi har använt oss av frekvenstabeller och korstabeller när vi analyserat och redovisat vårt 
resultat. Med hjälp av frekvenstabeller går det att se hur många respondenter som svarat på 
vilket svarsalternativ. När man vill se hur olika variabler är i relation till varandra är det 
lämpligare att använda sig av korstabeller. I korstabeller presenteras en variabel horisontellt 
och en annan variabel vertikalt, det går även att addera flera variabler men tre variabler är 
normalt sett det högsta antalet som presenteras. Vi har använt oss av frekvenstabeller när vi 
velat se samtliga respondenters svarsfrekvens oberoende av bakgrundsvariabler. När vi velat 
utläsa samband och skillnader mellan olika bakgrundsvariabler har vi använt oss korstabeller. I 
analysarbetet började vi med att presentera tabeller baserade på specifika enkätfrågor där det 
redogörs för vad som kan utläsas i respektive tabell. Vi har sedan analyserat empirin med hjälp 
av vår teoretiska referensram. Denna metod kallas för deduktiv ansats vilket är när man utgår 
från redan etablerad teori som ligger för grund för studie som testas i empirin (Patel & 
Davidsson 2011:23f).  
 

4.5 Kvalitativ intervju 

Vi har valt att komplettera vår kvantitativa enkätundersökning med en kvalitativ intervju 
genom en metodtriangulering (Esaiasson et al. 2012:77). Detta med anledning av att den 
kvantitativa enkätundersökningen inte kunde besvara alla våra frågeställningar. Intervjun 
genomfördes med varuhuschefen på det aktuella IKEA-varuhuset. Det har genomförts en 
semistrukturerad intervju, vilket innebär att det finns en intervjuguide som behandlar vad som 
ska beröras samtidigt som det finns utrymme för intervjupersonen att utforma svaren (Patel & 
Davidsson 2011:81). Vi började med att konstruera en intervjuguide med 12 frågor i syftet att 
kunna komplettera våra frågeställningar. Enligt Esaiasson med författare (2012:264) bör 



 
  

28 

forskaren vid skapandet av en intervjuguide tänka på både innehåll och form. Innehållet knyter 
an till studiens problemställning och formen syftar till att skapa en situation där samtalet blir 
levande. Intervjun ägde rum på IKEA-varuhuset där varuhuschefen arbetar i syfte att 
intervjupersonen skulle känna sig bekväm, vilket är något som Esaiasson med författare (2012) 
rekommenderar. Intervjun tog 60 minuter och spelades in med hjälp av mobiltelefon.  
 

4.6 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet redogör för ett individskyddskrav i samband med forskning där individer inte 
får utsättas för psykisk eller fysisk skada, kränkning eller förödmjukelse. Individskyddskravet 
kan delas upp i fyra allmänna krav vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att forskaren ska 
informera de berörda om forskningens syfte och hur forskningen kommer att genomföras 
(Vetenskapsrådet 2002:5ff).  I den kvantitativa enkätundersökningen har informationskravet 
följts genom att informera om studien i det missivbrev som bifogades med enkäten. I den 
kvalitativa intervjun har vi följt informationskravet genom att informera om studiens syfte för 
intervjupersonen innan intervjun. Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär samtyckeskravet att 
deltagare har rätt att bestämma över sin medverkan. Forskaren ska hämta samtycke och de som 
deltar har rätt att bestämma hur länge och på vilka villkor de vill delta. Vi hade 
samtyckeskravet i åtanke i skapandet av missivbrevet till vår enkät där det framkom att 
deltagandet i studien är frivilligt.  Denna information togs med i missivbrevet med anledning 
av att Patel och Davidsson (2011:75) poängterar att informationen måste ges till deltagarna 
innan de deltar i studien. I missivbrevet stod våra kontaktuppgifter om deltagarna skulle vilja ta 
del av studiens resultat. I genomförandet av den kvalitativa intervjun har samtyckeskravet följts 
genom att innan intervjun informera om att deltagandet är frivilligt och att intervjun när som 
helst går att avbryta.  
 
Konfidentialitetskravet handlar om att alla deltagare i en studie ska ges konfidentialitet och att 
obehöriga inte skall kunna ta del av personuppgifter (Vetenskapsrådet 2002). Enligt Forsman 
(1997:77) är konfidentialitet när forskaren kan få eller har full information om deltagarna men 
behåller denna information för sig själv. Konfidentialitet skiljer sig från anonymitet som 
handlar om att forskaren inte kan koppa empiri till enskild person. Patel och Davidsson 
(2011:74) definierar anonymitet som att det inte finns någon identifiering på deltagarna såsom 
namn. Konfidentialitetskravet i samband med den kvantitativa enkätundersökningen är svår att 
utvärdera eftersom deltagarna i studien är anonyma i den utsträckningen att deltagarna inte 
lämnar några personuppgifter. Vissa frågor kan härledas till specifika personer, såsom frågor 
om funktion, befattning, ålder och anställningstid. Svaren har dock behandlats konfidentiellt i 
och med att det bara är vi som har tillgång till de uppgifterna. Resultatet har dessutom 
sammanställts i tabeller där enskilda personers svar inte går att utläsas. I den kvalitativa 
intervjun är intervjupersonen helt anonym enligt Forsmans (1997) och Patel och Davidssons 
(2011) definitioner (bortsett från att personens yrkesroll avslöjas) vilket gör att vi uppfyller 
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konfidentialitetskravet. Det sista kravet Vetenskapsrådet (2002) lyfter är nyttjandekravet och 
handlar om att uppgifter om enskilda personer enbart får användas i syfte för forskning. De 
uppgifter som kommit fram i studien kommer inte användas till andra ändamål än till vår 
kandidatuppsats, vilket innebär att vi uppfyller Vetenskapsrådets (2002) nyttjandekrav både när 
det gäller den kvantitativa enkätundersökningen och i den kvalitativa intervjun. 
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5. Resultat och analys 
____________________________________________________________________________ 
I följande kapitel kommer det redogöras för studiens resultat och analys. Vi kommer 
presentera vår empiri i tabeller. Resultatet analyseras med hjälp av den teoretiska 
referensramen där empiri och teori kopplas samman med studiens frågeställningar. Den data 
vi fått från den kompletterande kvalitativa intervjun kommer att vävas samman med analysen 
av empirin från den kvantitativa enkätundersökningen.  
____________________________________________________________________________ 

5.1 Bakgrund till kommande resultat och analys 

Syftet med denna studie är att undersöka organisationskulturen inom en värdedriven 
organisation med uttalade värderingar. Vi vill undersöka i vilken utsträckning 
organisationskulturen är synlig, och i vilken utsträckning organisationskulturen påverkar de 
anställda i deras arbete. För att kunna besvara vårt syfte har syftet brutits ner i fyra 
frågeställningar. I detta kapitel presenteras resultatet relaterat till varje frågeställning. Kapitlet 
är uppdelat i fyra avsnitt där varje avsnitt berör en frågeställning med tillhörande enkätfrågor. I 
avsnitten kommer det presenteras resultat från empirin i tabellform. I tabell 2 presenteras den 
absolut frekvensen och i tabell 6 olika medelvärden. I tabell 2 presenteras 
bakgrundsvariablerna befattning, anställningstid och anställningsgrad. Dessa 
bakgrundsvariabler kommer att användas i kommande resultat och analys.     
 
Tabell 2. Presentation av bakgrundsvariabler 

Bakgrundsvariabel Absolut frekvens (n) Relativ frekvens  

Befattning 
Medarbetare  
Chef 
 
Anställningstid 
0-2 år 
2-4 år 
4-7 år 
7-13 år 
 
Sysselsättningsgrad 
7-19 timmar 
20-30 timmar 
31 timmar eller mer 

 
76 
11 

 
 

19 
20 
22 
22 

 
 

12 
23 
52 

 
87 
13 

 
 

23 
24 

26,5 
26,5 

 
 

14 
26 
60 
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5.2 De uttalade värderingarna 

I kommande avsnitt kommer följande frågeställning behandlas:  
 
Känner de anställda till de uttalade värderingarna, samt delar de anställda dessa 
värderingar?  
 
Vi kommer presentera det empiriska resultatet från enkätfråga 1, enkätfråga 4 och enkätfråga 
13, vi kommer jämföra bakgrundsvariablerna befattning och anställningstid för att se om 
svarsfrekvensen ser olika ut för dessa variabler. 
 
Tabell 3: Fråga 1. Känner du till IKEAs värderingar? 

Svarsalternativ Medarbetare Chef Total vertikal procent 

Ja 
Nej 

98,7 
1,3 

100 
0 

98,8 
1,2 

Total 
Antal 

100 
75 

100 
11 

100 
86 

 
Tabell 4: Känner du till IKEAs värderingar? 

Svarsalternativ Medarbetare 0-2år Medarbetare 2-4 år Medarbetare 4-7 år Medarbetare 7-13år 

Ja 
nej 

94,4 
5,6 

100 
0 

100 
0 

100 
0 

Total 
Antal 

100 
18 

100 
17 

100 
19 

100 
17 

 
I tabell 3 går det att utläsa att de flesta av medarbetarna känner till IKEAs värderingar samt att 
samtliga chefer känner till IKEAs värderingar. Bland medarbetarna är det 1,3% som inte 
känner till värderingarna. Philipson (2011) förde resonemanget om att en organisationskultur 
kan vara manifest eller latent, där en manifest organisationskultur är dokumenterad och 
välkänd och en latent organisationskultur är osynlig och odokumenterad. Eftersom att 
majoriteten av medarbetarna och samtliga chefer känner till IKEAs värderingar skulle vi med 
Philipsons (2011) resonemang kunna dra slutsatsen av att organisationskulturen är välkänd och 
således manifest på IKEA.      
 
I tabell 4 går det att utläsa att de som besvarat att de inte känner till IKEAs värderingar har 
varit anställda inom organisationen i 0-2 år. Schein (2010) menar att när det kommer nya 
medlemmar till en grupp behöver de socialiseras in för att få kännedom om de gemensamma 
normer samt värderingar som finns inom kulturen. De kommer först i kontakt med det som är 
synligt inom kulturen vilket ofta är det som går att observera, att få kännedom om hela kulturen 
sker först när personen fått en permanent status inom gruppen. De anställda som besvarat att de 
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inte känner till IKEAs värderingar har med detta som bakgrund möjligtvis inte socialiserats in 
helt i kulturen och har därmed inte kommit i kontakt med IKEAs värderingar. Vi frågar oss 
därmed om organisationskulturen i viss mån även är latent enligt Philipson (2011). Möjligtvis 
är organisationskulturen en blandning mellan en manifest och en latent kultur. 
Organisationskulturen är manifest i den meningen att den är dokumenterad och känd bland de 
anställda och latent i den meningen att vissa delar av organisationskulturen är osynlig och att 
de anställda måste socialiseras in för att ta del av hela organisationskulturen.  
 
Kronstam (2002) redogör för hur värdedrivna organisationer bör ha uttalade värderingar och att 
de bör arbeta aktivt med sin värdegrund. Inom värdedrivna organisationer är det viktigt att i 
samband med rekrytering diskutera vilka värden samt värderingar som ligger till grund för 
organisationens arbete. Detta för att säkerställa att de anställda inom organisationen arbetar i 
organisationens riktning. När vi frågar varuhuschefen om rekrytering berättar han att “vi är ett 
starkt värderingsbaserat bolag, företag och när vi rekryterar så är det i första hand utifrån våra 
värderingar”. Varuhuschefen berättar att det i rekryteringsförfarandet ställs värderingsfrågor 
och att de som rekryterar får en relativ omgående bild av den sökande. Referenstagning kopplat 
till IKEAs värderingar är även av betydelse. Att nästintill samtliga anställda känner till IKEAs 
värderingar tror vi kan bottna i ett resonemang som Kronstam (2002) förde om värdedrivna 
organisationer där värderingarna influeras i hela organisationen.  
 
Att majoriteten av de anställda känner till IKEAs värderingar kan även bottna sig i att IKEA 
använder sig av ”storytelling”. IKEAs värderingar har sina rötter i Småland där Kamprad 
grundade IKEA (ikea.com). Organisationen vilar på dessa värderingar som ger IKEA dess 
identitet. De använder sig av sina värderingar för att berätta sin Småländska historia, vilket 
enligt Salzer-Mörling och Strannegård (2004) är att använda sig av storytelling. Att majoriteten 
av de anställda känner till IKEAs värderingar kan ha sin grund i att de känner till IKEAs 
historia, och att de hört berättelser om hur dessa värderingar växte fram i Småland. Mossberg 
och Nissen-Johanssen (2006) menar att det är vanligt att organisationer bygger en historia 
kring dess grundare, och att ett exempel är just Kamprad och hans IKEA. Som genom sina 
värderingar skapar stolthet och identifikation bland de anställda.  
 
Tabell 5: Fråga 4.  I vilken grad överensstämmer IKEAs värderingar med dina egna 
värderingar? 

Svarsalternativ Medarbetare Chef Total vertikal procent 

I låg grad 
Varken i låg/hög grad 
I hög grad 

2,7 
9,6 

87,7 

0,0 
0,0 
100 

2,4 
8,3 

89,3 

Total 
Antal 

100 
73 

100 
11 

100 
84 
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I tabell 5 går det att utläsa i vilken grad IKEAs värderingar överensstämmer med de anställdas 
egna värderingar. Det går att utläsa att en majoritet av medarbetarna och att samtliga chefer 
anser att deras egna värderingar i hög grad överensstämmer med IKEAs värderingar. Kronstam 
(2002) resonerar kring viktiga värden för de anställda inom en organisation. Det är av vikt att 
de anställda vill känna en mening med det arbete de utför, vilket kan kopplas ihop med 
samhörighet. Att majoriteten av den totala vertikala procenten anser att IKEAs värderingar 
överensstämmer i hög grad med deras egna värderingar styrker Kronstams (2002) resonemang 
om att de flesta anställda vill känna mening och samhörighet med organisationen. 
 
Att samtliga chefer anser att IKEAs värderingar i hög grad överensstämmer med deras egna 
värderingar skulle kunna gå att koppla till Scheins (2010) teori om att kultur tar uttryck i olika 
nivåer. Enligt Schein (2010) behöver medlemmarna komma åt de grundläggande antagandena 
inom en kultur för att förstå sig på dess normer och värderingar. Med anledning av att det är 
chefer som kommunicerar ut kulturen till medarbetarna skulle cheferna kunna ses som en del 
av de grundläggande antagandena. IKEA är ett värdedrivet företag där värderingarna speglas i 
hela organisationen. Då cheferna förmedlar värderingarna åt medarbetarna bör cheferna själva 
dela värderingarna. Att medarbetarnas svarsfrekvens är fördelad på samtliga svarsalternativ kan 
förklaras med hjälp av Scheins (2010) teori om att kulturen visas i olika nivåer beroende på 
vart man befinner sig inom kulturen. Medarbetarna känner inte överensstämmelse i samma 
grad som cheferna vilket skulle kunna bero på att medarbetarna inte är i kontakt med kulturen 
på samma nivå som cheferna. Vi har räknat ut ett medelvärde över samtliga anställdas 
överensstämmelse mellan IKEAs värderingar och deras egna värderingar, och vi fick fram ett 
värde på 4,4 på en skala från 1 till 5, där 1 motsvarar i låg grad och 5 motsvarar i hög grad. 
Detta visar på att överensstämmelsen mellan IKEAs värderingar och de anställdas egna 
värderingar är hög.  
 
Tabell 6: Fråga 4. I vilken grad överensstämmer IKEAs värderingar med dina egna värderingar?  

Svarsalternativ Anställda 0-2år Anställda 2-4 år Anställda 4-7 år Anställda 7-13år 

I låg grad 
Varken i låg/hög grad 
I hög grad 

0,0 
17,6 
82,4 

0,0 
0,0 
100 

0,0 
9,5 

90,5 

9,1 
9,1 

81,8 

Total 
Antal 

100 
17 

100 
20 

100 
19 

100 
22 

 
I tabell 6 presenteras det i vilken grad IKEAs värderingar överensstämmer med de anställdas 
egna värderingar och graden av överensstämmelse beroende på hur länge de anställda arbetat 
inom organisationen. Det går att utläsa att majoriteten av de anställda oavsett anställningstid 
anser att IKEAs värderingar överensstämmer i hög grad med deras egna värderingar. Det har 
tidigare redogjorts för Hofstede med författares (2011) illustration av kultur i form av en lök, 
där kulturen yttrar sig i olika former beroende på hur bekant kulturens medlemmar är med 
kulturen. Med utgångspunkt från Hofstede med författares (2011) samt Scheins (2010) teori 
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om kulturens olika nivåer skulle vi kunna dra slutsatsen att de som varit anställda kortare tid än 
2 år inte har socialiserats in i kulturen. Detta förklarar varför IKEAs värderingar varken 
överensstämmer i låg/hög grad med deras egna värderingar. Att samtliga anställda som varit 
anställda 2-4 år anser att IKEAs värderingar överensstämmer i hög grad med deras egna 
värderingar kan bottna i att de socialiserats in i kulturen. 
 
Bland de anställda som arbetat 4-7 år har cirka en tiondel svarat att värderingarna varken 
överensstämmer i låg eller i hög grad med deras värderingar. Detta kan handla om att de har 
socialiserats in i den rådande kulturen och att de har kommit i kontakt med de olika 
dimensionerna inom kulturen enligt Hofstede med författares (2011) och Scheins (2010) 
resonemang, men att de ännu inte förstått sig på den egentliga innebörden av den. Bland de 
som arbetat i 7-13 år har en tiondel svarat att IKEAs värderingar stämmer i låg grad med deras 
egna värderingar. Möjligtvis har dessa kommit i kontakt med den innersta dimensionen av 
kulturen och att de på grund av detta förstår sig på kulturen, vilket gör att de kan ta ställning till 
om värderingarna överensstämmer med deras egna värderingar eller inte.  
 
Vi frågade varuhuschefen om man som anställd kan socialiseras in i den rådande 
organisationskulturen om man inte delar den gemensamma värdegrunden. Varuhuschefen 
berättar:  
 

Jag tror inte att om man inte har … eller om man inte delar dom här värderingarna från 
början, så tror jag inte att man kan förändra sig genom åren, för värderingar är så 
grundläggande. Men vad jag menar är att när vi rekryterar, när man börjar sin anställning på 
IKEA så hoppas jag att vi har kommit fram till att vi delar dom här värderingarna både 
individ och arbetsgivare, och sen så kommer man, ju mer man jobbar desto mer kommer 
man i kontakt med värderingarna och de kanske blir mer påtagliga.  

 
Det vi finner intressant i tabell 6 är tendensen att efter 4 års anställningstid sjunker 
överensstämmelsen mellan de egna värderingarna och IKEAs värderingar. Med utgångspunkt 
av att IKEA rekryterar efter sina värderingar kan vi anta att de som varit anställda 4 år eller 
längre blivit rekryterade för att de delade organisationens värdegrund. Kan tendensen att 
överensstämmelsen mellan de egna värderingarna och IKEAs värderingar sjunker bottna sig i 
Kronstams (2002) tre viktiga värden, där de anställda efter 4 år inte förlikar sig med 
organisationens värden på det sättet som de gjorde i början av anställningstiden?  
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Tabell 7: Fråga 13. Påståenden baserade på IKEAs värderingar 

Påstående Lägsta Högsta Medelvärde 

D. Jag tycker att det är viktigt att man respekterar varandra 
E. Det är viktigt att kunna ifrågasätta saker 
G. För mig är det viktigt att ha en avslappnad och rak attityd 
B. Tillsammans går det att lösa till synes olösliga problem 
H. För mig är det viktigt med ständig utveckling 
C. Jag strävar efter att uppnå bra resultat med små resurser 
F. Jag blir uppmuntrad till att ta ansvar 
A. För mig är det viktigt med ständig förändring 

3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

3,98 
3,82 
3,75 
3,61 
3,50 
3,50 
3,50 
3,0 

 
I tabell 7 går det att utläsa hur de anställda tagit ställning till 8 olika påståenden baserade på 
IKEAs värderingar. Siffran 1 betecknar svarsalternativet “stämmer inte alls” och siffran 4 
symboliserar “stämmer helt och hållet”. I kolumnen lägsta visas det lägst besvarade 
svarsalternativet för respektive påstående och i kolumnen högsta presenteras det högst 
besvarade svarsalternativet. I kolumnen längst till höger går det att se medelvärdet, den 
genomsnittliga svarsfrekvensen för samtliga respondenter för respektive påstående. I tabellen 
går det att utläsa att de anställda anser det viktigt att de respekterar varandra och att det är 
viktigt att kunna ifrågasätta saker och att det är viktigt att ha en avslappnad och rak attityd. 
Dessa tre påståenden är baserade på IKEAs värderingar gemenskap, vi vågar vara annorlunda 
och enkelhet. I kapitel 3 redogjordes det för IKEA och dess kultur. Det redogjordes för Lewis 
(2006) resonemang om att det är en typ av individer som trivs hos IKEA och att dessa ofta är 
jordnära och enkla. Då det framkommer i tabell 7 att värderingarna gemenskap och enkelhet 
hamnar högt upp bland de anställdas svarsfrekvens kan vi dra slutsatsen av att de anställda 
värderar gemenskap och enkelhet. Att de värderar enkelhet kan tyda på att de är jordnära och 
enkla enligt Lewis (2006).  
   
Vi redogjorde tidigare för Philipssons (2004) resonemang om vad som definierar en god och 
stark organisationskultur. Författaren menar att det behöver ske en enighet mellan de externa 
värdena och de interna värdena, där de inom organisationen behöver känna en 
överensstämmelse med organisationens grundläggande värden. De 8 påståendena i tabell 6 är 
baserade på IKEAs 8 värderingar som är organisationens grundläggande värden. Vi kan utläsa 
från tabellens medelvärden att de genomsnittliga svarsfrekvensen varierar från 3,0 till 3,98. 
Detta tyder på att de genomsnittliga svarsalternativen som har besvarats är stämmer till stor del 
och stämmer helt och hållet. Detta tyder på att den genomsnittlige anställde anser att dessa 
påståenden som är influerade av IKEAs värderingar instämmer till stor del eller helt och hållet. 
Utifrån detta kan vi tala om att det finns en överensstämmelse mellan IKEAs värden och de 
anställda, och att dessa värden skapar mening för de anställda. Utifrån Philipssons (2004) 
definition kan vi därmed uttala oss om att finns en god och en stark organisationskultur.     



 
  

36 

5.2.1 Sammanfattning 

Utifrån ovanstående tabeller går det att utläsa att majoriteten av de anställda känner till IKEAs 
värderingar. Organisationskulturen på IKEA är synlig i den meningen att den är dokumenterad 
och välkänd, den är även osynlig då de anställda måste socialiseras in för att ta del av hela 
organisationskulturen. Vi har kunnat utläsa att majoriteten av de anställda anser att IKEAs 
värderingar överensstämmer i hög grad med deras egna värderingar. Det visade sig att graden 
av överensstämmelse med IKEAs värderingar varierar beroende på anställningstid. Detta har 
sin grund i att de anställda kommer i kontakt med kulturens olika dimensioner baserat på hur 
länge de varit inom kulturen. Vi har utifrån medelvärden kunnat utläsa att IKEAs värderingar 
stämmer in till stor del eller helt och hållet på den genomsnittlige anställde. Medelvärdet på 4,4 
över de anställdas överensstämmelse mellan IKEAs värderingar och deras egna värderingar 
tolkar vi som att överensstämmelsen är hög och att de anställda därmed delar IKEAs 
värderingar.  
 

5.3 Identifikation med organisationskulturen 

I kommande avsnitt kommer vi behandla frågeställningen:  
 
Varierar graden av identifikation med organisationskulturen bland de anställda?  
 
Vi kommer presentera resultatet från enkätfråga 3 och enkätfråga 12 ABC i fyra olika tabeller 
där vi jämför bakgrundsvariablerna befattning, sysselsättningsgrad och anställningstid för att 
identifiera om graden av identifikation varierar.  
 
Vi frågade varuhuschefen om det är viktigt att de anställda känner identifikation med IKEAs 
värderingar. Varuhuschefen svarade: ”Ja. Odiskutabelt. Och det är inte bara de anställda utan 
det är alla som vi kommer i kontakt med, andra IKEA bolag, våra externa partners som på ett 
eller annat sätt representerar IKEA”. 
 
Tabell 8: Fråga 3.  Tycker du att det är viktigt att identifiera sig med IKEAs värderingar? 

Svarsalternativ Medarbetare Chef Total vertikal procent 

Inte viktigt 
Varken eller 
Viktigt 

4 
8 

88 

0,0 
0,0 
100 

3,5 
7,0 

89,5 

Total 
Antal 

100 
75 

100 
11 

100 
86 

 
I tabell 8 går det att utläsa att majoriteten av medarbetarna tycker att det är viktigt att identifiera 
sig med IKEAs värderingar. Det går att utläsa att samtliga chefer anser att det är viktigt att 
identifiera sig med IKEAs värderingar. Skillnaden mellan medarbetares och chefers 
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svarsfrekvens kan bottna sig i Lok med författares (2005) resonemang om att det finns ett 
samband mellan ledarskap och organisationskultur då det är chefer som förmedlar kulturen och 
dess värderingar vidare till medarbetarna. Att en högre andel chefer anser att det är viktigt att 
identifiera sig med IKEAs värderingar kan således ha sin grund i att cheferna förmedlar 
värderingarna till sina medarbetare. Det går att utläsa från den totala svarsfrekvensen att 3,5% 
anser att det inte är viktigt att identifiera sig med IKEAs värderingar. Detta stärker Kronstams 
(2002) resonemang angående viktiga värden där de anställda vill känna mening och 
samhörighet med organisationen vilket gör att det blir viktigt för de anställda att dela 
organisationens värden.  
 
Tabell 9: Fråga 12. Känner du gemenskap och identifikation med: 

Fråga 12 A. Ditt IKEA-varuhus B. Dina närmaste kollegor C. Andra kollegor 

 

Befattning Medar-      
betare   

Chefer Totalt  Medar-      
betare   

Chefer Totalt Medar-  
betare   

Chefer Totalt 

Ja 
Nej 

95,9 
4,1           

90,9 
9,1 

95,2 
4,8 

100                         
0                              

90,9 
9,1 

98,8 
1,2 

78,1 
21,9 

81,8 
18,2 

78,6 
21,4 

Total 
Antal 

100 
73 

100 
11 

100 
84 

100 
74                   

100 
11 

100 
85 

100 
73     

100 
11 

100 
84 

 
I tabell 9 går det att utläsa att den procentuella fördelningen av hur många som besvarat att de 
känner gemenskap och identifikation med sitt IKEA-varuhus, sina närmaste kollegor samt med 
andra kollegor på andra avdelningar i IKEA-varuhuset. I tabellen presenteras medarbetares, 
chefer samt samtliga anställdas svarsfrekvens. Det går att utläsa att majoriteten av de anställda 
känner gemenskap och identifikation med sitt IKEA-varuhus, sina närmaste kollegor och med 
kollegor på andra avdelningar i IKEA-varuhuset. Utifrån tabellen går det att utläsa att de 
anställda känner gemenskap och identifikation med sina närmaste kollegor i högre utsträckning 
än med sitt IKEA-varuhus och med andra kollegor. Forslund (2013) resonerade om att det ofta 
skapas subgrupper i organisationer där de anställda arbetar med olika arbetsuppgifter. Forslund 
(2013) definierar en organisatorisk subkultur som en delgrupp av organisationens medlemmar 
som kontinuerligt interagerar med varandra och agerar på ett sätt som är unikt för gruppen. Det 
skulle kunna existera subkulturer inom organisationen då en majoritet av de anställda känner 
gemenskap och identifikation med sina närmaste kollegor samtidigt som cirka en femtedel av 
de anställda inte känner gemenskap och identifikation med kollegor på andra avdelningar. 
Philipson (2011) resonerar om det inom subkulturer kan skapas medarbetarvärderingar och att 
dessa måste vara i samklang med organisationens uttalade värderingar. Om 
medarbetarvärderingarna inte är i samklang med organisationens värderingar kan 
medarbetarvärderingarna komma att forma organisationskulturen. Att en majoritet av de 
anställda känner gemenskap och identifikation med IKEA-varuhuset tycker vi tyder på att 
organisationen är lyhörda gentemot medarbetarnas egna värderingar och att 
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organisationskulturen inte formats av medarbetarnas värderingar även fast det existerar 
subgrupper.  
 
Enligt Schein (2010) är känslan av att känna identifikation med en grupp nyckeln till att kultur 
skapas. Han menar att kultur sätter identitet på gruppen, vilket ger den strukturell stabilitet. Att 
samtliga av medarbetarna känner gemenskap och identifikation med sina närmaste kollegor, 
medan en tiondel av cheferna inte känner gemenskap och identifikation med sina närmaste 
kollegor kan bottna i att medarbetarna söker strukturell stabilitet och identitet i högre grad än 
vad cheferna gör. Schein (2010) menar att en viktig bidragande faktor till att stabilitet och 
identitet skapas inom en kultur är ledarskap då det är cheferna som hjälper medarbetarna att 
definiera de meningar samt värden som finns inom organisationen. 
 
Något vi finner intressant i tabell 9 är skillnaden mellan svarsfördelningen beroende på 
befattning när det gäller fråga 12 B och C. Medarbetarna och cheferna känner i högre 
utsträckning gemenskap och identifikation med sina närmsta kollegor än vad de känner 
gemenskap och identifikation med kollegor på andra avdelningar. Det finns en skillnad i 
svarsfördelningen mellan medarbetare och chefer, där medarbetarna i högre grad känner 
gemenskap och identifikation med sina närmaste kollegor.  Medarbetarna känner gemenskap 
och identifikation med andra kollegor i lägre grad än vad cheferna gör, detta kan bottna sig i 
det värderingsbaserade ledarskapet. Där chefens uppgift är att förmedla organisationens 
värderingar i syfte att få de anställda att identifiera sig med dessa. För att detta skall lyckas 
behöver ledarskapet enligt Pruzan (1998) influeras av identitet och ansvar. Att samtliga 
medarbetarna känner gemenskap och identifikation med sina närmaste kollegor visar på ett 
lyckat värderingsbaserat ledarskap gentemot medarbetarna. 
 
Tabell 10: Fråga 12A. Känner du gemenskap och identifikation med ditt IKEA-varuhus? 

Svarsalternativ Anställda som arbetar 7-
19h 

Anställda som arbetar 20-
30h  

Anställda som arbetar  
31h eller mer 

Ja 
Nej 

100 
0 

95,2 
4,8 

94,1 
5,9 

Total 
Antal 

100 
11 

100 
21 

100 
50 

 
I tabell 10 går det att utläsa huruvida de anställda känner gemenskap och identifikation med sitt 
aktuella IKEA-varuhus, relaterat till deras sysselsättningsgrad. I tabell 9 kunde det utläsas att 
95,2% av de anställda känner gemenskap och identifikation med sitt IKEA-varuhus. I denna 
tabell kan det utläsas att de som har lägst sysselsättningsgrad i högre utsträckning känner 
gemenskap och identifikation med sitt IKEA-varuhus än de som har högre sysselsättningsgrad.  
 
Det har tidigare redogjorts för Scheins (2010) resonemang gällande när nya medlemmar 
socialiseras in i grupper, där begreppet kultur handlar om strukturell stabilitet och ger gruppen 
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identitet. Nya medlemmar socialiseras in i kulturen och kommer först i kontakt med det som är 
synligt inom den, medlemmarna behöver få en permanent status i gruppen innan de kommer i 
kontakt med den innersta dimensionen av kulturen. Att de anställda som arbetar 7-19 timmar i 
högre utsträckning känner gemenskap och identifikation med sitt IKEA-varuhus än de som 
arbetar 20-30 timmar och 31- timmar kan ses som motstridigt gentemot Scheins (2010) och 
Hofstede med författares (2011) teorier rörande kultur i olika dimensioner. Detta av orsaken att 
gruppmedlemmarna först når innersta dimensionen av kulturen när de socialiserats in i kulturen 
och fått en permanent status inom gruppen. Att samtliga av de som arbetar 7-19 timmar känner 
gemenskap och identifikation med sitt IKEA-varuhus baseras på deras definition av vad 
gemenskap samt identifikation är utifrån de dimensioner av kultur de har kommit i kontakt 
med. Att de som arbetar 20 timmar eller mer har besvarat att de inte känner gemenskap och 
identifikation med deras IKEA-varuhus är ett faktum. Det som måste tas i beaktning är att det 
är de anställdas subjektiva upplevelse som baseras på i vilken utsträckning de är inom kulturen. 
Svarsfrekvensen kan handla om att de har kommit i kontakt med den inre dimensionen av 
kulturen och därmed förstår den och kan förhålla sig till den. 
 
Tabell 11: Fråga 12 A. Känner du gemenskap och identifikation med ditt IKEA-varuhus?     

Svarsalternativ Anställda 0-2år Anställda 2-4 år Anställda 4-7 år Anställda 7-13år Samtliga 
anställda  

Ja 
Nej 

100 
0 

100 
0 

90,9 
9,1 

90,5 
9,5 

95,2 
4,8 

Total 
Antal 

100 
19 

100 
18 

100 
22 

100 
21 

100 
80 

 
I tabell 11 går det att utläsa hur många procent av de anställda som känner gemenskap och 
identifikation med sitt IKEA-varuhus baserat på anställningstid. Det går att utläsa att samtliga 
av de som varit anställda 0-4 år känner gemenskap och identifikation med sitt IKEA-varuhus. 
Bland de som varit anställda mellan 4-13 år känner cirka en tiondel inte gemenskap och 
identifikation med sitt IKEA-varuhus. Att de inte känner gemenskap och identifikation kan 
bottna sig i de tre viktigaste värdena Kronstam (2002) behandlar. Av den orsaken att det är de 
anställda som varit anställda 4 år eller längre som besvarat att de inte känner gemenskap och 
identifikation kan det ha grund i värdet att kunna påverka sin egen situation och möjlighet till 
utveckling. Eller värdet i att känna mening med det arbete de utför. Med utgångspunkt av att de 
fortfarande arbetar inom organisationen kan vi tänka att de fortfarande känner värde i 
organisationens syfte, att de står för det organisationen representerar.  
 

5.3.1 Sammanfattning 

I detta avsnitt har vi kunnat utläsa att samtliga chefer och majoriteten av medarbetarna tycker 
att det är viktigt att identifiera sig med IKEAs värderingar. Det har visat sig att majoriteten av 
de anställda känner gemenskap och identifikation med sitt IKEA-varuhus, sina närmaste 
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kollegor och med kollegor på andra avdelningar. Det har framkommit att medarbetarna känner 
gemenskap och identifikation med sitt IKEA-varuhus och sina närmaste kollegor i högre 
utsträckning än vad cheferna gör. Cheferna känner gemenskap och identifikation i högre 
utsträckning med andra kollegor än vad medarbetarna gör. Vi har kunnat utläsa ett mönster att 
ju mindre de anställda arbetar desto mer känner de gemenskap och identifikation med sitt 
IKEA-varuhus. Detta mönster är även någonting som varierar beroende av anställningstid. De 
som varit anställda kortast tid känner i högst utsträckning gemenskap och identifikation med 
sitt IKEA-varuhus.  
 

5.4 Agerande, beteende och medvetenhet 

Vi kommer i följande avsnitt behandla frågeställningen:  
 
Påverkas de anställdas agerande av de uttalade värderingarna samt är de medvetna om att de 
agerar utifrån dessa?  
 
Resultatet från enkätfrågorna 4,5,6,7 kommer att presenteras för att analyseras. Vi kommer att 
titta på bakgrundsvariablerna befattning och anställningstid. 
 
Tabell 12: Fråga 5. Är det viktigt för dig att du agerar utifrån IKEAs värderingar? 

Svarsalternativ  Anställda 

Oviktigt 
Varken oviktigt/viktigt 
Viktigt 

4,7 
9,3 

86,0 

Total 
Antal 

100 
86 

 
I tabell 12 går det att utläsa om det är viktigt för de anställda att de agerar utifrån IKEAs 
värderingar. Majoritet av de anställda har svarat att det är viktigt för dem att de agerar utifrån 
IKEAs värderingar. Philipson (2011) för ett resonemang om att organisationer har värden, 
dessa värden syftar till det en organisation och dess medlemmar anser är eftersträvansvärt.  
Hultman (2009) för ett resonemang om att det skapas värderingar när värden motiverar till 
handling. Med utgångspunkt av att majoriteten av de anställda har svarat att det är viktigt för 
dem att de agerar utifrån IKEAs värderingar kan vi stödja Philipsons (2011) resonemang om att 
det existerar värden inom organisationen och Hultmans (2009) resonemang om att värden 
motiverar till handling.   
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Tabell 13: Fråga 6. I vilken grad hjälper IKEAs värderingar dig att fatta beslut i ditt arbete? 

Svarsalternativ Medarbetare Chef Total vertikal procent 

I låg grad 
Varken i låg/hög grad 
I hög grad 

9,3 
24,0 
66,7 

0 
0 

100,0 

8,1 
20,9 
70,9 

Total 
Antal 

100 
75 

100 
11 

100 
86 

 
I tabell 13 går det att utläsa i vilken grad IKEAs värderingar hjälper de anställda att fatta beslut 
utifrån befattning. Majoriteten av medarbetarna och samtliga chefer har uppgett att IKEAs 
värderingar i hög grad hjälper dem att fatta beslut i deras arbete. Steen Jensen (2003) för ett 
resonemang om att värderingar inom en organisation kan hjälpa de anställda att fatta beslut i 
vardagen. Weiner (1988, refererad i Alvesson 2015) menar att de anställda kan vägledas av 
värderingar i form av att organisationskulturen vägleder de anställda som en kompass. Som det 
redogjordes för under tabell 12 existerar det värderingar inom organisationen som motiverar de 
anställda till handling. Med utgångspunkt av att majoriteten av de anställda i hög grad blir 
hjälpta av IKEAs värderingar när de fattar beslut i arbetet kan vi dra slutsatsen att 
värderingarna hjälper de anställda i enlighet med Steen Jensens (2003) resonemang. Möjligtvis 
fungerar värderingarna som en kompass som vägleder de anställda enligt Weiner (1988, 
refererad i Alvesson 2015). Bakgrunden till att det är en högre andel chefer än medarbetare 
som uppger att IKEAs värderingar hjälper dem att fatta beslut i arbetet skulle kunna förklaras 
av Alvessons (2015) resonemang om att chefer drivs av organisationskulturen.  
 
Att IKEAs värderingar hjälper de anställda att fatta beslut stödjer Pruzans (1998) resonemang 
om ett värderingsbaserat ledarskap som är ett ledarskap baserat på ansvar. Att de anställda tar 
beslut kan tyda på ansvar. Detta upplever vi stödjer ett resonemang som Stenebo (2009) förde, 
om att personalidén på IKEA handlar om att medarbetaren själv ansvarar för sin egen 
utveckling. I takt med att de anställda blir hjälpta av IKEAs värderingar när de fattar beslut kan 
vi dra slutsatsen att personalidén (tillsammans med affärsidén) styr organisationens arbete 
enligt ett resonemang som Lindmark och Önnevik (2011) förde. Vidare kan vi dra slutsatsen att 
organisationskulturen i form av värderingarna är ett avgörande element för hur utvecklingen 
ser ut eftersom de anställda påverkas av organisationskulturen. Detta stödjer ett resonemang 
som Bruzelius och Skärvad (2011) förde om att en organisationskultur genomsyrar hela 
organisationen genom mission, vision, affärsidé, mål, strategi och den operativa verksamheten. 
Vi frågade varuhuschefen om värderingarna genomsyrar organisationen IKEA: “Ja, för mig gör 
det det. Precis allt. Och det går tillbaks till det jag berättade innan, i vårt business framework 
eller struktur. Det ligger som en forever-part”. När vi frågar vad detta innebär säger han: ”Det 
är inget som ändras från år till år. Vi kallar det en forever-part. Där ligger vision, affärsidé, 
personalidé, testamentet, kultur och värderingar. Det är där”. Organisationskulturen 
genomsyrar allt, vilket vidare stödjer Danielssons (2002) resonemang om att en 
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organisationskultur är de gemensamma synsätt, normer och värderingar som andas i en 
organisation.  
 
Tabell 14: Fråga 4. I vilken grad överensstämmer IKEAs värderingar med dina egna 
värderingar?  

Svarsalternativ 
Överensstämmer i: 

Värderingarna 
hjälper i låg grad 

Värderingarna hjälper 
varken i låg /hög grad 

Värderingarna 
hjälper i hög grad 

Låg grad 
Varken i låg grad/hög grad 
Hög grad 

50,0 
25,0 
25,0 

12,5 
37,5 
50,0                           

0 
2,7 

97,3 

Total 
Antal 

100 
7 

100 
18 

100 
59 

 
I tabell 14 går det att utläsa i vilken grad IKEAs värderingar överensstämmer med de anställdas 
egna värderingar och huruvida de anställda blir hjälpta av IKEAs värderingar när de fattar 
beslut i arbetet. Under tabell 5 redogjorde vi för hur de anställda tog ställning till huruvida 
IKEAs värderingar överensstämmer med deras egna värderingar. Det framkom att majoriteten 
av de anställda tycker att IKEAs värderingar i hög grad överensstämmer med deras egna 
värderingar. I tabell 14 redovisas graden av överensstämmelse av IKEAs värderingar och de 
egna värderingarna, och hur IKEAs värderingar hjälper de anställda att fatta beslut i arbetet.  Vi 
kan utläsa att hälften av de anställda som tycker att värderingarna i låg grad hjälper dem att 
fatta beslut i arbetet har svarat att värderingarna i låg grad överensstämmer med deras egna 
värderingar. En majoritet av de anställda som svarat att värderingarna i hög grad hjälper dem 
att fatta beslut, har svarat att deras egna värderingar i hög grad överensstämmer med IKEAs 
värderingar. Det verkar således finnas samband mellan huruvida de egna värderingarna 
överensstämmer med IKEAs värderingar och beslutsfattande i arbetet. Bang (1999) menar att 
ju fler i en organisation som delar samma värderingar, desto starkare och mer genomträngande 
är värderingarna för medarbetarnas beteende.  
                                                                                    
Tabell 15: Fråga 7. I vilken utsträckning är du medveten om att du i ditt arbete, genom ditt 
agerande samt beteende, speglar IKEAs värderingar?  

Svarsalternativ Anställda 0-2 Anställda 2-4 Anställda 4-7 Anställda 7-13 

Omedveten 
Varken omedveten/medveten 
Medveten 

0 
5,6 

94,4 

0 
15,0 
85,0 

0 
13,6 
86,4 

4,5 
27,3 
68,2 

Total 
Antal 

100 
18 

100 
20 

100 
22 

100 
22 

 
I tabell 15 går det att utläsa i vilken utsträckning de anställda är medvetna om att de speglar 
IKEAs värderingar genom sitt agerande och beteende baserat på anställningstid. Av de som 
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varit anställda i 0-2 år har en majoritet svarat att de är medvetna om att de speglar IKEAs 
värderingar genom sitt agerande och beteende. Denna medvetenhet är lägre bland de som varit 
anställda 7-13 år. Medvetenheten kring speglingen av IKEAs värderingar genom agerande och 
beteenden verkar således vara beroende av anställningstid, där medvetenheten är högre i början 
av anställningstiden för att sedan minska något. Schein (2010) förde ett resonemang om 
organisationskulturens olika nivåer där man som ny medlem i en kultur kan ha svårt att förstå 
agerande utifrån normer och värderingar. För att förstå dessa måste man komma åt de 
grundläggande antagandena, som är den innersta dimensionen av kulturen. Dessa kan vara så 
implementerade i organisationens medlemmar att de inte reflekterar kring att de finns där. 
Schein (2010) förde ett resonemang om att en ny medlem i en grupp först får ta del av allt som 
finns i kulturen när denne fått en permanent status. Att medvetenheten kring speglingen av 
IKEAs värderingar genom agerandet och beteendet minskar med tiden kan bottna sig i Scheins 
(2010) resonemang. Möjligtvis har anställda med en kortare anställningstid inte fått ta del av 
allt som finns inom organisationskulturen och därmed inte kommit åt nivån med de 
grundläggande antagandena. Anställda med en längre anställningstid har tagit del av dessa 
antaganden, vilket gör att värderingarna är så implementerade i dem att de inte längre 
reflekterar kring dessa genom sitt agerande och beteende. Det vill säga att medvetenheten är 
högre i början av anställningstiden och att den sedan sjunker i takt med att värderingar 
implementeras, möjligtvis händer detta därför att den anställde fått permanent status i enlighet 
med Scheins (2010) resonemang. 
 
Tabell 16: Fråga 7. I vilken utsträckning är du medveten om att du i ditt arbete, genom ditt 
agerande samt beteende, speglar IKEAs värderingar?  

Svarsalternativ Medarbetare Chef 

Omedveten 
Varken omedveten/medveten 
Medveten 

5,3 
10,7 
84,0 

0 
0 

100 

Total 
Antal 

100 
75 

100 
11 

 
I tabell 16 går det att utläsa i vilken utsträckning de anställda är medvetna om att de speglar 
IKEAs värderingar genom sitt agerande och beteende baserat på befattning. Majoriteten av 
medarbetarna respektive samtliga chefer har svarat att de är medvetna om att de i sitt arbete, 
genom sitt agerande och beteende, speglar IKEAs värderingar. Att samtliga chefer har svarat 
att de är medvetna om att de speglar IKEAs värderingar i sitt arbete kan bero på att de i sitt 
arbete har en annan kontakt med värderingarna, jämfört med medarbetarna. Philipson (2011) 
för ett resonemang om att ett värderingsbaserat ledarskap handlar om att presentera 
organisationens värderingar samtidigt som de anställda skall kunna identifiera sig med dessa. 
En del av chefernas arbete innebär, enligt Philipsons (2011) resonemang, att presentera IKEAs 
värderingar åt medarbetarna. Det kan vara detta som ligger bakom att cheferna i större 
utsträckning är medvetna om att de speglar IKEAs värderingar i sitt agerande samt beteende. 
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Kronstam (2002) resonerade om att de anställda ser vilka värderingar som är av betydelse i 
samband med att ledaren handlar och fattar beslut. Möjligtvis ligger detta till bakgrund för 
chefernas större medvetenhet över sitt agerande och beteende. 
 

5.4.1 Sammanfattning 

Vi har kommit fram till att IKEAs värderingar påverkar de anställdas agerande, detta eftersom 
att majoriteten av de anställda tycker att det är viktigt för dem att de agerar utifrån IKEAs 
värderingar. Majoriteten av de anställda har uppgett att de blir hjälpta av IKEAs värderingar 
när de fattar beslut i arbetet, vilket tyder på att värderingarna vägleder de anställda i form av en 
kompass. Det finns samband mellan hur värderingarna hjälper vid beslutsfattande och hur de 
egna värderingarna överensstämmer med IKEAs värderingar. Ju högre grad av 
överensstämmelse desto större hjälp vid beslutsfattande. Det finns skillnader mellan chefer och 
medarbetare, en högre andel chefer har uppgett att de blir hjälpta av IKEAs värderingar vid 
beslutsfattande. Av den orsaken att värderingarna påverkar de anställdas beslutsfattande har vi 
kommit fram till att organisationskulturen, genom värderingarna, genomsyrar hela 
organisationen.  
 
Det har framkommit att det finns en medvetenhet bland de anställda om att de speglar IKEAs 
värderingar genom sitt agerande och beteende. Denna medvetenhet är beroende av 
anställningstid, där medvetenheten är högre i början av anställningstiden (0-2 år) för att sedan 
minska något. Det finns en skillnad mellan medarbetare och chefer, där chefer i större 
utsträckning är medvetna om att de speglar IKEAs värderingar i sitt agerande och beteende. 
Chefernas agerande har en inverkan på hur organisationskulturen ter sig i praktiken, vilket är 
något som kan vara bakgrunden till att de i större utsträckning är medvetna om sitt agerande 
och beteende.  
 

5.5 Chefernas betydelse för organisationskulturen 

I kommande avsnitt kommer följande frågeställning behandlas: 
  
Vilken inverkan har cheferna på organisationskulturen i en värdedriven organisation?  
 
Vi kommer att presentera resultatet från enkätfrågorna 2, 5, 10 och 11 för att analysera 
resultatet. Den bakgrundsvariabel vi tittar på i samtliga frågor är befattning.  
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Tabell 17: Fråga 2. Medarbetare och chefer fördelade efter om de har fått information om IKEAs 
värderingar av sin chef  

Har fått information om 
värderingarna av sin chef 

Medarbetare Chef  

Ja 
Nej 

100 
0 

87,5 
12,5 

Total 
Antal 

100 
48 

100 
8 

 
I tabell 17 går det att utläsa huruvida de anställda fått information om IKEAs värderingar av sin 
chef baserat på befattning. Samtliga medarbetare respektive en majoritet av cheferna som 
känner till IKEAs uttalade värderingar har svarat att de har fått information om värderingarna 
av sin chef. Det framkommer att chefen spelar en viktig roll när det kommer till förmedlingen 
av IKEAs värderingar. Pruzan (1998) för ett resonemang om ett värderingsbaserat ledarskap 
som handlar om att förmedla visioner, värderingar och mål. Det är även ett ledarskap baserat på 
identitet och ansvar. Philipson (2011) menar att ett värderingsbaserat ledarskap handlar om att 
presentera organisationens värderingar samtidigt som de anställda ska identifiera sig med 
dessa. Med utgångspunkt av att majoriteten av de anställda på varuhuset har fått information 
om värderingarna av sin chef går det med hjälp av Pruzan (1998) och Philipsons (2011) 
resonemang att dra slutsatsen att det förekommer ett värderingsbaserat ledarskap på IKEA-
varuhuset. Salzer-Mörling (1998) för ett resonemang om att ledarskap inom en stark 
organisationskultur handlar om att definiera meningar åt sig själv samtidigt som ledaren 
övertygar andra att acceptera dessa meningar. Att en lägre andel chefer uppger att de fått 
information om värderingarna av sin chef kan med Salzer-Mörling (1998) som bakgrund, 
bottna i att cheferna definierat meningar (i detta fall värderingarna) åt sig själva och därmed 
inte fått dem av sin chef. 
 
Vi har kommit fram till att det förekommer ett värderingsbaserat ledarskap på IKEA-varuhuset 
där cheferna spelar en viktig roll när det kommer till att förmedla värderingarna åt 
medarbetarna. Philipson (2011)  förde ett resonemang om att värdedrivna organisationer 
utformar en stark värdegrund. IKEA är en värdedriven organisation då de har utformat en stark 
värdegrund. Cheferna på IKEA spelar med det värderingsbaserade ledarskapet som bakgrund 
en viktig roll i den värdedrivna organisationen då de förmedlar värderingar från den utformade 
värdegrunden till medarbetarna. Cheferna kan därför ses som en brygga mellan värdegrunden 
och medarbetarna. I avsnitt 5.4 redogjorde vi för hur värderingarna genomsyrar hela 
organisationen genom, mission, vision, affärsidé, mål, strategi och den operativa verksamheten. 
Vi reflekterar över om värderingarnas influerande från mission ut till den operativa 
verksamheten har sin grund i chefernas värderingsbaserade ledarskap. Detta eftersom det är 
cheferna som förmedlar värderingarna åt medarbetarna. 
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Tabell 18: Fråga 5. Är det viktigt för dig att du agerar utifrån IKEAs värderingar? 

Svarsalternativ  Medarbetare Chef 

Oviktigt 
Varken oviktigt/viktigt 
Viktigt 

5,3 
10,7 
84,0 

0 
0 

100 

Total 
Antal 

100 
75 

100 
11 

 
I tabell 18 går det att utläsa hur viktigt de anställda tycker att det är att de agerar utifrån IKEAs 
värderingar, svarsfrekvensen är fördelad på befattning. En majoritet av medarbetarna har svarat 
att det är viktigt för dem att de agerar utifrån IKEAs värderingar. Samtliga chefer svarat att det 
är viktigt för dem att de agerar utifrån IKEAs värderingar. Kronstam (2002) för ett resonemang 
om att organisationskulturen påverkas av organisationers ledares handlingar och beslut, 
eftersom de anställda (medarbetarna i detta fall) ser hur ledaren agerar. Bakgrunden till att en 
högre andel av cheferna har svarat att det är viktigt för dem att de agerar utifrån IKEAs 
värderingar kan bottna sig i att cheferna har förväntningar på sig när de agerar.  Det kan bero 
på Alvessons (2015) resonemang om att ledare drivs av en organisationskultur eftersom den 
vägleder hur ledaren bör tänka och agera.  
 
Under intervjun frågade vi varuhuschefen om beteendet varierar beroende på befattning:  
 

Jag hoppas inte det, för att vi säger ju att vi, vi är ett starkt värderingsbaserat bolag, företag och 
när vi rekryterar så är det i första hand utifrån våra värderingar. Sen är det klart att om man 
jobbar, som förmånen att jag har haft att få jobbat i 18 år och på många olika ställen runt i 
organisationer i världen. Så kanske jag genom åren har kommit mer i kontakt med det 
värderingsbaserade ledarskapet än om man är relativt ny och jobbar varannan helg. Men dom 
grundläggande värderingarna hoppas jag och tror jag att vi alla har. 
 

Varuhuschefen menar att han tror att alla anställda har de grundläggande värderingarna, men 
att han som varuhuschef kommit i kontakt mer med det värderingsbaserade ledarskapet jämfört 
med andra anställda. Chefernas värderingsbaserade ledarskap skulle kunna förklara varför en 
högre andel chefer svarat att det är viktigt för dem att de agerar utifrån IKEAs värderingar, 
Pruzan (1998) förde ett resonemang om att det värderingsbaserade ledarskapet handlar om att 
förmedla värderingar.  
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Tabell 19: Fråga 10. Är det viktigt för dig att din chef agerar utifrån IKEAs värderingar? 

Svarsalternativ  Medarbetare Chef 

Oviktigt 
Varken oviktigt/viktigt 
Viktigt 

1,3 
4,0 

94,7 

9,1 
0 

90,9 

Total 
Antal 

100 
75 

100 
11 

 
I tabell 19 går det att utläsa hur viktigt de anställda tycker det är att deras chef agerar utifrån 
IKEAs värderingar utifrån befattning. En majoritet av medarbetarna har svarat att det är viktigt 
för dem att deras chef agerar utifrån IKEAs värderingar. Kronstam (2002) menar att en 
organisations ledare har en betydelse för hur organisationskulturen ter sig, eftersom de 
anställda (i detta fall medarbetarna) ser vilka värderingar som är av betydelse i samband med 
att ledaren agerar. Att medarbetarna värderar chefens agerande utifrån IKEAs värderingar 
skulle kunna bottna i Kronstams (2002) resonemang om att de anställda (i detta fall 
medarbetarna) ser vilka värderingar som är av betydelse i samband med att ledaren agerar. I 
tabell 18 framkom det att samtliga chefer tycker att det är viktigt att de agerar utifrån IKEAs 
värderingar. Möjligtvis hänger denna uppfattning ihop med att medarbetarna ser och 
värdesätter hur cheferna agerar. Det vill säga att cheferna, i samband med att medarbetarna 
värdesätter deras agerande, möjligtvis får förväntningar på sitt agerande, vilket gör att de själva 
tycker det är viktigt att agera utifrån IKEAs värderingar.   
 
Under intervjun med varuhuschefen frågade vi vilken betydelse ledarskapet har för 
organisationskulturen:  
 

En enorm betydelse (…) Likväl som alla som jobbar här så måste ju alla våra chefer och ledare 
känna sig jättetrygga med IKEAs värderingar, anser jag, (…) jag måste ju känna som ledare att 
det här ger mig energi. Att det här stämmer med mina värderingar för annars så kanske det blir 
jobbigt, för det är något så grundläggande för mig. Och sen då att visa genom det goda 
exemplet. Att man leder och lever genom dom värderingarna är superviktigt.  
 

När vi frågar varuhuschefen om cheferna på IKEA påverkar sina medarbetare svarar han: 
“Absolut, definitivt. Odiskutabelt”. Att varuhuschefen pratar om betydelsen av att visa genom 
det goda exemplet - av att leda och leva genom värderingarna upplever vi stödjer Kronstams 
(2002) resonemang om att medarbetarna ser vilka värderingar som är av betydelse i samband 
med att ledaren agerar. 
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5.5.1 Sammanfattning 

Vi har kommit fram till att cheferna spelar en viktig roll gällande förmedlingen av IKEAs 
värderingar gentemot medarbetarna. Det visade sig att samtliga medarbetare som känner till 
IKEAs värderingar har uppgett att de fått information om värderingarna av sin chef. Det 
förekommer med detta som bakgrund ett värderingsbaserat ledarskap på IKEA, vilket kan ses 
som ett verktyg för att förmedla värderingarna inom den värdedrivna organisationen. Vi har 
kommit fram till att chefernas agerande utifrån IKEAs värderingar är viktigt för samtliga 
chefer, samt att det är viktigt för majoriteten av medarbetarna att deras chef agerar utifrån 
IKEAs värderingar. Detta kan bero på att cheferna drivs av organisationskulturen på ett annat 
sätt än medarbetarna, och att medarbetarna har förväntningar på chefernas agerande då de 
föregår som gott exempel gentemot medarbetarna. 
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6. Sammanfattande diskussion 
____________________________________________________________________________ 
I följande kapitel presenteras slutsatserna från vår analys. Slutsatserna besvarar studiens fyra 
frågeställningar vilka i sin tur besvarar studiens syfte. Uppsatsen, dess process och studiens 
generaliserbarhet kommer även att diskuteras. Kapitlet avslutas med förslag till vidare 
forskning.  
____________________________________________________________________________ 

6.1 Slutsatser 

Utifrån den teoretiska referensramen konstruerades studiens fyra frågeställningar baserat på 
vårt syfte som är att undersöka organisationskulturen inom en värdedriven organisation med 
uttalade värderingar, vi vill undersöka i vilken utsträckning organisationskulturen är synlig, 
och i vilken utsträckning organisationskulturen påverkar de anställda i deras arbete. Vi har 
undersökt om de anställda känner till de uttalade värderingarna, om de delar dem, och om 
graden av gemenskap samt identifikation med organisationskulturen varierar bland de 
anställda. Vi har undersökt om de anställda agerar utifrån de uttalade värderingarna och om de 
är medvetna om att de agerar utifrån dem, och vilken inverkan organisationens chefer har på 
organisationskulturen. Här nedan kommer de slutsatser vi kommit fram till att presenteras, våra 
frågeställningar och vårt syfte kommer att besvaras. 
 
Känner de anställda till de uttalade värderingarna, samt delar de anställda dessa 
värderingar?  
 
Vi kan dra slutsatsen att majoriteten av de anställda känner till de uttalade värderingarna. 
Organisationskulturen är en blandning av en manifest och latent organisationskultur då den är 
välkänd, dokumenterad och samtidigt osynlig då de anställda måste socialiseras in för att kunna 
ta del av hela kulturen. Utifrån 8 påståenden som är baserade på IKEAs värderingar kunde vi 
dra slutsatsen att dessa påståenden stämmer till stor del eller helt och hållet in på majoriteten av 
de anställda. Vi kunde utläsa att på en skala från 1 till 5 överensstämmer med de anställdas 
egna värderingar med IKEAs värderingar med ett medelvärde på 4,4, där 5 är det högsta. Från 
detta medelvärde drar vi slutsatsen att bland samtliga anställda delar den genomsnittliga 
anställde IKEAs värderingar. 
 
Varierar graden av gemenskap och identifikation med organisationskulturen bland de 
anställda? 
 
Vi kan dra slutsatsen att graden av gemenskap och identifikation varierar bland de anställda 
beroende på befattning, sysselsättningsgrad och anställningstid. Medarbetarna känner i högre 
utsträckning gemenskap och identifikation än vad cheferna gör, och cheferna tycker i högre 
utsträckning att det är viktigt att identifiera sig med IKEAs värderingar än vad medarbetarna 
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gör. De som har lägre sysselsättningsgrad känner i högre utsträckning gemenskap och 
identifikation med organisationskulturen än de med högre sysselsättningsgrad. Likaså känner 
de som varit anställda kortare tid i högre utsträckning gemenskap och identifikation än de som 
varit anställda längre. tid  
 
Påverkas de anställdas agerande av de uttalade värderingarna samt är de anställda medvetna 
om att de agerar utifrån dessa? 
 
Vi kan dra slutsatsen att de anställdas agerande påverkas av de uttalade värderingarna i den 
meningen att det är viktigt för dem att agera utifrån värderingarna samt att värderingarna 
hjälper dem när de fattar beslut i arbetet. Graden av hjälp vid beslutsfattande varierar beroende 
på befattning samt och hur väl IKEAs värderingar överensstämmer med de anställdas egna 
värderingar. Vi kan dra slutsatsen att de anställda är medvetna om att de agerar och beter sig 
utifrån IKEAs värderingar och att graden av medvetenhet varierar beroende på anställningstid 
och befattning. 
 
Vilken inverkan har cheferna på organisationskulturen i en värdedriven organisation? 
 
Vi kan dra slutsatsen att cheferna på varuhuset har en inverkan på organisationskulturen i den 
meningen att de spelar en viktig roll i förmedlingen av värderingarna gentemot medarbetarna. 
Chefernas ledarskap blir ett verktyg för att förmedla ut värderingarna inom den värdedrivna 
organisationen. Chefernas agerande har en inverkan på organisationskulturen då cheferna 
föregår som ett exempel åt medarbetarna och visar vilka värderingar som är av betydelse för 
organisationskulturen.  
 
Ovanstående slutsatser besvarar vårt syfte som var:  
 
Att undersöka organisationskulturen inom en värdedriven organisation med uttalade 
värderingar. Vi vill undersöka i vilken utsträckning organisationskulturen är synlig, samt i 
vilken utsträckning organisationskulturen påverkar de anställda i deras arbete.  
 
Organisationskulturen inom IKEA är synlig i den utsträckningen att den är välkänd och 
dokumenterad, samtidigt är den osynlig eftersom de anställda måste socialiseras in i 
organisationskulturen för att kunna ta del av hela organisationskulturen. Organisationskulturen 
påverkar de anställda i deras arbete i den utsträckningen att det är viktigt för de anställda att 
agera utifrån IKEAs värderingar och att IKEAs värderingar hjälper de anställda att fatta beslut i 
arbetet. Organisationskulturen påverkar även de anställda i deras arbete i samband med att 
cheferna bedriver ett värderingsbaserat ledarskap.  
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6.2 Diskussion 

Uppsatsen har berört teorier gällande kulturens påverkan på grupper, hur kultur influeras i 
organisationers arbete samt hur den synliggörs i olika dimensioner baserat på hur bekant man 
är med kulturen. Ett stort fokus har legat på värderingar vilket är när ett värde motiverar till 
handling. Hur organisationer kan använda sig av dessa värderingar i syfte att attrahera personal 
och för att stärka sitt varumärke har berörts. Att undersöka organisationskulturen inom en 
värdedriven organisation med uttalade värderingar och att undersöka i vilken utsträckning 
organisationskulturen är synlig, samt i vilken utsträckning organisationskulturen påverkar de 
anställda har varit studiens mål. Utifrån de formulerade frågeställningarna har vi kunnat dra 
slutsatser som uppfyllt vårt syfte. Vi har dragit slutsatser om att organisationskulturen är synlig 
i olika nivåer baserat på anställningstid, befattning och sysselsättningsgrad. 
Organisationskulturen påverkar de anställda i den mening att de är viktigt för dem att de agerar 
efter de uttalade värderingarna, vilket speglas i deras beteende samt agerande. Medarbetarna 
påverkas även av organisationskulturen i samband med att deras chefer förmedlar de uttalade 
värderingarna genom det värderingsbaserade ledarskapet.  
   
Som det redogjorts för i avsnitt 4.3.4 är resultatet av vår studie inte generaliserbart till andra 
fall av den orsaken att vi inte använt oss av ett slumpmässigt urval eller en totalundersökning. 
Vi har jämfört vårt urval med vår population och kommit fram till att vårt urval är en 
miniatyrkopia av populationen trots att vi använt oss av ett bekvämlighetsurval. Detta 
redovisas i tabell 20, som bland annat visar att den relativa frekvensen för medarbetare och 
chefer är identisk (87% respektive 13%.). Den relativa frekvensen är lika för andra 
bakgrundsvariabler såsom anställningstid och anställningsgrad. Syftet med ett slumpmässigt 
urval är enligt Esaiasson med författare (2012) att skapa en miniatyrkopia av populationen, där 
generaliserbarheten styrs av hur väl det slumpmässiga urvalet gjorts. Med detta som bakgrund 
reflekterar vi över om vårt resultat, trots vårt urval, skulle kunna gå att generalisera till andra 
fall.  
  



 
  

52 

Tabell 20. 

Bakgrundsvariabel Relativ frekvens: Population Relativ frekvens: Urval  

Befattning 
Medarbetare  
Chef 
 
Anställningstid 
0-2 år 
2-4 år 
4-7 år 
7-13 år 
 
Sysselsättningsgrad 
7-19 timmar 
20-30 timmar 
31 timmar eller mer 

 
87 
13 

 
 

24 
17 
24 
35 

 
 

25 
23 
52 

 
87 
13 

 
 

23 
24 

26,5 
26,5 

 
 

14 
26 
60 

 
Sammanfattningsvis kan undersökningsprocessen och dess resultat förbättras, detta genom en 
totalundersökning och genom att göra fler kvalitativa intervjuer. Genom att göra en 
totalundersökning hade resultatets representativitet kunnat säkerställas och därmed även 
generaliserbarheten. Genom att genomföra kvalitativa intervjuer på exempelvis medarbetare 
och chefer hade vi kunnat få en djupare förståelse för vårt resultat. Vi hade kunnat fördjupa oss 
i exempelvis hur medarbetarna/cheferna upplever värderingarna, varför de identifierar sig/inte 
identifierar sig med värderingarna och om hur medarbetarna upplever chefernas inverkan på 
organisationskulturen.  
 

6.2.1 Förslag till vidare forskning 

Som det redogjordes för i metodkapitlet framkom det under forskningsprocessen att vi inte 
kunde besvara våra frågeställningar på ett tillfredsställande sätt och att vi därmed valde att 
komplettera den kvantitativa enkätundersökningen med en kvalitativ intervju. Det hade därmed 
varit intressant med en framtida kvalitativ studie inom ämnet, där forskaren förslagsvis kunde 
undersöka relationen värdegrund - identifikation utifrån anställningstid. Vi ser detta intressant 
då det i studien framkom att gemenskapen och identifikationen och överensstämmelsen med 
värderingarna är lägre bland de som varit anställda längre än fyra år. En kvalitativ studie hade 
varit till fördel för att få en ökad förståelse för de anställdas livscykel inom organisationen, där 
frågor som varför och hur det kommer sig att graden av överensstämmelse mellan de anställdas 
egna värderingar och IKEAs värderingar sjunker. Vad är det som förändras?  
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 Till dig som arbetar på IKEA 
 

Hej! 
 
Vi är två studenter som läser Personal och arbetsliv vid Karlstads universitet, just nu skriver vi vår C-uppsats 
i arbetsvetenskap med inriktning mot företagskultur.  
Syftet med den här undersökningen är att se hur företagskulturen ser ut på IKEA.  
 
Vi hoppas att Du vill hjälpa oss att ta reda på hur företagskulturen ser ut genom att besvara vår enkät. Din 
medverkan är helt frivillig men ditt deltagande betyder mycket för oss! 
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Detta innebär att vi kommer sammanställa svaren i 
tabeller så att det inte framgår hur enskilda personer har svarat i enkäten.  
 

 

Tack på förhand för Din medverkan! 
Med vänliga hälsningar 
 
Alicia Borg & Janell Nyström 
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Intervjuguide 
 
 
 
• Berätta hur IKEAs traditionsrika historia påverkar arbetet på IKEA idag  

• På vilket sätt tror du att IKEAs historia påverkar de anställda i deras vardagliga 

arbete? 

• Speglas IKEAs värderingar i organisationens arbete?  

• Tror du att IKEA-kulturen är synlig för utomstående eller behöver man komma inom 

IKEA för att uppleva den?  

• Hur arbetar IKEA med att kommunicera ut IKEA-kulturen till de anställda?  

• Är det viktigt att de anställda känner identifikation med värderingarna och agerar efter 

dem? 

• Tror du de anställda medvetet agerar utifrån värderingarna?  

• Hur rekryterar IKEA rätt anställda med rätt värderingar? 

• Hur bibehåller ni IKEA-kulturen i samband med nyrekrytering?  

• Tror du att de anställda på IKEA upplever IKEA-kulturen på samma sätt?  

• Vilken betydelse har ledarskapet för företagskulturen inom IKEA?  

• Berätta om det värdebaserade ledarskapet på IKEA 

	


