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Sammanfattning 
 
Vi vill genom denna studie belysa hur olika företag arbetar med den interna 
varumärkesprocessen samt hur väl denna process genomförs. Vi vill även undersöka om det 
finns skillnader i detta arbete beroende på företagets marknadsposition. Därför har vi valt att 
svara på följande problemformulering;  
 

- På vilket sätt och hur väl arbetar företag, beroende av marknadsposition, med att 
implementera och underhålla sitt interna varumärke?  

 
För studien har vi skapat en teoretisk modell utifrån vår teoretiska referensram. Modellen 
bygger på tre huvudparametrar vilka är: skapa, förmedla och upprätthålla. Med andra ord 
identitet, intern kommunikation samt human resource management. Studien bygger på en 
kvalitativ ansats där vi valt att undersöka tre företag inom möbelbranschen. Dessa företag är 
Severins Möbler, EM samt IKEA. Anledningen till att vi valde dessa tre företag är att de har 
olika marknadspositioner.  
 
Vi har under arbetets gång uppmärksammat att det är extremt stora skillnader i arbetet med 
det interna varumärket hos de undersökta företagen. Severins har ingen utarbetad strategi för 
att stärka det interna varumärket. EM har bättre fokus på det interna varumärket. Bäst fokus 
på det interna varumärket har dock IKEA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Abstract 
 

Through this study we want to enlighten how different companies work with their internal 
branding and how well they succeed in this process. We also want to examine if there are any 
differences in this work depending on the companies market position. Following question is 
used to investigate this process; 
 

- In what way and how well are companies working, depending on market position to 
implement and maintain their work with the internal brand? 

 
For the study a theoretical model was created based on our existing theory. The model 
contains three main variables; create, communicate and uphold; i.e. the study of an 
organizations identity, internal communication and human resource management. This study 
was chosen to do some deeper research on three companies that all are in the furniture 
business. The companies was chosen because of their different market positions, small, 
medium, large, Severins Möbler, EM and IKEA. The reason we chose these companies are 
because they all have different market positions. 
 
During the study, we have seen great differences in how the companies work with their 
internal marketing. Severins does not have a strategy to strengthen the internal brand. EM has 
a better focus on the internal brand, while IKEA has the best internal brand of the three 
studied companies.  
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1 Inledning 
 
 
Första kapitlet inleds med en övergripande bakgrund av fenomenet varumärke. Vi fortsätter 
sedan med vår problemdiskussion där vi resonerar om det interna varumärkets betydelse. 
Detta leder sedan fram till vår problemformulering och vårt syfte. Vidare behandlas studiens 
avgränsningar. För att öka förståelsen för läsaren presenteras i detta kapitel även de begrepp 
vi anser behöva en närmare förklaring, under rubriken definitioner. Avslutningsvis 
presenteras studiens disposition där läsaren på ett överskådligt sätt kan se studiens 
uppbyggnad. 
 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Begreppet varumärke är ett mycket gammalt begrepp. Det är svårt att med säkerhet bestämma 
var och när det första varumärket uppstod. Däremot, menar Melin (1999) att de första 
varumärkena var en form av märkning av boskap, lerkärl och krukor. I antikens Rom och 
Grekland brände krukmakaren in sitt namn, eller sin signatur, på krukor och andra kärl för att 
se utav vem, och i vilken region produkten producerats. 
 
Det moderna varumärket föddes på 1850-talet i USA och Storbritannien (Urde, 1997). Den 
industriella revolutionen, med dess massproduktion, resulterade i ett behov av att differentiera 
produkterna. Detta medförde att varumärken blev ett viktigt konkurrensmedel för att särskilja 
sina produkter från konkurrenternas. Sedan uppkomsten har varumärket blivit ett viktigt 
inslag i företagens marknadsföring. Detta resulterade i att konsumenterna ställdes inför ett 
växande antal produkterbjudanden från olika tillverkare.  
 
Pionjärföretagen, vilka var tidiga med att använda sig av varumärken, valde ofta att använda 
familjenamnet som varumärke. Exempel på entreprenörer vilkas efternamn blivit vida kända 
varumärken är; Levi Strauss, Lars Magnus Ericsson, Henry Ford, Ingvar Kamprad, William 
Procter och James Gamble.  
 

”Eftersom grundaren och entreprenören signerade sina 
produkter med sitt eget familjenamn blev varumärken på ett 
naturligt sätt en fråga om identitet, ansvar och stolthet” 
(Urde, 1997, s.87). 

 
Under efterkrigstiden grundades ett flertal företag vars varumärken växte sig exceptionellt 
starka. Under åttiotalet började företagsledare alltmer förstå värdet av varumärken. Detta 
visade sig tydligt vid företagsköp då uppköpspriset tenderade att överstiga de totala bokförda 
tillgångarna, med i vissa fall så mycket som fyra gånger det bokförda värdet (Keller, 1998).  
 
I dagens samhälle är det viktigare än någonsin att företag innehar starka varumärken. Orsaker 
till detta är bland annat en ökad konkurrens samt att många marknader befinner sig i 
mognadsfasen. Att en marknad befinner sig i sin mognadsfas kännetecknas av hård 
konkurrens och liten skillnad mellan produkternas egenskaper (Kotler, Armstrong & 
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Saunders, 2002). Det blir därmed viktigt för företag att skapa mervärde för sina produkter. 
Ännu en orsak till den upptrappade konkurrensen är den ökade globalisering som präglat 
världsmarknaden och därmed bidragit till att nationella marknader på många håll suddats ut. 
Ovan nämnda orsaker bidrar till att företag måste använda sig av varumärken för att särskilja 
sina produkter från konkurrenternas och på så sätt skapa just det mervärde som kunden 
eftertraktar. Detta kan även ses idag, då det råder en ökad fokusering, speciellt, på välkända 
varumärkens värde (Melin, 1999). Detta leder oss in på vår problemdiskussion. 
 

1.2 Problemdiskussion  
 
I takt med ett ökat fokus på varumärkets betydelse har omfattande litteratur inom området 
skapats. Vi tycker dock att litteraturen angående fenomenet varumärke haft benägenhet att 
fokusera för lite på det interna varumärket. En stor del av litteraturen lägger sin tyngdpunkt på 
varumärkets externa sidor. Det vill säga fokus på hur varumärket uppfattas av konsumenterna 
på marknaden.  
 
Vi anser att ett företag bör leva som de lär, och på så sätt skapa trovärdighet. Ett företags 
agerande utvärderas av kunderna och blir en bidragande faktor till hur varumärket uppfattas 
av kunden. Detta påstående anser vi visa att det är av största vikt att skapa ett starkt internt 
varumärke för att kunna ge samma bild av det externa varumärket. Med detta i åtanke blir det 
intressant att undersöka hur företag bygger upp, vårdar och stärker det interna varumärket.  
 
Våra tankegångar styrks av ett flertal författare. LePla och Parker (2002) påpekar att ett 
företag måste ”leva” varumärket de säljer för att skapa starka och trovärdiga kundrelationer. 
Även Rawet, Dahl och Flick (2002) poängterar att ett företags varumärke inte kan bli 
framgångsrikt om inte de anställda är medvetna och lojala mot företagets varumärke. Vidare 
menar Urde (1997) att utvecklingen av varumärket vid ett märkesorienterat företag utgår från 
den interna märkesidentiteten.   
 
Vidare är det intressant hur mycket tid och resurser som läggs ner på detta arbete och om man 
kan se några skillnader mellan stora, branschledande företag, mellanstora företag och de 
mindre aktörerna på marknaden. Det är även intressant att se om de olika företagen använder 
sig av olika metoder för att bygga upp sina varumärken och i sådana fall vilka av de olika 
metoder som fungerar bäst och vad det beror på. 
 

1.3 Problemformulering 
 
På vilket sätt och hur väl arbetar företag, beroende av marknadsposition, med att 
implementera och underhålla sitt interna varumärke? 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med vår studie är att få insikt om hur olika företag arbetar med den interna 
varumärkesprocessen, samt hur väl denna process genomförs. Vidare vill vi undersöka 
huruvida det finns skillnader i detta arbete beroende på företagens marknadsposition.  
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1.5 Avgränsningar 
 
Studien behandlar företag som är verksamma på den svenska marknaden, och vi bortser från 
företagens eventuella verksamheter i andra länder. Detta främst beroende på möjliga 
kulturella skillnader som kan uppstå. Den bransch vi valt att fokusera på är möbelbranschen. 
Hos de företag vi valt ur möbelbranschen, IKEA, EM och Severins, har vi valt att enbart 
undersöka det interna arbetet med det interna varumärket. Vi har alltså bortsett från det 
externa varumärket, det vill säga inte undersökt hur marknaden ser på varumärket. Vi har 
uppmärksammat att vissa existerande modeller inom ämnet internt varumärke även behandlar 
externa faktorer. Detta har vi dock bortsett från i vår studie och enbart behandlat de interna 
begrepp som vi anser viktigast i arbetet med att implementera och underhålla varumärket 
internt, inom organisationen. 
 

1.6 Definitioner  
 
Marknadsföring är ett väldigt omfångsrikt ämne, satt under ständig förnyelse och utveckling. 
Under 1900-talet har teorierna och skolbildningarna avlöst varandra relativt frekvent. Ett 
flertal mer eller mindre komplicerade begrepp har presenterats i litteraturen. I detta avsnitt 
kommer vi att belysa de centrala begrepp vilka är relevanta för vår studie, detta för att ge 
läsaren en vidare förståelse. 
 

1.6.1 Brand Equity 
 
Brand Equity, eller varumärkeskapital som det benämns på svenska, har den senaste tiden 
varit i fokus för varumärkesforskare. Med begreppet, vilket kan ses som en kombination av 
begreppen varumärkesvärde och varumärkesstyrka, menar Melin (1999) att då ett varumärke 
skapar värde för en kund skapar det även värde åt märkesinnehavaren. Brand Equity kan 
erhållas genom att bygga, köpa eller låna ett varumärke. 
 

1.6.3 Front-Line Staff 
 
Med front-linte staff menas den personal på företaget som arbetar närmast kunderna (Doyle & 
Steern, 2006). Detta begrepp kommer i arbetet att benämna de säljare, vilka arbetar i direkt 
kontakt med företagets kunder. 
 

1.6.4 Intern marknadsföring 
 
Med begreppet intern marknadsföring avses marknadsföring som riktas inåt i organisationen. 
Meningen med den interna marknadsföringen är att skapa relationer mellan företagsledningen 
och organisationens anställda (Gummesson, 2002). Intern marknadsföring blir ett sätt att se på 
hur företag marknadsför sin identitet. Alltså ”säljer” identiteten till sina anställda. 
 

1.6.6 Internt varumärke 
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Med internt varumärke menar vi vad företaget står för och hur de vill uppfattas, alltså den 
identitet de skapat och vill leva efter inom företagets väggar. Identiteten, vilken förklaras 
närmare i en senare del av arbetet, kan kortfattat ses som företagets personlighet. Viktigt att 
tillägga är att ett företags interna varumärke inte behöver (men bör) vara det samma som det 
externa varumärket. 
 

1.7 Studiens disposition 
 

 Inledning 
Inledningen påbörjas med en bakgrund. Detta följs upp med en problemdiskussion 
vilken mynnar ut i en problemformulering. Vidare beskrivs studiens syfte, 
avgränsningar och dess definitioner. 
 

 Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen presenteras relevanta teorier för vårt arbete. Kapitlet 
avslutas med att vi beskriver vår, för studien, framtagna modell. 
 

 Metod 
Metodkapitlet inleds med att vi motiverar val av metod för uppsatsen och den 
teoretiska referensramen. Vidare motiveras val av bransch, företag och respondenter. 
Efter detta beskrivs hur vi gått till väga vid insamlingen av empirisk data. Kapitlet 
avslutas med en genomgång av studiens tillförlitlighet. 
 

 Empiri 
I empiriavsnittet redovisar vi de fakta som framkommit vid våra intervjuer samt 
presenterar relevant sekundärdata. 
 

 Analys 
I analysen kopplar vi samman och analyserar vår empiri med hjälp av vår teoretiska 
referensram. 
 

 Slutsats 
Här återfinns de slutsatser vi dragit, det är även i denna del av studien vi svarar på 
studiens frågeställning. 
 

 Förslag till fortsatt forskning 
I detta sista kapitel presenteras förslag och synpunkter för fortsatt forskning inom 
studiens ämnesområde. 
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2 Teoretisk referensram 
 
 
I detta kapitel redovisar vi de teorier som vi anser relevanta för vår studie om internt 
varumärkesbyggande. I första delen behandlar vi de interna faktorer som vi anser utgöra 
företagets identitet. Dessa är kärnvärden, företagskultur, mål och vision samt ledning. Den 
andra delen av den teoretiska referensramen utgörs av de teorier vi anser vara relevanta för 
företagets interna kommunikation. Vi delar in kommunikationen i rubrikerna; 
kommunikationsverktyg, kommunikationsvägar samt kommunikation för intern 
varumärkesuppbyggnad. Vidare behandlas teorier relaterade till Human Resource 
Management. Avslutningsvis presenterar vi vår teoretiska modell som vi byggt utifrån de 
insamlade teorierna.  
 
 
 

2.1 Teorikapitlets uppbyggnad 
 
Den övergripande konstruktionen av teorikapitlet bygger på begreppen skapa, förmedla och 
upprätthålla. Inledningsvis beskrivs identiteten och dess beståndsdelar, med vilka företaget 
skapar sin identitet och lägger grunden till sitt interna varumärke. Den förmedlande 
funktionen i denna process är den interna kommunikationen. Därefter utgör Human Resource 
Management den upprätthållande funktionen, det vill säga motiverar de anställda över tiden. 
Olika synsätt på de teoretiska begreppen presenteras, och utifrån dessa bestäms sedan hur vi 
ser på begreppen i vår teoretiska modell.  
 

2.2 Identitet 
 
Det är väldigt viktigt för ett företag att skapa sig en stark identitet. En stark identitet utgör 
grunden för att lyckas med sitt varumärke. Kapferer (1997) påstår att meningen med att skapa 
en identitet för ett varumärke är att specificera vad varumärket står för, dvs. dess mening, mål 
och självbild. Vidare menar Balmer och Greyser (2002), efter att ha läst en artikel av Olins 
(1978) att målet med att skapa en identitet för ett företag är att svara på två grundläggande 
frågor. Dessa frågor är: vilka är vi? Och vad är vi? Balmer och Grayser (2002) anser att dessa 
två frågor kan vara mycket svåra att besvara på grund av deras komplexa natur men de menar 
att ”konceptet” identitet är allt för viktigt för att ett företag ska förkasta frågorna helt. Vidare 
menar Balmer och Greyser (2002) att företag som utformar en identitet för sitt företag får ett 
nytt sätt att tolka, sköta och se på organisationen.  
 
Viktigt att tänka på är också att identiteten kan komma att ändras i takt med att företaget 
skiftar fas i sin livscykel det vill säga ”corparate life cycle”. Olins (1978) ur Balmer och 
Greyser (2002) beskriver i sin artikel att ett företags identitet kan ses som en organism. Den 
kan hela tiden skifta och det är mycket sällsynt att utvecklingen följer en rät linje. Ett företags 
identitet växlar ofta i och med att företaget befinner sig i olika faser i sin utveckling. Ohlins 
får även stöd i sitt resonemang av Michael Wood (2000) ur Balmer och Greyser (2002) som 
menar att ett företags identiet inte är något genetiskt och säkert. Istället är det något som 
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skapas av ett företags historia och kultur.  Att skapa denna identitet är viktigt då det är just 
denna som företaget senare ska förmedla till sina kunder. Ett mått för att lyckas med sitt 
varumärke är om företagets interna identitet är likställd med den externa image 
konsumenterna upplever hos varumärket (Kapferer 1997). 
 
En stark och tydlig identitet underlättar beslutsfattandet inom företaget då de anställda tryggt 
kan agera med företagets identitet som referensram. Detta kan till exempel underlätta arbetet 
med rekrytering av anställda, val av samarbetspartners samt förhållningssätt till medier 
(Kapferer, 1997). Inom litteraturen finns ett flertal synsätt på vilka beståndsdelar ett företags 
identitet består av. Melewar och Wooldridge (2001) menar att ett företags identitet undersöks 
genom kommunikation och design, produkter och tjänster, marknadssituation samt företagets 
gemensamma beteende. Med begreppet företagets gemensamma beteende menar Melewar 
och Wooldridge att företagets anställda utgör en bidragande variabel till företagets identitet, 
detta på grund av att de anställda följer företagets mål. 
 
Enligt Abratt (1989) består ett företags identitet av begreppen filosofi, kultur, kärnvärde, 
företagsledning, gemensamma mål, affärsmässiga mål, strategiformulering samt användning 
av strategin. Vidare menar Urde (1997) att intern märkesidentitet skapas genom 
märkesmission, märkesvision, kärnvärden, integration av resurser, varumärkesstrategi, 
funktionella, emotionella och symboliska fördelar, märkespersonlighet samt en kommunikativ 
plattform. Kapferer (1992) beskriver i sin modell prism of identity de dimensioner som han 
anser utgöra ett företags identitet. Dessa är fysisk funktionalitet, personlighet, kultur, 
relationer samt kund- och självkännedom. 
 
Ovanstående identitetsmodeller är alla av mer övergripande karaktär. De tar upp hela 
processen, alltså allt från det att företaget skapar identiteten till det att organisationen, genom 
extern kommunikation, skapar företagets/varumärkets image. Då vi avser att undersöka hur 
företagets varumärke byggs upp internt anser vi att följande dimensioner hos företagets 
identitet är de viktigaste att undersöka. Dessa dimensioner är kärnvärde, företagskultur, mål 
och visioner samt ledning.  
 

2.2.1 Kärnvärde 
 
Kärnvärden är det som i längden bildar de grundläggande värderingar som alla i ett företag 
tror på och har gemensamt. När kärnvärdena har stärkt företagets identitet kan de hjälpa 
företag att ta sig igenom svåra tider (Evans, 2005).  
 

”Values are beliefs that do not change over time. 
They are what we believe in, what we do, and what 
govern our decisions on a day-to-day basis” (Evans, 
2005, s.318). 
 

Företags kärnvärde utgör en väsentlig del av identiteten. LePla och Parker (2002) påpekar 
kärnvärdenas långsiktighet. I motsats till den totala identiteten ska kärnvärdena behållas 
intakta och oförändrade, även på bekostnad av kortsiktiga vinster. Med tydliga kärnvärden 
kan de anställda på ett effektivare sätt stärka företagets varumärke. De anställda bör leva efter 
företagets kärnvärden, när detta missbrukas skapas misstänksamhet mot företagets 
trovärdighet. Tydliga värderingar hjälper till att upprätthålla företagets kultur, samt gör det 
enklare för de anställda att ”leva varumärket” (LePla & Parker, 2002). 
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Även Deal och Kennedy (1988) menar att genom att fastställa kärnvärden och förmedla dessa 
värden neråt i organisationen gör företaget det konkret hur de anställda ska göra för att nå 
framgång inom företaget. De företag som Terrence Deal och Allen Kennedy undersökte 
visade sig ha starka kärnvärden vilka de förmedlade till sina anställda. Ledningen förutsatte 
också att de anställda följde de uppställda värdena utan avvikelser. I citatet nedan beskrivs 
varför de anställda är motiverade samt vikten av kärnvärden i ett företag. 
 

”They are motivated because life in the company has 
meaning for them…shaping and enhancing values can 
become the most important job for a manager to do” 
(Deal & Kennedy, 1988, s.22). 

 
När Deal och Kennedy gjorde sina undersökningar fann de gemensamma drag för de 
framgångsrika företagen. Förutom att dessa använder kärnvärde i stor utsträckning visade 
studien att företagen står för något de tror på och att de har en klart utformad filosofi av hur 
verksamheten ska skötas. En gemensam nämnare för företagen var också att deras ledare 
lägger ner mycket tid och energi på att utforma dessa värden samt att kommunicera ut dem 
till övriga i organisationen. (Deal & Kennedy, 1988). 
 
Urde (1997) menar att skapandet av kärnvärden ger en långvarighet och kontinuitet i 
processen att skapa mening, delaktighet och trygghet i ett företag. Han menar också att 
kärnvärde är något som är konstant över tiden, som en del i företagets identitet ska den vara 
opåverkbar av konsumenternas ändrade behov och önskningar. 
 

2.2.2 Företagskultur  
 
Företagskultur har på senare år blivit ett allt mer accepterat begrepp inom organisationer och 
omfattande litteratur inom ämnet har presenterats under de senaste decennierna. Idag har 
företag en större förståelse för fördelarna med en god företagskultur. Saltzer-Mörling (1998) 
påstår att kulturen är det som skiljer en vinnare från en förlorare. Med ”rätt” kultur kan 
företaget attrahera såväl interna som externa aktörer, det vill säga företagets anställda, kunder 
och leverantörer. Balmer (2001) ur Balmer och Greyser (2002) skriver att företagskulturen är 
grunden, eller rötterna, inom företaget. Han menar att denna kultur, vilken är unik för varje 
företag, kommuniceras genom allt som personalen gör, säger och ”tillverkar”.  
 

”Kulturperspektivet på företag innebär att se organiserande 
som en process av kulturskapande som upprättar ett nät av 
någon form av kollektivt handlande. Det fokuserar hur 
människor i sitt dagliga arbete skapar och upprätthåller en 
känsla av organisation” (Saltzer-Mörling, 1998, s.41)  
 

Företagets kultur svarar på frågorna om vilka vi är, vad vi står för samt vad vi håller på med 
(Saltzer-Mörling, 1998). 
 
Varey och Lewis (2000) menar i sin bok Internal Marketing- Directions for management, att 
kultur kan definieras som den kunskap individer måste lära sig för att bli en del av ett 
gemensamt samhälle, det vill säga, ett samhälle där likartade kommunikativa beteenden finns. 
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Jacobsen och Thorsvik (2002) anser att det finns flera olika syner på kultur, kultur kan bland 
annat ses som ett nedärvt sätt att tänka och handla i en organisation. Vidare skriver Berger och 
Luckman (1967) och Berger och Kellner (1981) i Jacobsen och Thorsvik (2002) att kulturen i 
ett företag står för grundvärderingar och grundval i företagets identitet. Författarna menar 
även att det går att se på företagskultur som gemensamma mål och värden eller som en 
tradition som vuxit sig stark över tiden. 
 
Balmer (2001) ur Balmer och Greyser (2002) menar att det är viktigt för ett företag och dess 
ägare att förstå att företaget inte består av endast en kultur. Det är viktigt för 
företagsledningen att förstå företagets sub-kulturer. Lyckas ledningen inte med detta kan 
värdet på företagets varumärke komma att sjunka. Vidare menar han att de företagsledare som 
tar till sig och förstår värdet av en god och attraktiv företagskultur kommer vara de som 
attraherar ny personal, och även den bästa personalen.  
 

”Om man i ett företag har en kultur som förutsätter hårt 
arbete, långa arbetsdagar och stort engagemang, förutsätter 
detta att man också tycker att arbetet är lustbetonat. Man 
måste helt enkelt ha roligt på arbetet” (Andrén, 1997 s. 40). 

 
Företagets affärsidé är också en del av kulturen, när denna ändras mer än marginellt måste 
organisationen räkna med kulturkollisioner (Andrén, 1997). 
 
Morgan (1999) menar att företaget måste förstå att kulturen inom organisationen är en 
pågående och proaktiv process som behandlar verklighetskonstruktioner. Företagets kultur 
måste tolkas som en levande och aktiv företeelse. Kulturen ska inte betraktas som en enkel 
variabel kopplat till ett företag, en organisation eller till en enskild ledares handlingar och 
åsikter. Kulturen kan vid en given tidpunkt uppfattas ha ett urskiljbart mönster, men detta, 
påstår Morgan (1999), är endast en ögonblicksbild. 
 

2.2.3 Mål och vision 
 
Ericsson (2004) menar att visoner tillhör ledningens främsta instrument för att påverka och 
styra chefer samt övrig personal. Om visioner, affärsidéer och mål är väl förankrade hos de 
anställda i en organisation så skapar det delaktighet och engagemang. En övergripande vision 
i företaget bidrar till att arbetsuppgifterna känns mer meningsfulla. 
 
Urde (1997) beskriver varumärkesvision som den bild företaget har av varumärket i 
framtiden, helt enkelt vad företaget vill åstadkomma med sitt varumärke. Med hjälp av 
varumärkesvisioner ger ledningen varumärket en strategisk roll i företagets utveckling. Urde 
(1997) menar att tydliga visioner ger ett företag bättre fokus att uppnå de mål som företaget 
har. Visioner medför även att företagets anställda kan sätta in sig själva och företaget i ett 
större sammanhang, och därmed öka förståelsen för företagets arbete. Denna ökade förståelse, 
tillsammans med att den anställde ser sig och sitt arbete i ett större perspektiv, leder till ett 
ökat engagemang hos företagets anställda. Vidare påpekar Urde (1997) att det är viktigt att 
skilja på visioner och mål. Detta då visioner till skillnad från mål kan ändras och avlösa 
varandra allt eftersom.  
 
Enligt Urde (1997) är det med hjälp av uppsatta mål, eller ”mission” som han också benämner 
det, som företaget kan ena sina anställda och skapa ett emotionellt engagemang. Dessa 
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missions är av en mer filosofisk och etisk natur, det handlar alltså inte om finansiella mål utan 
mer om mål som beskriver vad ledningen vill uppnå med just sitt företag. Ett exempel är 
Nicorette som tidigare haft målet: ”Den etiska kampen mot rökningens skadeverkningar”. 
Generellt kan sägas att mål är en beskrivning av ett önskat framtida tillstånd, medan 
visionerna är organisationens ideala situation i framtiden (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 
 
Vidare menar Urde (1997) att trots att det är viktigt att ha dessa mål i företaget ska företag 
inte ha ”ett mission för missionens skull”, det är först när företaget integrerar sitt mål med 
företagets varumärke som det skapar engagemang och bidrar till utvecklingen av varumärket 
och företaget. LePla och Parker (2002) menar att ett företags mål ska vara såpass engagerande 
och motiverande att det hjälper arbetarna att stiga upp på morgonen. Dessutom ska de vara 
lätta att förstå, lätta att komma ihåg, inspirerande och vända sig till, och fånga upp, de 
anställdas fantasi.  
 
LePla och Parker (2002) förstärker Urdes resonemang om att företag inte ska ha ”ett mission 
för misionens skull” då de skriver att många av dagens företag, som använder sig av mål, 
använder sig av dem endast eftersom företagsledningen blivit lärd att teorin säger att 
framgånsrika företag använder sig av dem. Men det är viktigt att inse att en mission som inte 
motiverar och inspirerar företagets anställda är oanvändbar. LePla och Parker (2002) menar 
att mål är en av de mest underskattade drivkrafter ett företag kan använda sig av. Även 
Jacobsen och Thorsvik (2002) påpekar att ett mål måste vara motiverande, men de menar att 
det även måste vara styrande.  
 
I grund och botten ska, enligt LePla och Parker (2002), ett mål beskriva ett företags 
affärsverksamhet. Men det ska vara mer än så. Målet ska innebära att personalen på företaget 
får ett större perspektiv genom att det beskriver dagens aktiviteter med ett framtidsorienterat 
perspektiv. Vidare är det viktigt att företag inte utformar sin mission allt för snäv. Detta kan 
låsa företaget som i så fall kan få svårt att agera vid marknadsbyten och produktutveckling.  
 
Till sist anser LePla och Parker (2002) att, för att lyckas formulera företagets mål, måste 
företaget fånga de insitament och visioner som företagets grundare eller nuvarande ägare har. 
Dessutom är det viktigt att företaget ser över sina mål varje år för att se om de kan förbättras 
och/eller måste modifieras. 
 

2.2.4 Ledning 
 
Kapferer (1997) skriver att många företag som drivs av entreprenörer, och lyckats skapa 
starka varumärken, präglas av grundarens allt som oftast starka personlighet. Denna 
personlighet skapar förhållningssätt och ett engagemang som genomsyrar hela organisationen 
och bildar en konsekvent profil. Denna profil underlättar i sin tur arbetet för företagets 
anställda då de hela tiden vet vad företaget står för, och därmed hur de bör agera i givna 
situationer.  
 
Aaker (2000) tar steget ändå längre än Kapferer och menar att ledarskap är en mycket stor del 
av ett varumärke. Han påpekar att det är med hjälp av ledarskap som ledningen skapar en 
identitet för företaget. Vidare säger han att ledaren skapar en emotionell gemenskap inom 
företaget vilket hjälper till att motivera företagets anställda. Även Margulies (1977) i Balmer 
och Grayser (2002) menar att det är mycket viktigt att ett företags VD involverar sig i 
identitetsskapandet i ett företag för att identiteten ska bli stark och hålla i längden. 
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Även Schein (1985) i Ind (1997) påstår att starka chefer är en vital del i att både definiera och 
bibehålla företagets varumärke.  Ind (1997) menar vidare att en ledare är en person som med 
hjälp av eget engagemang och med hjälp av egna handlingar visar för sina anställda vad 
företaget har för värderingar och riktlinjer. Det är viktigt för alla ledare inom företaget att 
verka som föredöme för sina anställda. Detta då en chef alltid har ögonen på sig och därför 
kommunicerar genom allt han eller hon säger och tar sig för. 
 
Balmer (2001) påpekar, liksom tidigare författare, vikten av engagemang i ett företag. Han ser 
engagemang inom en organisation som ett kritiskt element för att kunna skapa ett varumärke. 
Balmer (2001) menar att hela organisationen måste ha en samstämdhet, vilja och tro på 
varumärket och detta kan endast skapas med hjälp av ett starkt engagemang både från ledning, 
och personal. 
 
Det finns dock de som motsätter sig vikten av bra, entusiasmerande och engagerade ledare. 
Det viktiga är enligt David Bernstein och Rosabeth Moss Kanter (1994) ur Ind (1997) istället 
att företaget har en väl fungerande intern kommunikation. Den interna kommunikationen 
menar de kan vara mycket stark trots engagerade ledare, de anser dock att det blir svårare att 
uppnå önskad grad av kommunikation, utan just dessa ledare. 
 
Andrén (1997) påpekar att ett företags ägare påverkar kulturen i företaget genom sina 
beteenden och sin företagspolitik. Ägarna påverkar även i sin tur de ledare och 
styrelseordförande som finns i företagen. Han beskriver egenskaperna för en bra ledare som 
auktoritär när det behövs men samtidigt kunna vara en öppen lyssnare. Öppenhet och att 
ledaren låter de anställda komma med idéer är viktigt för att skapa ett bra företagsklimat och 
god kultur.  
 
Olin (1979), ur Balmer och Greyser (2002), skriver att då ett företag startas är det mycket 
vanligt att företaget tar grundarens personlighet. Han påpekar dock att då denne lämnar 
företaget är det inte ovanligt att företaget hamnar i en identitetskris. Denna identitetskris kan 
även infinna sig om företaget har en svag ledning eller om grundaren saknar 
ledarskapsförmåga och engagemang.  
 
Borgbrant (1987) använder begreppet ledningsfunktion för att betona att ledning är mer än en 
personalfråga, där personer i chefsbefattning delegerar nedåt i en hierarkisk organisation. 
Begreppet ledningsfunktion omfattar de ledningsuppgifter samt de aktörer som utför dessa i 
ett arbetslag för att nå organisationens målsättning. Chefen har ansvaret för att dessa 
ledningsuppgifter blir utförda på ett optimalt sätt. Underförstått detta resonemang utför inte 
chefen själv alla ledningsuppgifter, och därför kan medarbetarna även få ansvar för planering, 
samordning och utvärdering. Chefen får en mer synkroniserande roll i organisationen för att 
uppnå en optimal ledningsform. 
 

2.3 Intern kommunikation  
 
Från början handlade företagens kommunikation mestadels om hur organisationen nådde sina 
kunder, alltså de externa aktörerna, effektivast. Intern marknadsföring och vikten av att 
kommunicera sina budskap till de anställda uppstod efter ett tag när företagen insåg att det 
inte var tillräckligt att ha ett externt fokus för att uppnå de ekonomiska målen. När företagen 
endast fokuserar på vägar för att nå ut med sin externa marknadsföring missar de en viktig del 
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i kommunikationsprocessen. De som jobbar närmast kunderna är nämligen ofta de anställda, 
så kallad ”front-line staff”. För att dessa ska kunna ge en bra bild utåt och på så sätt 
marknadsföra företaget måste de handla efter företagets kundpolicy. Detta ledde till att 
företaget insåg hur viktigt det var att kommunicera ut sin identitet till de anställda som i sin 
tur förmedlade detta vidare till kunderna (Varey & Lewis, 2000). 
 

2.3.1 Kommunikationsverktyg  
 
Modellen beskriver hur ett företag, genom olika typer av kommunikationsverktyg, kan 
förmedla ett budskap i olika grader, det vill säga hur bra de olika kommunikationsverktygen 
är på att förmedla rik information.  
 
 Förmedlar rik information i ringa grad <> Förmedlar rik information i hög grad
 
 
 
 Formella Telefon- Video- Direkt- Brev E-post 
 samtal Rapporter samtal konferens 
 
 
Figur 2.1 ”Olika kanalers förmåga att förmedla information” (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 
344) 
 
Jacobsen och Thorsvik (2002) menar att teorin vanligtvis brukar särskilja muntlig- och 
skriftlig kommunikation. I modellen hör formella rapporter, brev och e-post till den skriftliga 
kommunikationen medan telefonsamtal, videokonferens och direktsamtal hör till den 
muntliga kommunikationen.  
 
Skillnaden mellan dessa två huvudtyper av information är att vid skriftlig kommunikation går 
det inte att avläsa hur personen som ger kommunikationen agerar med kroppsspråk, blickar, 
röstläge och så vidare. Detta innebär att denna kommunikationstyp blir betydligt mer 
begränsad och svårtolkad än muntlig kommunikation. Dessutom kan det vara svårt för 
sändaren, och mottagare, att vara personliga i sin kommunikation samt att det tar relativt lång 
tid att svara på kommunikationen.  
 
Den muntliga kommunikationen beskriver Jacobsen och Thorsvik som motsatsen till den 
skriftliga kommunikationen. Här kan både sändaren- och mottagaren av kommunikation se 
motpartens kroppsliga signaler och kan därför lättare tyda meddelandet. Dessutom ger denna 
typ av kommunikation möjlighet till snabb återkoppling och ger, både sändare och mottagare, 
möjligheten att vara personliga i sin kommunikation.  
 
Jacobsen och Thorsvik menar att dessa olika kommunikationsverktyg eller 
kommunikationskanaler som de benämner dem, passar olika bra beroende på det meddelande 
som sändaren vill förmedla. De meddelanden som ska framföras till samtlig personal på 
företaget, och därför är relativt opersonliga, går det bra att sända som en formell rapport. 
Detta medan meddelanden som är komplicerade, komplexa och lätta att missförstå eller 
feltolkas bör kommuniceras genom direktsamtal.  
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Balmer och Grayser (2002) ser grafisk design och logotyper som en väg att kommunicera ett 
företags identitet. Enligt litteraturen är en väldesignad logotyp ett mycket bra och lätt sätt att 
förmedla sin identitet inom ett företag. Ett exempel på företag som har en sådan här väl 
utvecklad grafisk logotyp är det svenska företaget God-El. Företaget har försökt fånga 
organisationens identitet och ståndpunkt i en enkel men dock väl utarbetad logotyp, vilken gör 
det lätt för företaget att påminna och förmedla företagets värderingar till de anställda.  
 

2.3.2 Kommunikationsvägar 
 
Varey och Lewis (2000) delar upp företagets interna kommunikation i tre olika perspektiv. 
Det vanligaste perspektivet för kommunikation är när ledningen kommunicerar till de 
anställda, detta kallas för ”top-down communicaton”. I detta fall använder sig ledningen 
oftast av kommunikationsverktyg såsom; nyhetsbrev, möten och i vissa fall utbildning. 
Motsatsen till ovanstående kommunikationsväg är ”bottom-up communication”. Denna form 
av kommunikation utgår från de anställda som kommunicerar uppåt i organisationen, till 
exempel genom frågeformulär, förslagsformulär och möjlighet till klagomål. Den tredje 
formen benämns ”horizontal communication”. Denna kommunikationsform innebär att 
företaget för intern dialog genom exempelvis projektmöten, gruppmöten och 
avdelningsmöten. 
 
Rawet, Dahl, Flick, det vill säga författarna till Allt kommunicerar (2002), ger råd och 
riktlinjer för hur företag ska kommunicera ut förändringar i organisationen till de anställda. 
De menar att företaget först ska skapa en grupp som jobbar med förändringarna. Gruppen ska 
fungera som ambassadörer för de nya budskapen vilka ska kommuniceras. Sedan ska 
företaget förklara för de anställda bakgrunden till varför förändringarna kommer att ske. För 
att företaget ska behålla jämställdheten inom organisationen är det viktigt att de anställda får 
reda på förändringarna samtidigt, detta kan företaget göra genom kommunikationsverktyg, till 
exempel  e-post och företagsmöten. 
 
Det är viktigt att inte bara använda sig av ett verktyg, det bästa är om företagen kan använda 
sig av både skriftlig och muntlig kommunikation. För att de anställda ska ta till sig av 
förändringarna är det viktigt att tolka och översätta informationen så att det som berör de 
anställda lyfts fram. Företagen ska se till att de anställda kan ställa frågor i bekväma 
situationer och inte endast på större formella sammanträden. Det är också viktigt att aktivt 
använda intranätet som en nyhetskälla för medarbetarna. Ledningen bör vara synlig för att 
uppmuntra till dialog vilket bidrar till en samlad syn i förändringsarbetet. Mellanchefer 
behöver stöd med att kommunicera ut budskapen till de anställda. För att visa att 
förändringarna är positiva kan företaget lyfta fram de framgångar som uppstått till följd av 
förändringsarbetet. 
 

2.3.4 Kommunikation för intern varumärkesuppbyggnad  
 
Dagens globala ekonomi medför ett allt mer kortsiktigt synsätt, inte sällan premieras 
kortsiktiga försäljningsmål (Doyle & Stern, 2006). Detta sker på bekostnad av företagens 
varumärken. För att långsiktigt skydda företagets varumärke förespråkar Keller (1998) 
införandet av ett Brand Equity Management System i företagets organisation. Detta system 
definieras som en serie organisatoriska processer som skapar större förståelse för varumärket 
inom företaget. För att implementera systemet i företaget krävs tre stora organisatoriska steg. 
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Genom första steget sammanfattar företaget ett varumärkesdokument (the brand equity 
charter), som tillhandahåller relevanta riktlinjer för de anställda samt berörda externa parter 
såsom reklambyråer. Detta dokument skall sedan kontinuerligt uppdateras för att vara relevant 
över tiden.  
 
Vidare menar Keller (1998) att det andra steget innefattar rapportering av varumärket på 
kontinuerlig basis (brand equity report). Denna rapport skall innehålla relevant information 
om vad som händer med varumärket samt varför det händer. Rapporten ska även mätas med 
rätt utvalda måttstockar. Det tredje steget benämns ”Brand Equity Responsibilities”. För att 
utveckla ett långsiktigt varumärkessystem är det av stor vikt att det organisatoriska ansvaret 
och processerna i förhållande till varumärket är tydligt definierade.  
 
Keller (1998) menar att en varumärkeschef, eller motsvarande befattning, bör inrättas i 
företaget för att organisera och koordinera arbetet med varumärket. Denne skall sedan se till 
att företaget alltid agerar efter de värderingar varumärket står för. Keller (1998) påpekar att 
det är synnerligen viktigt för en marknadsledare att agera efter varumärkets värderingar. Det 
finns en risk att det marknadsledande företaget mister sin distinkthet. De anställda får inte tro 
att ”ett litet misstag” är acceptabelt. 
 
Konsumenterna har idag ett ökande intresse av att känna till företaget som återfinns bakom 
varumärket. Gotsi och Wilson (2001) framhäver vikten av synsättet ”living the brand” bland 
de anställda. Personalen måste förstå varumärket och dess värderingar för att kunna leva i 
enlighet med varumärket. De mänskliga resurserna är en viktig del i företagets differentiering, 
och utgör därför en konkurrensfördel för företaget.  
 
Gotsi och Wilson (2001) påpekar att personalens agerande karaktäriserar hela organisationen, 
sett ur konsumentens och marknadens synsätt. Då personalen utgör en kritisk resurs blir det 
följaktligen viktigt att anställa rätt medarbetare i organisationen. Företag bör noga tänka 
igenom vilken image de förmedlar i sina platsannonser, samt kritiskt gå igenom selekteringen 
av de personer som avser att söka arbete i organisationen. Vid rekryteringsprocessen är det 
viktigt att arbetsgivaren ser att den arbetssökande personen går hand i hand med företagets 
uppställda värden (Ibid). 
 
Clifton (2003) menar att det blir allt mer viktigt för organisationer att utstråla en korrekt 
image. I många branscher utgör personalen själva varumärket. Ett tydligt exempel är 
flygbranschen där personalen är oerhört delaktiga i hur kunden tolkar och värderar ett företags 
varumärke. Ett flertal undersökningar visar på ett starkt samband mellan varumärkeslojalitet 
och personalens agerande. Vidare menar Clifton (2003) att det är viktigt att integrera rätt 
medarbetare i organisationen. Varumärkets värderingar skall byggas in i 
anställningsprocessen. Med motiverade medarbetare som passar in i organisationen kan en 
högre effektivitet uppnås. 
 
Med rätt personal kan företaget särskilja sig från mängden (Ibid). I lågkonjunkturer är det 
viktigt att ha passionerade och motiverade medarbetare i organisationen. Motiverad och 
varumärkesorienterad personal blir en konkurrensfördel. Konkurrenter kan kopiera mycket, 
men har svårt att kopiera en organisations personlighet, kärnvärden, kultur och värderingar. 
 
Kommunikation där företaget vill få ut sitt varumärke till de anställda behandlas ofta inte i 
separata avhandlingar utan i generella kommunikationsteorier. Harris och Chernatony (2001) 
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har valt att särskilja på begreppen i sin artikel ”Corporate branding and corporate brand 
performance”. 
 
Om de anställda på ett företag förstår innebörden av företagets identitet är det enklare för dem 
att arbeta samspelt och i linje med företagets identitet. I Harris och Chernatonys (2001) artikel 
menar Maier (1967) att många problem som uppstår i organisationer uppkommer på grund av 
dålig kommunikation. Harris och Chernatony (2001) menar därför att desto mer frekvent 
kommunikationen av företagets varumärke är desto enhetligare bild får de anställda. En annan 
faktor som ovanstående författare tar upp för att visa vikten av kommunikation, för att stärka 
det interna varumärket, är tvåvägskommunikation. Det viktiga är alltså att de team som ofta 
har hand om kommunikationen av företagets varumärke inte bara talar till de anställda utan att 
de anställda kan vara aktiva i kommunikationen. 
  
De anställdas uppfattning av varumärket kommer inte endast grunda sig på den 
kommunikation de får från företaget utan även från intryck de skapar sig genom erfarenhet 
och även genom extern reklam. Harris och Chernatony (2001) påstår att ytterligare en viktig 
del i den interna varumärkeskommunikationen innebär att företagen förklarar för de anställda 
hur extern reklam förmedlar företagets identitet.  
 

2.4 Human Resource Management 
  
Begreppet Human Resource Management, HRM, är ett spännande och omfattande begrepp 
som tilldragit sig mycket intresse under senare år (Söderlund & Bredin, 2005). Under 1980-
talet publicerades ett antal böcker om ämnet vid amerikanska högskolor. Detta har till stor del 
bidragit till HRM-områdets allt större omfattning och auktoritet. Söderlund och Bredin (2005) 
benämner tre definitioner av Human Resource Management. Dessa är; HRM som chefens 
personalansvar, HRM som ledningsfilosofi samt HRM som hanteringen av samspelet mellan 
medarbetare och organisation.  
 
HRM som chefens personalansvar riktar fokus på den del av ledningsarbetet som har med de 
anställda att göra. Följande citat ger en tydligare bild åt denna åsikt;  
 

”Human Resource Management refers to the practices and 
policies you need to carry out the personnel aspects of your 
management job, specifically, acquiring, training, 
appraising, rewarding, and providing a safe and fair 
environment for your company`s employees” (Dessler, 
1999 ur Söderlund & Bredin, 2005, s.47). 

 
Definitionen av HRM som ledningsfilosofi anser Söderlund och Bredin (2005) vara ett mer 
alternativt sätt att behandla människor i en organisation, det vill säga på ett mer humanitärt 
sätt utöva styrning och ledning av organisationer. Dock anser ovanstående författare att denna 
definition inte är rimlig och tillräcklig. Istället ansluter sig Söderlund och Bredin (2005) till 
den tredje definitionen av HRM, det vill säga HRM som hanteringen av samspelet mellan 
medarbetare och organisation. De anser att denna definition tydligt skapar utrymme för en 
relativt bred syn på frågan om HRM, dock med tydliga avgränsningar. Detta synsätt innebär 
att HRM ses som en strategiutvecklande aktivitet inom företaget. Strategisk HR fokuserar på 
att anpassa HR-strategier till företagets affärsstrategi, men skall även utgöra ett viktigt bidrag 
till företagets långsiktiga planering. Exempelvis kan detta handla om att ge direktiv till de 
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anställda om att de ska anpassa sin kunskap och inställning så att detta stämmer överens med 
företagets image. 
 
Bergström och Sandoff (2000) har ett liknande synsätt på HRM och beskriver HRM som ett 
väl etablerat begrepp vilket används som benämning av personalledning och personalarbete i 
både traditionell och ny mening. Tichy och Devanna (1984) i boken Bergström och Sandoff 
(2000) menar att alla företag existerar för att uppfylla mål. När företagen satt upp sina mål 
använder de, med målen som utgångspunkt, HRM för att fylla sin organisation med rätt 
anställda.  Vidare menar de att det gäller att hitta sambandet mellan rekrytering, utvecklig, 
värdering, belöning och effektivitet. När företaget väl funnit detta samband är det viktigt, för 
att nå framgång, att rekrytera rätt personal, värdera rätt beteende, belöna utifrån företagets mål 
och utveckla de färdigheter som behövs inom företaget. Balmer (2001) ser HRM som ett sätt 
att upprätthålla och förstärka ett företags varumärke.  
 
Beer, Spector, Lawrence, Mills och Walton (1985) i Bergstöm och Sandoff (2000) påvisar att 
”Managing Human Assets”, vilket är en del inom HRM handlar om internperspektiv. Detta 
perspektiv betyder i korthet att ledningen ser de anställdas engagemang, kompetens och 
tillfredställelse inom företaget. Detta då de menar att nöjda, kompetenta och engagerande 
anställda är effektivare än de anställda som är missnöjda och inkompetenta.  
 

2.4.1 Belöningssystem  
 
Smitt, Wiberg, Olwig, Riegnell och Sjöstrand (2002) påstår att införandet av belöningssystem 
i företag är strategiskt. Genom belöningssystem vill företaget stärka de anställdas motivation, 
och på så sätt göra företaget mer konkurrenskraftigt. Ett belöningssystem som skickar tydliga 
signaler om vad som kommer att belönas påverkar företagets kultur (Smitt et al., 2002). 
Genom belöningssystemet får medarbetarna ett uttalat intresse att hela tiden tänka på vad som 
är bra för företaget, det skapas en ”vi-anda” i organisationen. Jacobsen och Thorsvik (2002) 
menar att en anställd kan belönas för två olika saker, beteende och prestationer. 
 
Vidare menar Smitt med flera (2002) att det inte bara är interna faktorer som avgör 
implementeringen av belöningssystem. Ett väl fungerande belöningssystem gör det enklare att 
rekrytera nya medarbetare. Om belöningssystemet anses vara motiverat och accepterat kan 
detta öka bolagets anseende. Även Bratton och Gold (1999) ser flera olika positiva effekter 
med att införa belöningssystem på arbetsplatsen. Förutom att företaget blir attraktivare för 
arbetssökande kan det medföra ökad effektivitet, motivera till utbildningar och hjälpa 
anställda att acceptera de olika skyldigheter de har mot företaget. Jacobsen och Thorsvik 
(2002) skriver att företag kan försöka, med hjälp av belöningssystem, öka de anställdas 
prestationer och att få anställda att lösa sina arbetsuppgifter på ett sätt som ledningen/företaget 
vill. De benämner dessa belöningssystem som incitamentsystem. Dessa incitamentsystem 
innebär i korthet att det ska löna sig för en anställd att uppföra sig och utföra sina uppgifter 
enligt sin arbetsgivares regler.  
 
Genom att företaget inför belöningssystem ställs högre krav på den interna kommunikationen 
(Smitt et al., 2002). Många företag har idag väl fungerande interna informationssystem. Detta 
system kan användas till att förankra ett belöningssystem i företaget. Det finns två 
fundamentala uppgifter för kommunikation av ett belöningssystem. Medarbetarna måste veta 
vad företaget förväntar sig för prestationer, samt vilken belöning de erhåller. För att 
belöningssystemet skall ge effekt måste företagets styrelse och ledning vara tydliga på 
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ovanstående punkter. Företagets VD har i detta arbete en synnerligen viktig roll. Denne skall 
driva processen och vara den främsta förmedlaren i arbetet med att förklara, förankra samt 
följa upp belöningssystemet. Förutom ovanstående punkter är det viktigt att belöningarna är 
utformade på ett sådant sätt att de uppfattas som om de finns inom räckhåll för arbetaren, de 
ska helt enkelt inte verka omöjliga att få (Bratton & Gold, 1999). Bratton och Gold menar 
vidare att ett väl uppbyggt belöningssystem bidrar till en, för den anställde, ökad 
produktivitet.  
 
Bratton och Gold (1999) menar vidare att företag kan använda sig av belöningssystem på 
olika nivåer, individuell-, team- och organisatorisk nivå. De menar att företagen genom att ha 
belöningssystem på team- och organisatorisk nivå tvingar sina arbetare att arbeta gemensamt, 
de blir även motiverade till att medverka för att hela företaget ska lyckas. 
  
Jacobsen och Thorsvik (2002) håller med Bratton och Gold i deras resonemang. De menar att 
ett företag som enbart har individuella belöningssystem kan skapa onödigt mycket intern 
konkurrens på företaget. Kombinerar företaget individuellt- och teambaserade 
belöningssystem minskar den individuella konkurrensen, men det kan fortfarande finnas stor 
konkurrens mellan team, grupper och avdelningar. Därför kan företaget införa organisatoriska 
belöningssystem, dessa visar att företaget är en helhet och att alla, inom företaget, ska sträva 
åt samma håll. 
   
Lönesättingen skapar ett bättre resultat för företagen (Lundberg & Hellström, 1985). 
Människor utgör en viktig resurs hos företagen, i många fall den viktigaste resursen. De 
anställdas motivation och engagemang kan ökas på många sätt, och kan variera från företag 
till företag. Lundberg och Hellström (1985) anser dock att lönesättningen utgör ett viktigt 
instrument i företagets arbete att motivera och stimulera de anställda och genom detta uppnå 
resultat. Lönen som pådrivare i en organisation kan beskrivas med nedanstående figur; 
 
 

 

  
 Motivation 
Resultat 

 
Lön 

Figur 2.2  Sambandet lön – motivation – resultat (Lundberg & Hellström, 1985, s.7). 
 
Lundberg och Hellström (1985) visar sambandet mellan lön, motivation och resultat. Om 
detta samband är starkt blir lönen ett effektivt sätt att påverka de anställda med. Genom att få 
en kontinuerlig rörelse i cirkeln uppstår en spiraleffekt. 
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2.5 Teoretisk modell  
 
Nedan följer den teoretiska modell vi arbetet fram utifrån de teorier vi använt oss av. 
Modellen har tre övergripande funktioner för internt varumärkesbyggande. Dessa funktioner 
är skapandet av identiteten, förmedlandet av identiteten till de anställda genom intern 
kommunikation samt upprätthållandet av identiteten genom Human Resource Management. 
 
 
 
 
 

LEDNING FRONT-LINE-STAFF 

 
 IDENTITET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.3 Modell för internt varumärke (Elmers, Persson, Sjöberg, 2007). 
 

2.5.1 Förklaring av modellen 
 

Figuren ovan beskriver den teoretiska modell vi arbetat fram utifrån de teorier vi använt oss 
av. Modellen beskriver överskådligt hur företag, enligt oss, bör arbeta med sitt interna 
varumärke. Detta arbete blir en kontinuerligt pågående process som aldrig tar slut. Processen 
har sin början i företagets ledning och/eller grundare samt dess ”front-line staff”, vilka skapar 
företagets identitet. Det vanligaste enligt teorin är att ledningen eller grundaren sätter sin 
prägel på företagets identitet, men då även ”front-line staffs” betydelse belysts har vi valt att 
använda oss av båda begreppen. Vidare består modellen av tre huvudparametrar.  
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Den första parametern är skapande av det interna varumärket eller företagets identitet, denna 
parameter benämns helt enkelt identitet i modellen. Den andra parametern, vilken benämns 
som intern kommunikation, är förmedlandet av varumärket/identiteten vilket sker med hjälp 
av just intern kommunikation. Den sista parametern är upprätthållande av identiteten vilket 
sköts med hjälp av human resource management. Nedan beskrivs dessa, i modellen, centrala 
begrepp ytterligare och vi kommer även där förklara mer ingående deras roll i den interna 
varumärkes processen. 
 

2.5.2 Identitet i modellen 
 
Identitet spelar, tillsammans med intern kommunikation och human resource management, en 
central roll i vår modell. Identiteten är själva grunden eller stommen i den interna 
varumärkesprocessen då den beskriver, i enlighet med Kapferer och Ohlins, vad varumärket 
står för samt talar om vilka företaget är. Olika författare har olika synsätt om vad som ingår i 
ett företags identitet. Exempel på variabler som kan ingå är filosofi, kultur, kärnvärde, 
produkt, kommunikation, företagsledning, mål, strategi, vision, integration av resurser, 
märkespersonlighet, funktionalitet, självkännedom och funktionella, emotionella och 
symboliska fördelar. Av alla dessa variabler har vi valt att lyfta fram fyra vilka vi tycker är de 
mest intressanta och relevanta i enlighet med studiens utformning och syfte. Dessutom är ett 
flertal av dessa variabler nämnda av ett flertal författare i samband med internt 
varumärkesbyggande.  
 
De fyra utvalda variablerna är; kärnvärde, företagskultur, mål och visioner, samt ledning. De 
variabler som inte kom med i modellen passade helt enkelt inte in av olika anledningar. Vissa 
variabler, som produkt och funktionalitet anser vi främst vara en form av kommunikation för 
att externt sprida företagets varumärke. Andra, exempelvis filosofi, märkespersonlighet, 
självkännedom, kommunikation och symboliska fördelar menar vi ingå i medtagna begrepp (i 
dessa fall kultur, identitet och kommunikation). Identiteten är den byggande eller skapande 
variabeln i modellen och vi ser det lite som det interna varumärkets vagga, och det är även här 
som varumärkesprocessen tar sin början. 
 
Kärnvärde 
Kärnvärde är ett begrepp vilket nämns av ett flertal författare, exempelvis LePla och Parker, 
Evans samt Abratt, som en väsentlig del av företagsidentiteten. Kärnvärde väljer vi att 
definiera, i likhet med Evans, som de grundläggande värderingar ett företag har. Denna 
definition i kombination med att det omnämns av ett flertal författare, medför att vi ser det 
som en självklar variabel inom begreppet identitet. Kärnvärde blir identitetens grundsten och 
bidrar väsentligt till att svara på vad varumärket står för. Vidare vill vi uppmärksamma att 
kärnvärdena i ett företag ska vara konstanta, och på så sätt bidra till att skapa ett långsiktigt 
tänkande inom organisationen. 
 
Företagskultur 
Vissa författare vi läst har valt att nästintill likställa företagskultur och företagsidentitet. Vi 
har dock valt att särskilja begreppen och istället göra kultur till en del av ett företags identitet. 
Detta val grundar sig först och främst i två viktiga anledningar. Först och främst är det mycket 
vanligt att ett företag har ett flertal olika subkulturer (Balmer, 2001 ur Balmer & Greyser 
2002), detta medan identiteten är den samma.  
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Den andra anledningen är att vi valt att ha ett synsätt som kan liknas med Saltzer-Mörlings 
sätt att se på företagskultur. Vi menar således att företagskulturen beskriver hur ett företag 
”lever i det dagliga arbetet”. Det vill säga hur väl företaget anammat och använder sig av alla 
de delar som identiteten består av i det dagliga arbetet. Kultur blir därför en viktig variabel för 
att foga ihop identitetens lösa delar. 
 
Mål och Visioner 
Även mål, eller missions som det också benämns, och visioner används ofta i samma 
sammanhang som företagsidentitet. Vi anser att mål och visioner skapar en sammanhållning 
och en gemensam strävan att uppnå saker tillsammans med företaget. Vår slutliga definition 
av mål, vilken är en kombination av LePla och Parker samt Urdes sätt att se på begreppet är 
att ett mål är en av företaget uppsatt målsättning. Denna målsättning är ofta av filosofisk 
karaktär och beskriver vad ledningen vill uppnå med just sitt företa. Målet har som uppgift att 
motivera de anställda i en organisation.  
 
En vision däremot är formulerad för att sätta ett företags verksamhet i ett större sammanhang 
och beskriver företages idealiska framtid. Mål och visioner tar en plats i vår modell på grund 
av deras förmåga att engagera, skapa samhörighet och sätta in företagets verksamhet i ett 
större sammanhang. Begreppen har enligt oss en stor betydelse för att få företagets anställda 
att vilja vara en del av företagets identitet. 
 
Ledning 
Variabeln ledning är i modellen en kombination av grundaren och ledningens betydelse för 
företagets identitet. Vi vill med hjälp av denna punkt, liksom Margulies, Schein och Ind lyfta 
fram vikten av en ledning som engagerar sina anställda. Dessutom kan en grundares, eller en 
stark VD:s, egen personlighet ligga till grund för en hel organisations identitet, eller i alla fall 
styra de anställdas handlingsmönster i den riktning de själva önskar.  
 
Vi ser denna variabel, tillsammans med mål och visioner, som de variabler som skapar mest 
engagemang i modellen. Ovanstående resonemang visar att variabeln ledning har stor 
betydelse för hur ett företag skapar sig en egen identitet. 
 

2.5.3 Intern kommunikation i modellen 
 

Ett företags interna kommunikation har i vår modell en förmedlande roll, det är med hjälp av 
denna variabel företaget kommunicerar ut sin identitet till organisationens samtliga anställda. 
Begreppet innefattar, i vår studie, de kommunikationsverktyg företaget använder, de vägar 
kommunikationen tar inom organisationen samt specifik varumärkeskommunikation. Det 
senare innefattar varumärkesdokument, vikten av varumärkeschefer samt personalens 
betydelse för det interna varumärket.  
 
Att intern kommunikation har en plats i vår modell anser vi vara en självklarhet. Harris och 
Chernatony (2001) menar att om de anställda i ett företag är väl insatta i företagets identitet 
blir det lättare för dem att arbeta i linje med den samma. Vi anser att det är just denna, mycket 
centrala roll, som intern kommunikation spelar i den interna varumärkesprocessen. 
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2.5.4 Human Resource Management i modellen 
 

HRM står för den upprätthållande delen i den interna varumärkesprocessen. Att den har en 
upprätthållande funktion betyder att det är med hjälp av denna funktion företag ser till att 
kontinuerligt utbilda företagets personal samt att belöna och motivera organisationens 
anställda i enlighet med rätt beteende. Definitionen på HRM har vi tagit fram genom att 
främst blanda Söderlund och Bredin (2005) samt Bergström och Sandoff (2000). Vidare 
behandlar begreppet vikten av att rekrytera rätt personal samt att skapa ett engagemang hos 
företagets anställda. Sammanfattningsvis blir HRM ett sätt att skapa en effektivitet hos 
organisationens samtliga anställda vilket bidrar till att företaget i sig blir mer effektivt.  
 
Vi menar att HRM handlar om hur företag behandlar, leder och styr sin personal. Dessutom 
innefattar begreppet personalarbete i både traditionell och ny mening. HRM:s plats i modellen 
får stöd av bland annat Balmer (2001) som ser, i likhet med oss, HRM som ett verktyg för att 
upprätthålla och förstärka ett företags varumärke. 
 

2.5.5 Identitet = Image 
 
Modellen är som synes indelad i en intern- och en extern del, vi har dock valt att endast 
beskriva de interna delarna av varumärkesbyggandet. Vi väljer däremot att visa en liten del av 
även den externa delen av processen. Vår förhoppning är att detta kommer ge studiens läsare 
ett bredare perspektiv, samt öka dennes förståelse för varför företags identitet ses som mycket 
viktig i byggandet av ett väl fungerande varumärke.  
 
I slutändan av processen, då företaget vill förmedla sin identitet externt till sina kunder och 
övriga intressenter, omvandlas företagets identitet, det vill säga hur företaget uppfattar sig 
själva, till image, vilket innebär hur företaget uppfattas av sina externa intressenter. Detta 
synsätt stärks av Uggla (2003). Ett mått på hur väl ett företag lyckats med sitt totala 
varumärke blir således hur lika identitet och image blir. Slutligen vill vi påpeka att ett väl 
fungerande externt varumärke inte kan existera utan ett väl fungerande internt varumärke. 
 

”Med varumärkesidentitet menas de associationer som 
företaget bakom varumärket aspirerar på att skapa och 
upprätthålla på marknaden. Identitet är alltså de signaler 
som företaget sänder ut, medan image är den bild av 
varumärket som uppstår i kundens medvetande” (Uggla, 
2003, s.83). 
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3 Metod 
 
 
Denna sektion i uppsatsen behandlar hur vi har gått till väga vid genomförandet av studien, 
samt varför vi genomförde den på valt sätt. Inledningsvis presenteras övergripande den 
kvalitativa ansatsen och den kvantitativa ansatsen. Vidare behandlas metod för teoretisk 
referensram, där vi diskuterar valda källor och författare. Efterföljande två avsnitt belyser 
vald bransch, valda företag och val av intervjupersoner. Efter detta beskrivs hur vi gått 
tillväga vid insamlingen av empirisk data. Avslutningsvis resonerar vi kring studiens validitet 
och reliabilitet. 
 
 
 

3.1 Kvalitativ ansats 
 
Vi har i denna studie, om internt varumärke valt att använda den kvalitativa ansatsen. Då 
studiens problemformulering är explorativ, det vill säga avser att fördjupa det vi inte har stor 
kännedom om, passar den kvalitativa ansatsen bra för vår undersökning.  
 

”För explorativa problemställningar måste vi välja en metod 
som får fram många nyanser, något som vanligen kräver att 
man koncentrerar sig på ett fåtal enheter. Sådana metoder 
lämpar sig för insamling av det vi kallar kvalitativa data” 
(Jacobsen, 2002, s.56). 
 
 

Vi har valt att använda oss av en deduktiv datainsamling, vilket innebär att forskaren går från 
teori till empiri. Jacobsen (2002) påvisar att anhängare av den deduktiva strategin först samlar 
på sig relevant teori och empiriska rön för att sedan gå ut och samla in empiri för att se om 
denna stämmer med förväntningarna. Vidare påtalar han kritiken mot den deduktiva 
insamlingsmetoden. Kritikerna hävdar att forskaren enbart letar information som denne finner 
relevant och därmed tenderar att ge stöd åt de redan uppställda förväntningarna. 
 
Motsatsen till deduktiv datainsamling är induktiv datainsamling, där forskaren går från empiri 
till teori. Forskaren samlar in empiri och skapar sedan teorier. Förespråkarna för denna 
datainsamlingsmetod påpekar fördelarna med att forskaren går ut i verkligheten utan att ha 
några förutfattade meningar och/ eller förväntningar (Jacobsen, 2002). 
 
I vår studie har den kvalitativa ansatsen många fördelar. Till skillnad från den kvantitativa 
ansatsen sätter den kvalitativa ansatsen öppenhet i centrum. Genom att inte tvinga 
respondenterna till fasta frågor med givna svarsalternativ kan stor vikt läggas vid nyanser, 
detaljer och unika sidor hos varje respondent (Jacobsen, 2002). Ytterligare en fördel är den 
kvalitativa ansatsens flexibilitet, Jacobsen menar att studiens problemställning kan ändras 
under arbetets gång, processen blir interaktiv. 
 
Kvale (1997) påstår att kvalitativa undersökningen är en kraftfull metod som på ett känsligt 
sätt fångar erfarenheter och tankegångar från undersökningspersonens vardag och dagliga 
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arbete. Den kvalitativa intervjun ger respondenten möjlighet att förmedla sin situation med 
egna ord. 
 
Dock har vi inte förbisett den kvalitativa ansatsens nackdelar. Då den kvalitativa metoden är 
tämligen resurskrävande kan forskaren få nöja sig med ett fåtal respondenter (Jacobsen, 
2002). Detta föranleder oss att tänka på problem med generalisering, vet vi om 
respondenterna är representativa? Vidare genererar kvalitativa data en stor mängd 
information, denna kan bli svårtolkad och komplex. Då vi valt att undersöka tre företag med 
två till tre respondenter på varje företag, får vi räkna med en stor mängd information att 
behandla.  
 
Ytterligare nackdelar med den kvalitativa ansatsen är att närheten till undersökningsobjektet 
kan resultera i att forskaren förlorar sitt kritiska tänkande (Ibid). Motsvarande fenomen kan 
även drabba respondenten som kan känna sig obekväm i en ovan intervjusituation och därmed 
avge felaktiga svar. Detta fenomen benämner Jacobsen (2002) som undersökningseffekten.  
 

3.2 Kvantitativ ansats 
 
Alternativet till en kvalitativ studie hade varit att inrikta sig på den kvantitativa ansatsen, 
något vi valt att inte göra. Den kvantitativa metoden passar främst på undersökningar där 
forskaren vill beskriva ett fenomens omfattning och frekvens (Jacobsen, 2002). Ofta 
genomförs kvantitativa studier genom standardiserade frågeformulär, riktade till en stor 
mängd respondenter.  
 

”Många enheter och bredd blir ett viktigt mål” (Jacobsen, 
2002, s.149). 

 
I vetenskapsdebatten har det länge pågått livliga diskussioner om vilken av kvalitativ- och 
kvantitativ metod som lämpar sig bäst för forskning (Kvale, 1997). Fördelarna med en 
kvantitativ ansats är bland annat den stora användningen av siffror, vilket gör informationen 
lättbehandlad i dataprogram. Eftersom den kvantitativa ansatsen behandlar att stort antal 
respondenter resulterar det i större möjlighet till generalisering. Ytterligare fördelar är att 
datamaterialet från kvantitativa frågeformulär lättare kan struktureras, samt att forskaren 
behåller sin kritiska distans till intervjuobjektet (Jacobsen, 2002). 
 
Den kvantitativa ansatsens nackdelar är dels att metoden ger svårigheter för forskaren att gå in 
på djupet. Jacobsen (2002) menar att en kvantitativ metod kan ge studien en ytlig prägel. 
Dessutom kan ett standardiserat frågeformulär ge stelhet i datainsamlingen, det vill säga 
saknad av utrymme för övriga upplysningar än de som svarsalternativen erbjuder. 
Undersökningseffekten, som vi tidigare nämnde i den kvalitativa ansatsen, kan även uppstå i 
den kvantitativa ansatsen. Exempelvis kan frågornas formulering leda till svar som blir ett 
resultat av undersökningen, snarare än en mätning av vad respondenterna faktiskt anser (Ibid). 
 
Slutligen bidrar ett stort antal respondenter till ett stort avstånd mellan undersökaren och 
undersökningsobjektet. Det skapar en distans som resulterar i att forskaren inte kan se och 
uppfatta den enskildes situation (Ibid). 
 

   24



 

3.3 Metod för teoretisk referensram  
 
För att skaffa oss kunskap om ämnet samlade vi in relevant teori. Denna teori skulle sedan 
ligga till grund för undersökningen. Utifrån de insamlade teorierna skapades en teoretisk 
modell, vilken vi byggde vår intervjuguide kring. Litteraturen kring fenomenet varumärke har 
varit omfattande, dock med tyngdpunkten på det externa varumärket. För att skapa en gedigen 
teoretisk referensram valde vi att blanda teorin med kända författare inom ämnet såsom; 
Keller, Aaker, Kapferer och Urde, men även för oss, mindre kända författare såsom Uggla 
och Evans. En rik mångfald av teorier har gett oss en bred syn på ämnen relaterat till interna 
varumärken. 
 
Litteraturen om ämnet kommunikation var minst lika omfattande, men detta till trots tycker vi 
oss funnit även relevanta teorier och författare relaterade till intern kommunikation i företag. 
Begreppet Human Resource Management var för oss inte lika bekant och teorin var inte lika 
omfattande, men även här anser vi skapat en stabil grund med svenska författare som 
Söderlund och Bredin samt Bergström och Sandoff.  
 

3.3.1 Litteratur 
 
Skriftlig litteratur har främst insamlats från högskolebiblioteket på Högskolan i Halmstad 
samt från stadsbiblioteket i Halmstad. Även relevant kurslitteratur från tidigare genomförda 
kurser har använts. Artiklar har inhämtats från följande databaser; Emerald, ABI/Inform samt 
Libris. I samband med sökandet på databaser använde vi oss främst av följande sökord; brand, 
brand equity, brand management, corporate brand, corporate culture, identity, image och 
human resource management. Dessa ord har även kombinerats i olika varianter under 
sökandet. Tyngdpunkten hos den insamlade litteraturen ligger dock på böcker. 
 

3.3.2 Källkritik 
 
Som vi tidigare nämnt har vi valt att skaffa oss en bred teoretisk referensram. En risk vi 
utsätter oss för är att blint studera litteratur från samma typ av skolbildning, det vill säga 
teorier från författare med samma uppfattning. Ytterligare en risk är att enbart studera få men 
kända författare inom ämnet. Detta tror vi oss dock ha motverkat genom att studera teorier 
från såväl kända som mindre kända författare samt från olika länder. Även litteraturens ålder 
har varierat. Nästan helt nya verk har använts men även äldre källor från sent 1970-tal. 
 
Utifrån teorierna har vi skapat ett eget synsätt på begreppen, det vill säga så som vi ser på 
dessa begrepp. De synsätt vi har bygger alltså på en, i vårt tycke, bred teoretisk referensram 
som vi anser relevant för studiens syfte. 
 

3.4 Val av bransch och företag 
 
När det stod klart att vi skulle undersöka hur företag implementerar och underhåller sitt 
interna varumärke började vi fundera på vilka slags företag som skulle vara lämpliga att 
undersöka. Gruppen kom efter noga övervägande överens om att det svenska möbelföretaget 
IKEA var av stort intresse. Företagskultur och företagsidentitet är begrepp som ofta nämns i 
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samband med IKEA. Intresset för IKEA fick oss att titta närmare på möbelbranschen i stort. 
När vi undersökte branschen fann vi många lämpliga företag i varierande storlek och 
marknadsposition.  
 
Valet av företag föll slutligen på IKEA, EM (före detta Europa Möbler) och Severins. 
Gemensamt för dessa organisationer är att företagets namn är dess starka varumärke, till 
skillnad från andra branscher som till exempel bryggeribranschen där företagets namn står i 
bakgrunden till produkternas varumärken. Doyle och Stern (2002) menar att företag kan 
bygga varumärken på olika nivåer. Dessa nivåer är: ”Company Brand”, när företagets namn är 
dess varumärke; ”Individual Brand names”, när varje produkt har ett eget varumärke; 
”Company and Individual Brand” innebär att företagets varumärke och produktens varumärke 
figurerar i samma namn; ”Range Branding” uppstår när ett företag har varumärken som i sin 
tur har hela produktlinjer under sig. Undersökningsföretagen använder sina ”Company 
brand”, för att marknadsföra sin organisation och det är detta vi har valt att se djupare på. 
 
Eftersom en del av studiens syfte är att undersöka om huruvida det finns skillnader i arbetet 
med det interna varumärket mellan företag, beroende på marknadsposition, har valet av 
ovanstående företag en fördel. Dessa företag verkar på samma marknad, men har på grund av 
dess varierande storlek olika förutsättningar i arbetet med att stärka det interna varumärket. 
Genom valet av IKEA, EM och Severins anser vi oss få en representativ bredd av företag från 
möbelbranschen. IKEA utgör studiens största företag, EM är ett något mindre företag, och 
representerar de mellanstora företagen i branschen. Severins utgör studiens minsta företag 
med endast två butiker, dessa är placerade i Jönköping och Halmstad. 
 

3.5 Val av respondenter 
 
Då vår modell består av tre centrala variabler; identitet, intern kommunikation och human 
resource management har vi valt att intervjua respondenter som kan tillgodose oss med 
information om ovanstående begrepp. På grund av vår problemformulering ville vi finna 
respondenter med så hög och passande befattning som möjligt. Med passande befattningar 
avser vi relativt högt uppsatta personer inom företaget, vilka arbetar och är väl insatta, i 
lednings-, kommunikation- och personalfrågor. Givetvis vet vi att förutsättningarna att hitta 
likartade respondenter försvåras av företagens olika storlek och varierande marknadsposition. 
 
Då vi valt att undersöka hur företag implementerar och underhåller sitt interna varumärke 
anser vi det fullt tillräckligt att enbart intervjua enligt ovanstående resonemang. Men vi har 
ändå valt, för att ge ytterligare tyngd och trovärdighet åt studien, att intervjua anställda inom 
företagen med något lägre tjänsteposition. Kvale (1997) påstår att antalet nödvändiga 
respondenter beror på studiens uppsatta syfte, forskaren skall i den kvalitativa ansatsen 
intervjua så många respondenter som behövs för att ta reda på det studien avser att undersöka. 
 
På Severins, som är ett litet företag med endast två butiker, valde vi att intervjua butikschefen 
i Halmstad, Mats-Olle Ohlsson. Eftersom Severins är ett mindre företag i förhållande till våra 
andra företag valde vi att endast intervjua två respondenter. Förutom Ohlsson intervjuade vi 
även en säljare på samma butik i Halmstad. Då respondenten ville vara anonym har vi valt att 
kalla denne för Svensson. 
 
På EM ville vi intervjua ledningen centralt, detta visade sig vara omöjligt på grund av tidsbrist 
från deras sida. Däremot fann vi en mycket bra ersättare i form av Susanne Anderbjuv som är 
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delägare i EM Väst, vilket består av 5 butiker på västkusten. Susanne hade goda kunskaper 
om EM i allmänhet och EM Väst i synnerhet, detta gör att vi anser att vi fått en god bild av 
EM:s hela organisation.  
 
Förutom Anderbjuv intervjuade vi Håkan Fredriksson, butikschef på EM i Halmstad. Vi valde 
även att intervjua Maria Andersson som är säljare på företaget, detta för att säkerställa 
validiteten i undersökningen.  
 
På IKEA kontaktade vi tre respondenter, den första vi intervjuade var Lars Lundin som är 
Commercial Manager på IKEA of Sweden, Lundins allmänkunskaper och erfarenhet av IKEA 
gav en god inblick i företaget. Förutom Lundin valde vi att intervjua Stella Lindkvist, 
Produktkommunikatör, på grund av hennes insikt om IKEA:s varumärke och hur det 
kommuniceras ut internt. För att ytterligare stärka studien valde vi att intervjua en 
säljare/shopkeeper på IKEA:s varuhus i Älmhult. Säljaren ville förbli anonym så vi har valt 
att kalla denne respondent för Johansson. 
 
De förstnämnda respondenterna återfinns på IKEA of Sweden (IOS), det vill säga IKEA:s 
huvudkontor för sortimentsutveckling och varuförsörjning. Samtliga respondenter har arbetat 
länge inom företaget, det vill säga över 15 år. Lundin har under sina år i företaget arbetat 
bland annat som varuhuschef i Jönköping, logistikansvarig samt säljledare. Lindkvist, som 
arbetat 16 år inom IKEA, har främst arbetat inom kommunikation. 
 

3.6 Insamling av empirisk data 
 
I denna del av metodkapitlet beskriver vi tillvägagångssättet vid insamling av empirisk data. 
Processen belyser även de tankar och resonemang som förts inför intervjutillfällena. Vidare 
behandlas även begreppen sekundärdata och observation. 
 

3.6.1 Förberedelse till intervjutillfällena 
 
Efter att ha kommit överens om att studera det interna varumärkesbyggandet valde vi 
tämligen snabbt att rikta in oss på en specifik bransch; möbelbranschen. Tidigt under 
uppsatsens process tog vi kontakt med de företag vilka vi avsåg at studera närmare. Detta var 
en klar fördel då det skulle visa sig uppstå svårigheter att få tag i representativa respondenter. 
 
Samtliga företag kontaktades via telefon där vi kom överens om lämpliga intervjupersoner. 
Vid kontakten med EM:s huvudkontor i Jönköping uppstod dock ett problem då företagets 
kommunikationsansvarige kontaktperson menade att företaget ej ville medverka i uppsatsen. 
Detta på grund av att företaget inte ansåg sig ha tid att medverka. Trots detta avbräck anser vi 
oss vara nöjda med de respondenter på EM vi till slut genomförde intervjuerna med. Det skall 
nämnas att då EM utgör studiens mellanstora företag, fanns tankar hos studiegruppen att byta 
företag till MIO Möbler efter beskedet från EM:s huvudkontor. Detta realiserades dock aldrig 
då MIO:s huvudkontor redan tidigt avvisade medverkan i uppsatsen på grund av att de för 
tillfället genomför en större omorganisering vad gäller den interna kommunikationen i 
företaget. 
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3.6.2 Intervjuguide 
 
Den intervjuguide vi arbetet fram grundar sig på den teoretiska modellen och de begrepp 
denna består av. Under varje begrepp finns ett antal frågor relaterade till begreppen. Syftet 
med intervjuguiden är att underlätta själva intervjuprocessen samt att ge oss möjlighet att 
upprätthålla ett relevant spår genom intervjun. Intervjuguiden följer fasta teman, har en fast 
ordningsföljd och ger respondenten möjlighet att avge öppna svar. Vi har valt att göra två 
intervjuguider, en för de högre uppsatta i organisationen, samt en intervjuguide till de 
anställda.  
 
Eftersom vi i vår teori har beskrivit att informationen kan komma både från ledningen och de 
anställda har vi valt att ha liknande frågor på formulären. Skillnaden i formulären är främst att 
ledarnas intervjuguide har mer ingående frågor om det interna varumärket då vi förutsätter att 
de är mer insatta i denna process. Intervjuguiderna till de anställda har vi utformat så de inte 
kräver att respondenten jobbar direkt med den interna varumärkesprocessen utan att de till 
exempel är mottagare av kommunikationen, eller att de påverkar det interna varumärket 
omedvetet. Jacobsen (2002) menar att en intervju kan vara mer eller mindre öppen. Intervjun 
kan vara ett helt öppet samtal med respondenten, helt utan begränsningar eller riktlinjer. 
Motsatsen kan vara en helt sluten intervju med endast fasta svarsalternativ. 
 
 
 
  
 

Helt stängd Helt öppen 

 
 
 
 
 
 
 

Frågor med 
fasta 
svarsalternativ 
i fast 
ordningsföljd 

Frågor i fast 
ordningsföljd, 
en del fasta 
svarsalternativ 

Intervjuguide 
med tema, fast 
ordningsföljd, 
en del fasta 
svarsalternativ 

Intervjuguide 
med tema , 
fast 
ordningsföljd 
och enbart 
öppna svar 

Samtal utan 
intervjuguide 
och fast 
ordningsföljd 

Figur 3.1 Grader av strukturering av en intervju (Jacobsen, 2002, s.163). 
 

3.6.3 Intervjuerna 
 

”I den kvalitativa forskningsintervjun bygger man upp 
kunskap, det rör sig bokstavligen om ett samspel, om ett 
utbyte av synpunkter mellan två personer som samtalar om 
ett ämne av gemensamt intresse” (Kvale, 1997,. s. 21). 

 
I vårt fall är det gemensamma intresset företagets interna varumärke. Jacobsen (2002) visar på 
fyra metoder för kvalitativ datainsamling. Dessa är den öppna individuella intervjun, 
gruppintervjun, observationsundersökning och dokumentundersökning. I vår undersökning 
använder vi oss främst av den öppna individuella intervjun. Den individuella intervjun lämpar 
sig, enligt Jacobsen, bäst när vi; 
 

• undersöker relativt få enheter, 
 

• vill veta vad den enskilde individen säger, eller 
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• är intresserade av hur respondenterna lägger mening i och tolkar olika fenomen. 

 
Den individuella intervjun kan genomföras på olika sätt, de vanligaste är ansikte mot ansikte 
och via telefon. Här har vi valt att genomföra intervjuerna på företaget, ansikte mot ansikte 
med respondenten. Att välja intervjuformen ansikte mot ansikte har många fördelar. Det blir 
lättare att skapa en förtrolig stämning, vilket leder till ett mer öppet samtal. Om en 
undersökning, som vår, innehåller många öppna frågor är telefonintervjuer inget bra alternativ 
(Ibid). Vi är dock medvetna om vald intervjumetods svagheter, där intervjuareffekten torde 
utgöra största hot. Med intervjuareffekten menar Jacobsen intervjuarens fysiska närvaro som 
kan få intervjuobjektet att uppträda onormalt. 
 
Under intervjuerna användes bandspelare, då vi ansåg att intressant material kunde gå förlorat 
vid enbart anteckningar. Kvale (1997) anser att bandinspelning idag är den vanligaste 
metoden för registrering av intervjuer. Genom användning av bandspelare kan vi lättare 
koncentrera oss på intervjuguiden och respondenten.  
 
Intervjuerna genomfördes på respektive företag och tog cirka en timme per intervjuobjekt. 
Innan intervjuerna startades frågade vi givetvis respondenterna om det gick bra att vi spelade 
in materialet. Vi frågade även samtliga respondenter om de föredrog att vara anonyma i 
studien. Jacobsen (2002) påvisar förhållanden som han tycker medför bättre kvalitet i 
datamaterialet. Detta rör bland annat garanti från forskaren att uppgiftslämnaren förblir 
anonym om denne föredrar det. I vår studie återfinns två anonyma respondenter, en på 
Severins och en på EM.  
 

3.6.4 Sekundärdata 
 

”När man avser den information som samlats in via andra 
kanaler än intervjuer och observationer, använder man 
termen dokument eftersom det i huvudsak är skriftliga källor 
som kommer till användning i en fallundersökning” 
(Merriam, 1994, s. 117). 

 
I vår undersökning har vi tagit del av olika slags sekundärdata, det vill säga dokument och 
Internetsidor. I likhet med observationen av företagen utgör dessa enbart ett komplement till 
respondenterna och deras svar. Dokument som källa har förstås sina för- och nackdelar. 
Givetvis kan äktheten i ett dokument ifrågasättas, men Merriam (1994) påpekar att 
dokumenten till trots, är en produkt av den kontext de tillkom i och har genom detta 
resonemang en koppling till verkligheten. 
 
Jacobsen (2002) påpekar viktiga aspekter som forskaren bör fundera på i samband med 
dokumentundersökningar. Vilka dokument som väljs samt hur stor trovärdighet det enskilda 
dokumentet har. De dokument vi studerat närmare behandlar de undersökta företagen. 
Gemensamt för dessa dokument är att de är författade av företagen själva, de bygger inte på 
oberoende författare. Detta bör vi ha i åtanke när vi kritiskt granskar dessa dokument. 
 

3.6.5 Observation  
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När vi genomförde intervjuerna försökte vi även samla in intryck och känna av den allmänna 
stämningen på företagen vi besökte. Detta för att ytterligare ge stöd och hjälpa oss i de 
uppfattningar vi fått om de undersökta företagen. Merriam (1994) menar att det finns ett 
flertal olika skäl till varför en forskare vill genomföra observationer. Forskaren kan likt en 
”outsider” lägga märke till företeelser som för undersökningsobjektet blivit rutin. Jacobsen 
(2002) påpekar att observationen skiljer sig från intervjun. Han menar att observation passar 
bra när forskaren är intresserad av att; 
 

• registrera vad respondenten faktiskt gör och inte vad denne säger sig göra, samt 
 
• registrera beteende i en kontext. 

 
Vi är väl medvetna om att det kan vara svårt att göra en fullständig observationsundersökning 
under den tid vi befinner oss hos respondenten på dennes arbetsplats. Men det är av intresse 
att sammanfatta de intryck vi fick under de företagsbesök som genomfördes. Denna 
information kan stödja oss i den analytiska processen. 
 

3.7 Studiens tillförlitlighet 
 
Under denna del av kapitlet resonerar vi om studiens tillförlitlighet. Klausen (2006) hävdar att 
vetenskap skiljer sig från vardagliga sätt att bilda uppfattningar. Detta för att vetenskapen är 
av mer försiktig natur och inte hävdar ”mer än det finns belägg för”. Dock måste forskaren 
alltid löpa en viss risk att hävda mer än vad denne har total visshet om, i annat fall skulle 
forskaren inte bli kapabel till att presentera en vetenskaplig teori. Klausen betonar att det alltid 
finns andra möjliga teorier som kan passa fullt lika bra med de empiriska data som insamlats, 
men fortsätter;  
 

”Inom vetenskapen försöker man vanligen att röra sig så 
långt bort som möjligt från rena gissningar och andra 
former av ogrundad tro som över huvud taget är möjligt” 
(Klausen, 2006, s. 80). 

 
I inledningskapitlet resonerade vi om det för stora fokus som har riktats på varumärkets 
externa natur och egenskaper i den befintliga teorin. Trots detta befinner sig vår studie i 
relativt kända och aktuella forskningsområden. Vi bedriver inte forskning på helt nya och 
okända områden. Gummesson (1995) ur Grenness (2005) påpekar att forskning inom 
företagsekonomiska områden har tydliga inkrementala drag, det vill säga att ny forskning som 
produceras bygger på tidigare forskning. Detta resulterar i att det ”byggs sten på sten”, och 
sakta utvidgar sig kunskapsområdet. 
 

3.7.1 Studiens interna validitet 
 
Jacobsen (2002) menar att empirin bör uppfylla två krav. Dessa är dels att empirin måste vara 
giltig och relevant, det vill säga valid. Empirin måste även vara trovärdig och tillförlitlig, kort 
sagt reliabel. Validiteten kan delas upp i en inre och yttre validitet. Intern validitet handlar om 
att beskriva ett fenomen på ett riktigt sätt, att faktiskt mäta det vi tror oss mäta (Jacobsen, 
2002). Kvale (1997) påvisar tre aspekter av validering. Forskaren bör kontinuerligt 
kontrollera, ifrågasätta och teoretisera den kunskap som frambringas. 
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Vi bedömer att en hundraprocentig inre validitet kan vara svår att uppnå. Vi anser dock att 
den interna validiteten i vår studie borde vara acceptabel ur forskningssynpunkt. Den 
teoretiska referensramen är, som vi tidigare påpekat, väl genomarbetad och av denna har vi 
skapat relevanta intervjufrågor. De intervjupersoner vi valt anser vi vara lämpliga för vår 
empiri. Dock finns det en risk att den interna validiteten reduceras om någon av 
respondenterna inte svarar sanningsenligt, samt att våra egna värderingar och preferenser kan 
påverka tolkningen av datamaterialet. 
 

3.7.2 Studiens externa validitet 
 
Extern validitet handlar om i vilken grad rönen från en studie kan utsättas för generalisering. 
Jacobsen (2002) menar att en tumregel för kvalitativa studier är att forskaren bör vara 
försiktig med att generalisera allt för mycket. Ofta omfattar kvalitativa undersökningar ett 
fåtal undersökningsenheter. Den externa validiteten i vår studie kan vara svår att bestämma, 
men för vår bransch, och liknande branscher, torde den externa validiteten vara god. Detta då 
vi anser oss ha valt representativa företag från olika positioner på marknaden. 
 

3.7.3 Studiens reliabilitet 
 
Reliabilitet är om svaren i undersökningen som är utförd har god tillförlitlighet. De som utför 
intervjuer i en kvalitativ undersökning påverkar medvetet eller omedvetet respondenten och 
då även resultatet, samtidigt påverkar respondenterna i sin tur forskaren (Jacobsen, 2002). 
Denna så kallade undersökareffekt är omöjlig att mäta men trots det vikig att ha i beaktning 
vid en intervjusituation. Vi är väl medvetna om att vår klädsel, vårt kroppsspråk och tal är 
sådana saker som alla påverkar respondenten. 
 
Miljön där vi utför intervjun är också av vikt eftersom individer ändrar sitt beteende efter den 
miljö där de befinner sig (Silverman, 1993 ur Jacobsen, 2002). Det finns inga klara svar om 
vilken miljö som fungerar bättre än någon annan. En annan viktig aspekt för tillförlitligheten i 
en undersökning är om respondenterna är förberedda innan intervjun tar plats eller om den är 
mer eller mindre överraskande för respondenten. 
 
Eftersom vi vill ha genomtänkta åsikter snarare än spontana åsikter så har vi valt att förbereda 
respondenterna väl innan vi genomför intervjuerna. Till exempel har vi talat med de utvalda 
respondenterna i ledande position vid minst ett tillfälle innan intervjun. Vi har valt att inte 
presentera intervjuguiderna för respondenterna före mötet eftersom vi vill få respondenternas 
spontana åsikter.   
 
Tillförlitligheten kan även enligt Jacobsen (2002) svikta om respondenternas material inte har 
samlats in tillförlitligt genom till exempel felaktiga anteckningar eller senare när intervjuarna 
ska analysera svaren. Med detta i beaktande, har vi använt oss av bandspelare, och även 
anteckningar som ”backup”, för att senare skriva ner intervjuerna i sin helhet. Detta anser vi 
ökat tillförlitligheten och eliminerat riskerna som kunde ha uppstått om vi endast använt oss 
av anteckningar. 
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3.8 Sammanfattning metod 

  
Sammanfattningsvis är studien kvalitativ med en explorativ problemformulering. Vidare är 
studiens datainsamling deduktiv samt öppna individuella intervjuer. Det är svårt att uppnå en 
helt säkerställd intern validitet. I studien anser vi dock att den borde vara acceptabel ur 
forskningssynpunkt, detta då en bred teoretisk referensram samt två väl genomtänkta och 
genomarbetade intervjuguider använts. 
 
Den externa validiteten i studien kan vara svår att fastställa, men för möbelbranschen och 
liknande branscher, bör sannolikt den externa validiteten vara acceptabel. Då vi anser att de 
valda företagen: IKEA, EM samt Severins täcker in flera olika marknadspositioner  
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4 Empiri 
 
 
I detta kapitel redovisar vi den insamlade empirin, det vill säga resultatet från våra 
företagsintervjuer. Inledningsvis presenterar vi de undersökta företagen utifrån insamlad 
sekundärdata. Därefter redogör vi för hur dessa företag ser på sin identitet. Vidare redovisas 
företagens syn på deras interna kommunikation fokuserat till det interna varumärket samt 
empiri avseende Human Resource Management. Slutligen presenteras övrig sekundärdata 
samt observationer. Empirikapitlets struktur grundar sig på en tematisk uppdelning. Detta då 
vi anser att denna form gör empirin mer överskådlig och jämförbar.  
 
 
 

4.1 Företagspresentation  
 
För att ge läsaren en tydligare bild av studiens undersökta företag avser vi att nedan beskriva 
dessa företag närmare. Kortfattat beskriver vi företagens historia och bakgrund, nuvarande 
position på marknaden samt ytterligare relevant information. Informationen är hämtad från 
sekundärdata. Denna sekundärdata är främst hämtad från företagens hemsidor men i IKEA:s 
fall har vi även använt oss av utdelat material så som ”vår personalide”, ”Read me” och ”En 
möbelhandlares testamente”. 
 

4.1.1 Severins  
 
Severins Möbler startades år 1914 i Jönköping och har sedan dess drivits av samma släkt i 
fyra generationer. Från att ha varit en liten möbelaffär på Storgatan i Jönköping flyttade 
Severins 1965 till ett nybyggt möbelvaruhus vid E4:an mellan Jönköping och Huskvarna. Där 
huserar Severins fortfarande. 1974 expanderade Severins till Halmstad och öppnade där ett 
liknande möbelvaruhus. 
 
Severins affärsidé är att tillhandahålla kvalitetsmöbler, mattor och armaturer från såväl 
ledande svenska som utländska tillverkare. Grundpelarna i sortimentet, som bör betraktas vara 
av det exklusivare slaget, är verk av till exempel Bruno Mathsson, Carl Malmsten och Alvar 
Aalto. Severins Möbler är medlem i inköpskedjan Svenska Hem, vilket för Severins medför 
koncentrerade inköp och lägre priser. Severins gör även egna inköp utan samarbete med 
Svenska Hem. 
 

4.1.2 EM 
EM, före detta Europa Möbler, är till skillnad från de andra företagen i studien en grupp 
juridiskt självständiga butiker vilka gått samman för att som de själva menar, ge sina kunder 
bästa möjliga service. Företaget startades 1964 med att ett fåtal butiker gick samman för att 
starta en inköpsverksamhet. Att det var ett fåtal butiker som gick samman medför att vi inte 
funnit någon direkt grundare för företaget. Istället har organisationen vuxit fram över tiden 
och de har under åren utvecklats och växt och det finns idag ca 60 butiker i Sverige.  
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Organisationen har ett gemensamt centralt servicekontor, beläget i Jönköping, vilket ger stöd 
och råd till alla organisationens butiker i frågor rörande det gemensamma varumärket EM. 
Företagets medverkan i vår studie kan diskuteras då det består av just självständiga butiker. 
Men då organisationen även är styrd centralt och har centralt uppställda värderingar och 
visioner anser vi att företaget trots detta är högst relevant för studien.  
 

4.1.3 IKEA 
 
Vår studies största företag har en för många väl känd historia, i korta drag startade det som 
senare kom att bli IKEA med att Ingvar Kamprad i unga år började sälja tändsticksaskar med 
god marginal direkt till kunder. Några år senare, 1943 startades bolaget IKEA, då hade 
grundaren bytt tändsticksförsäljningen mot pennförsäljning. Namnet IKEA tog han från sina 
initialer på för- och efternamn. E och A i IKEA står för Ingvars föräldragård Elmtaryd och 
Agunnnaryd som är byn där gården ligger. Efter ett tag hade han bytt inriktning på 
verksamheten till möbler. Med ett nytänkande inom områden som distribution, packning samt 
tillverkningsmetoder gjorde han snabbt framsteg.1958 öppnade det första IKEA-varuhuset, i 
Älmhult. 
 
IKEA:s vision är: ”att skapa en bättre vardag för de många människorna”. Deras affärsidé är: 
”Genom att skapa ett brett sortiment av form och funktionsriktiga heminredningsartiklar till så 
låga priser att så många som möjligt får råd att köpa dem”. Att IKEA är ett stort företag med 
stark tillväxt råder ingen tvekan om, företaget har gått från 4,4 miljarder euro år 1996, till 17,3 
miljarder år 2006 samt en personalstyrka på dryga 100 000 världen över. 
 

4.2 Identitet 
 

4.2.1 Severins 
 
På Severins valde vi att intervjua Mats-Olle Ohlsson, som är platschef på Severins varuhus i 
Halmstad. Förutom Ohlsson intervjuade vi även en säljare, så kallad ”front-line staff”. Då 
denna respondent hade en önskan om att vara anonym har vi valt att kalla denne Svensson. 
Båda respondenterna har arbetat länge i företaget och Svensson anställdes redan i början på 
1970-talet. Ohlsson anställdes 1974 på Severins lager. 
 
I diskussionen om företagets kärnvärden menade Ohlsson att Severins står för bättre möbler. 
Företaget är med i Svenska Hem vilket är en övergripande inköpsorganisation, de köper dock 
in många eget utvalda märken av det exklusivare slaget. Enligt Ohlsson har Severins varit 
förknippade med bättre möbler ända sedan företaget grundades. I arbetet med att förmedla ut 
Severins kärnvärden menar Ohlsson att detta faller sig naturligt på grund av företagets ringa 
storlek och relativt få anställda. Han påpekar att alla i organisationen är en stark grupp och 
menar att arbetet med implementering av kärnvärden troligtvis skulle vara annorlunda om 
företaget skulle vara större. 
 
Svensson har en liknande syn på företagets kärnvärden, men är dock något mer svävande i sitt 
svar. Svensson menar att Severins står för: ”bra kvalitet, god service, det är väl vårt motto att 
vi ska ha lite mer” (Intervju, 2007). Svensson menar vidare att de förutom god kvalitet också 
ska ha bra priser. Svensson påstår att kärnvärdena alltid har varit konstanta, respondenten 
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(Svensson) kan dock inte nämna någon specifik tidpunkt då denne blivit informerad om dessa 
men menar att de alltid funnits inom företaget.  
 
Ohlsson menar att det inte finns någon direkt uttalad företagskultur på Severins. Han påpekar 
dock att det är en god stämning och personalen på företaget jobbar tätt ihop. Även Svensson 
påvisar den goda stämningen på företaget och säger att om det inte skulle varit god stämning 
och stark gemenskap skulle vederbörande inte ha jobbat på Severins i över 30 år. Vidare 
menar Svensson att det är en trygg arbetsplats där alla känner alla och den anställde behöver 
aldrig vara rädd för att säga vad denne tycker eller komma med förslag. ”Severins är som mitt 
andra hem, det är faktiskt sant” (Ibid). 
 
Vidare påstår Ohlsson att det inte finns några formella mål och visioner inom Severins. Han 
påpekar dock att en ökad försäljning alltid är ett mål att sträva mot. Dessutom har Severins ett 
mål vilket innebär en ökad profilering mot exklusivare märkesvaror. Detta är något som vuxit 
fram under de senaste åren då de på Severins sett en ökad efterfrågan på just dessa varor. 
Ohlsson tror detta grundar sig i den ökande mängd inredningsprogram som visas på TV. 
Svensson menar att företaget har som mål att ha en gedigen service samt en god försäljning. 
Totalt sett var Svensson inte lika införstådd med företagets mål och visioner som Ohlsson. 
Varken Ohlsson eller Svensson kunde svara på när företagets mål och/eller visioner tagits 
fram.  
 
Vad gäller ledningens engagemang så menar Ohlsson att företaget försöker utbilda sin front-
line staff så mycket som möjligt. Vidare påstår han att företagets grundare idag inte har någon 
betydelse i organisationens arbete. Svensson upplever ett stort engagemang hos ledningen 
men saknar engagemang fokuserat på personalfrågor. Vad gäller grundarens betydelse för 
företaget så skiljer sig här åsikterna om dennes betydelse. Svensson menar att det märks 
tydligt att Severins är ett familjeföretag präglat av sparsamhet och försiktighet. Vidare påstår 
respondenten att ledningen noga överväger komplexa beslut och är tämligen riskaverta. 
Svensson finner det både negativt och positivt med denna försiktighet, då den i vissa fall kan 
upplevas som hämmande enligt respondenten. 
 

4.2.2 EM 
 
På EM valde vi att intervjua tre personer. Susanne Anderbjuv som är en av tre delägare i fem 
EM butiker på västkusten, EM Väst. Vi intervjuade henne på EM Heberg, vilket är beläget 
utanför Falkenberg. Förutom rollen som delägare är hon även varuhuschef för EM Heberg. Vi 
intervjuade även Håkan Fredriksson platschef på EM i Halmstad, som tillhör en av de 
ovanstående fem butikerna (EM Väst). Slutligen intervjuades även en säljare hos EM i 
Halmstad, Marie Andersson. Samtliga tre respondenter har arbetat många år i företaget. 
 
Inledningsvis i intervjuerna förklarar både Fredriksson och Anderbjuv EM:s 
organisationsstruktur. De berättar att EM är centralstyrt men att butikerna har enskilda ägare 
och därav åtnjuter stor frihet. Anderbjuv berättar att EM:s kärnvärden centralt är prisvärdhet 
och kvalitet, men påvisar också att de har egna uppställda kärnvärdena för EM Väst. Dessa är 
vardagsmys, varaktig kvalitet, vänliga möten, gemytlighet och trygghet. Fredriksson känner 
inte till några centrala kärnvärden, men menar att i hans butik är kärnvärdena; 
funktionsdugliga och prisvärda möbler. Säljaren Andersson talar om kvalitet som företagets 
främsta kärnvärde, men även förmågan att erbjuda ett brett sortiment. 
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EM:s centrala kärnvärden fanns redan när EM Väst bildades, berättar Anderbjuv. Däremot 
uppstod de egna kärnvärdena för cirka fem år sedan i samband med en konferens mellan 
butikscheferna och ledningen i EM Väst. Denna konferens resulterade i en personalhandbok 
med de grundläggande värderingarna för EM Väst, fortsätter hon. Även Håkan menar att 
kärnvärdena har skapats genom en interaktion mellan ledning och butikschefer, men han 
påstår dock att kärnvärdena för EM Väst skapades för cirka ett år sedan. Både Fredriksson 
och Anderbjuv hävdar att personalhandboken omarbetats sedan uppkomsten, och Fredriksson 
fick den senaste versionen för en vecka sedan. 
 
För att förmedla ut företagets kärnvärden till de anställa, hävdar både Anderbjuv och 
Fredriksson att personalen får ta del av personalhandboken. I EM Heberg finns även 
företagets kärnvärden sammanfattade på en tavla i personalrummet. Andersson lärde sig 
företagets kärnvärden när hon anställdes. Hon har ännu inte tagit del av den uppdaterade 
versionen av EM Västs personalhandbok. 
 
Anderbjuv beskriver företagskulturen som familjär, hon menar att det ska vara, och är, mysigt 
och kul att gå till jobbet. Fredriksson vill sätta sin egen prägel på företagskulturen i hans 
butik, hans motto är att personalen ska trivas, och menar att det är viktigt att finna glädje i alla 
sysslor på jobbet. Denna familjära sammanhållning finner också Andersson. Hon påvisar att 
den anställde känner sig delaktig i företaget, både centralt och regionalt. 
 
Fredriksson menar att målet och visionen för EM centralt är att ta ytterligare marknadsandelar 
och bli ett solklart alternativ för konsumenten. Anderbjuv fokuserar på den, från EM centralt 
fastställda visionen, som enligt henne innebär att EM skall ha ”engagerad personal och 
erbjuda marknadens bästa service”. Detta styrks genom Andersson som anser att det är viktigt 
att ta hand om alla kunder på bästa möjliga sätt, att alla ska känna sig välkomna. Anderbjuv 
talar om att målet för EM Väst är att fortsätta jobba för att bli ännu starkare.  
 
På frågan om hur visionerna tagits fram menar Anderbjuv att dessa tagits fram centralt, de 
ändrades för cirka fem år sedan. Anderbjuv är dock inte sen att påpeka att den centrala 
visionen kompletteras med EM Västs egna värderingar. Fredriksson menar att visionen tagits 
fram utifrån EM Väst:s kärnvärden. Fredriksson berättar att företagets mål och visioner 
förmedlas ut via personalhandboken samt via personalmöten. Andersson känner sig delaktig i 
företagets mål och visioner, och säger att hon fick ta del av dessa vid anställningen, men 
berättar också att dessa förmedlas över tiden, allt eftersom de arbetats om. 
 
I samtalet kring ledningens engagemang påpekar Fredriksson att han försöker skapa 
delaktighet genom att ge de anställda ett större ansvar. Anderbjuv påtalar att de nyligen har 
anställt en butikskoordinator som är ute och jobbar i alla fem EM Väst butikerna för att 
ytterligare samköra butikerna och stärka samarbetet. Andersson tycker att ledningens 
engagemang är mycket bra och att det inte är någon som sitter ”högt upp och vägrar prata med 
de anställda”. EM centralt anordnar, enligt Anderbjuv, kontinuerliga säljträffar och 
konferenser med olika föredragshållare, detta för att stärka gemenskapen inom hela EM.  
 
Både Anderbjuv och Fredriksson menar att det inte finns några grundare som satt spår i 
organisationen. Andersson påtalar detta med att säga att det inte finns någon känd grundare 
som på IKEA och Ingvar Kamprad. Däremot menar Fredriksson att det inom EM är möjligt 
att sätta sin egen prägel på sin butik. Inom EM Väst anser Anderbjuv att grundarna har haft 
inflytande, och att deras känsla för det familjära har levt vidare. 
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 4.2.3 IKEA 
 
Empirin från IKEA inhämtades från tre intervjuobjekt. Dessa är Lars Lundin, Commercial 
Manager, Stella Lindkvist, Produktkommunikatör, samt en säljare/shopkeeper på varuhuset i 
Älmhult. Säljaren/shopkeepern har valt att vara anonym och vi har därför valt att kalla denne 
Johansson. De förstnämnda respondenterna återfinns på IKEA of Sweden (IOS), det vill säga 
IKEA:s huvudkontor för sortimentsutveckling och varuförsörjning. Samtliga respondenter har 
arbetat länge inom företaget det vill säga över femton år. Lundin har under sina år i företaget 
arbetat bland annat som varuhuschef i Jönköping, logistikansvarig samt säljledare. Lindkvist, 
som arbetat sexton år inom IKEA, har främst arbetat inom kommunikation. 
 
Lundin tycker att IKEA:s kärnvärden är den enkelhet och ödmjukhet som han finner i 
organisationen. Vidare är rakhet, öppenhet och ärlighet något som Lundin ser som tydliga 
värden som genomsyrar organisationen. Lindkvist berättar vidare att IKEA är ett mycket 
värderingsbaserat företag. ”Hela IKEA:s ide och framgång bygger på att vi har mycket starka 
grundvärderingar…” (Ibid). Lindkvist påpekar ord som enkelhet, humanism och 
mellanmänsklig respekt men även mer konkreta begrepp såsom kostnadsmedvetenhet, 
innovation och nytänkande. Även Johansson resonerar i samma riktning, men anser även att 
IKEA ska vara det givna utflyktsmålet för hela familjen. 
 
Företagets kärnvärden är det, enligt Lundin, Ingvar Kamprad som tagit fram. ”Kamprad har 
beskrivit vad IKEA står för och sedan lyckats kommunicera ut detta till hela organisationen 
på ett mycket bra sätt” (Ibid). Bland annat genom ett dokument han kallar: ”En 
möbelhandlares testamente”. Lundin anser att detta dokument är till stor hjälp vid 
beslutsfattande då det visar vilka riktlinjer och kärnvärden, den anställde ska agera efter. Även 
Lindkvist likställer grundaren Ingvar Kamprads idéer med företagets kärnvärden. Hon berättar 
att trots att hans idéer alltid funnits inom IKEA så skrevs de först ned på mitten på 1970-talet 
och de håller än idag. 
 
Både Lundin och Lundkvist refererar till En möbelhandlares testamente som en ständig källa 
till IKEA:s grundvärderingar som använts över tiden. Detta dokument författades för cirka 30 
år sedan och har hållits konstant sedan det skrevs ned. 
 
Diskussionen kring IKEA:s företagskultur blev tämligen omfattande. Lindkvist börjar med att 
säga att det finns en risk med att IKEA vuxit sig så pass stort som det gjort, då hon menar att 
IKEA har i ryggmärgen att jaga de större företagen, att vara lite av en ”underdog”. ”Trots att 
IKEA idag tillhör de största aktörerna på marknaden gäller det att fortfarande vara snabbfotad 
och inte luta sig tillbaka och bli administrativt trögstyrda” (Ibid).  
 
Vidare påpekar Lindkvist den informella stämningen som råder mellan de anställda på 
företaget. Här nämns främst enkelhet i kläd- och livsstil. Just enkelheten i kläder har ibland 
skapat kulturkrockar, men det viktigaste är, enligt Lindkvist, att de anställda klär sig i det de 
känner sig bekväma i. ”De flesta börjar lite overdressed, det är inte ovanligt” (Ibid). En annan 
faktor, vilken är typisk för IKEA:s företagskultur, är enligt Lundin de öppna 
kontorslandskapen. Lundin berättar att då han arbetade som varuhuschef ville han inte ha eget 
kontor, ”det var nästan så man hängde av dörren, man ville inte ha stängt”(Ibid). Han menar 
att det är en stor del av IKEA:s kultur att vem som helst kan komma in till sin chef, eller till 
sina medarbetare, för att tala om vad som helst.  
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Vidare talar både Lundin och Lindkvist om att det finns en enkelhet i företagskulturen vilken 
även återspeglas av de anställda på ett privat plan. Till exempel beskriver Lundin detta på ett 
bra sätt när han återspeglar diskussionen som uppstod då han och hans studiekamrater började 
arbeta på IKEA. Vissa av hans kamrater ställde sig då frågande till just denna enkelhet. ”Jag 
fattar inte varför en varuhuschef kör omkring i en sån bil. Va fan har han inte BMW för.” 
(Ibid). Lindkvist förstärker denna uppfattning genom att säga: ”Man visar inte att man har 
någon gräddfil”(Ibid). Lundin avslutar detta resonemang med att påpeka att det inte går att ha 
någon annan personlighet vid sidan av arbetet, ”personlighet på arbetet ska vara den samma 
som personligheten på fritiden”(Ibid). 
 
Johansson nämner den kända ”IKEA andan” vilken, enligt respondenten, präglas av vikten att 
ställa upp och ta hand om sina arbetskamrater. Ett annat viktigt inslag i denna anda är det 
faktum att anställda på IKEA har stora möjligheter att avancera, både nationellt och 
internationellt, inom företaget.  
 
Samtliga respondenter på IKEA påpekar att företagets vision är: ”en bättre vardag för de 
många människorna”. Lundin menar att IKEA öppnat möjligheten för människor vilka 
tidigare inte haft råd att köpa möbler att skapa sig ett modernt hem. Lindkvist fortsätter med 
att beskriva detta ”moderna hem” som ett form-, funktionsriktigt och elegant hem. Lundin 
påvisar att basen för IKEA:s produkter är ett lågprissortiment, men för att nå ut till just de 
många människorna har IKEA även ett exklusivare, och därmed dyrare, produktsortiment. 
Lundin är dock tydlig med att påpeka att det dyrare produktsortimentet endast utgör en liten 
del av det totala sortimentet.  
 
Vidare talar Lindkvist om IKEA:s olika miljö- och sociala mål. Hon framhäver att IKEA ”vill 
förstöra miljön så lite som möjligt”(Ibid), dessutom trycker hon på att de som arbetar inom 
företaget ska känna att de kan utvecklas hela tiden. Johansson tillägger även att IKEA:s 
varuhus i Älmhult har som mål att vara ortens bästa fackhandel, med det lägsta priset och den 
bästa servicen.  
 
Lindkvist berättar att företagets mål och visioner, i likhet med IKEA:s kärnvärden, har funnits 
länge inom organisationen och att även dessa skrevs ner under 1970-talet. Visserligen hävdar 
hon att formuleringarna kan upplevas ”aningen mossiga”, men understryker att de trots detta 
är mycket aktuella än idag.  
 
I diskussionen om vad ledningen gör för att skapa engagemang hos de anställda påpekar 
Lundin möjligheten för de anställda att påverka sitt arbete. Lindkvist menar att ledningen 
skapar engagemang, hos de anställda, då de talar om IKEA:s grundidé, det vill säga företagets 
kärnvärden och visioner. Ett exempel på ett sådant tillfälle, då både ledningen och grundaren 
Ingvar Kamprad skapar engagemang hos de anställda, är vid den årliga julgrötsfrukosten. Vid 
denna tillställning inleder ledningen med information av det mer konkreta och ekonomiska 
slaget, därefter tar Ingvar Kamprad vid. Här menar Lindkvist att stämningen blir mer 
känslosam och gråtmild när Kamprad talar om de humanistiska sidorna av organisationen. 
Detta tal skrivs sedan ned och skickas ut till alla IKEA:s varuhus i världen, berättar Lindkvist.  
 
Johansson har inte  någon större erfarenhet av den högsta ledningen, men påpekar dock att det 
finns brister i varuhusledningens engagemang. De gånger Johansson har haft kontakt med 
huvudkontoret (IOS) har detta fungerat bra, men detta tror Johansson till stor del beror på den 
geografiska närheten i Älmhult. 
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Johansson menar att Kamprad med sin personlighet har haft en mycket stor betydelse för 
IKEA. Lundin, som många gånger varit på möte med grundaren Ingvar Kamprad, påpekar att 
han alltid finner detta mycket inspirerande. Lindkvist påstår att Kamprad haft en oerhörd stor 
inverkan, han har betytt allt för företaget och dess identitet, detta då hans värderingar och 
tankar legat till grund för IKEA:s kärnvärden, mål och visioner. Lundin anser dock att IKEA 
och Kamprad lyckats överföra Kamprads personlighet till företagets identitet.  
 
Vidare menar Lundin att i många företag är ledaren i sig en förutsättning för att de ska 
fungera, men i IKEA är Kamprads personlighet och värderingar så inpräntade i organisationen 
att de kommer att leva vidare utan honom. Lindkvist menar att Kamprad ofta tar tillfället i akt 
för att stärka den familjära känslan i organisationen. Ett exempel på Kamprads familjära syn 
på IKEA är möjligheten för företaget att låna hans sommarhus utanför Älmhult, då han inte 
befinner sig i Sverige. Dessutom använder Kamprad ofta uttrycket ”hela IKEA-familjen”  
 

4.3 Intern kommunikation 
 

4.3.1 Severins 
 
De vanligaste kommunikationsverktygen inom Severins är, enligt Ohlsson, i första hand 
personliga samtal, måndagsmöten samt högtalarsystem. Ohlsson påstår att den interna 
kommunikationen är tämligen informell, då företaget endast har 17 anställda. För att 
säkerställa att alla på företaget får den information som delges på måndagsmötena används 
även en anslagstavla där företaget anslår en sammanfattning med viktiga punkter från mötet. 
 
Ohlsson anser att de anställda kan påverka dialogen om Severins interna varumärke. Vidare 
menar han att säljarnas närhet till kunderna ger dem viktig information om vad kunderna vill 
ha för slags varor och vilka varor de tycker är mindre bra. Säljarna kommer utifrån denna 
information ofta med förslag på vilka varor som skulle kunna komma att passa in i Severins 
sortiment. Ohlsson är dock noga med att påpeka att det inte är säljarna som tar det slutgiltiga 
beslutet i denna fråga.  
 
När vi frågar Svensson hur personalen påverkar arbetet med det interna varumärket får vi 
svaret att personalen är representanter för Severins. Det gäller att vara ärlig, sälja det kunden 
vill ha och hela tiden ge kunden all nödvändig information. Svensson menar att företagets 
identitet kommer att skadas ifall inte personalen uppträder ärligt och som ett led i detta 
”kränger man inte till varje pris” (Ibid). 
 
Platschefen Ohlsson anser att det, på grund av företagets ringa storlek, inte förs någon 
nämnvärt stor dialog om det interna varumärket. Vidare berättar han att de inte ägnar så 
mycket tid åt det kontinuerliga arbetet med företagets interna varumärke. Han menar att ”det 
mest sköter sig självt”. Dessutom påpekar han att Severins inte har några fastställda riktlinjer 
om det interna varumärket. 
 
Även Svensson säger att det inte förs någon kontinuerlig dialog om det interna varumärket. 
Respondenten påpekar däremot att den övergripande inköpsorganisationen anordnar 
utbildningar inom bland annat marknadsföring. Sammanfattningsvis påpekar Ohlsson de 
gånger det blir aktuellt med varumärkesfrågor så utgår denna information från den 
verkställande direktören med säte i Jönköping.   
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4.3.2 EM 
 
På frågan om vilka kommunikationsverktyg som används för att stärka det interna varumärket 
svarar Fredriksson och Anderbjuv samstämmigt, intranätet. Fredriksson påpekar även 
morgonmöten som ett viktigt kommunikationsverktyg, dessa morgonmöten sker två gånger i 
veckan. Dessutom har de även längre personalmöten en gång i månaden. Kommunikationen 
med EM centralt sker via intranätet, telefon, e-post och i viss mån fax. 
Kommunikationsvägarna inom EM ser olika ut, viss information, från EM centralt, når 
personalen ute i butikerna direkt via intranätet. En del av informationen, från EM centralt, går 
endast till butikscheferna. Dessutom går information mellan butikscheferna inom EM Väst. 
 
De anställda kan enligt Anderbjuv och Fredriksson påverka varumärket på lång sikt genom 
deras kundbemötande. Andersson menar att hon kan ha åsikter som hon kan ventilera med sin 
chef angående det interna varumärket, detta kan hennes chef sedan föra vidare till den centrala 
ledningen. Hon upplever EM som ett väldigt öppet företag där olika åsikter accepteras. 
Fredriksson upplever inte att det förs en aktiv dialog om varumärket som sådant, utan att det 
mer rör kundbemötandet. Då EM under senare år har bytt namn från Europa Möbler, har 
fokusen i diskussionen riktats till det externa varumärket, fastslår Anderbjuv.   
 
Anderbjuv visar på att företaget har varumärkesdokument som är utarbetade från centralt håll, 
men hon är noga att påpeka att den eget utformade personalhandboken utgör det tydligaste 
varumärkesdokumentet. Fredriksson nämner enbart EM Västs personalhandbok i vilken det 
framgår hur personalen ska agera i olika situationer. Fredriksson menar att det finns olika 
nivåer inom det interna varumärket hos EM, han anser att han själv är ansvarig för varumärket 
på butiksnivå. Hans roll är att hela tiden se till att kunden får den bästa servicen.  
 
Vidare har enligt Fredriksson VD:n och ägarna för EM Väst ansvaret för den koncernens 
varumärkesarbete.  Slutligen har också EM centralt ett ansvar att alla EM-butiker vårdar och 
förstärker varumärket ”Det är ju som en spiral, till respektive butik” (Ibid). Anderbjuv 
påpekar att hon har en mycket viktig roll att skicka positiva vibbar om varumärket till de 
anställda.  
 

4.3.3 IKEA 
 
I resonemanget om företagets interna kommunikationsverktyg lägger Lindkvist stor 
tyngdpunkt på organisationens intranät, där ledningen och de anställda kan kommunicera på 
ett effektivt sätt. Vidare påpekar hon att den interna tidningen ”Read Me” också hjälper till att 
kommunicera det interna varumärket till de anställda. Både Lindkvist och Lundin menar att 
även den kontinuerliga dialogen mellan medarbetare utgör ett viktigt kommunikationsverktyg 
i företaget. Lundin påstår att det med säkerhet finns företag som har mer utvecklade intranät 
än IKEA, ”men det finns få företag som har lika platt organisation som IKEA”(Ibid). Just 
detta, menar Lundin, är en styrka i kommunikationen inom IKEA.  
 
Lindkvist säger att det var först för tio-femton år sedan som IKEA skaffade sig en 
koordinerad kommunikationsavdelning, vilket innebar att allt kommunicerande material, 
såväl externt som internt, skulle ha en enhetlig form. 
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Lundin menar att huvuddelen av kommunikationen utgår från företagets ledning. Lindkvist 
hävdar att ledningen informerar om hur saker och ting ska se ut samt vilka nya strategier som 
gäller. I IKEA:s interna tidskrifter diskuteras bredare frågor som till exempel IKEA:s syn på 
barnarbete och miljöfrågor. Även om mycket av kommunikationen utgår från ledningen så 
hävdar både Lundin och Lindkvist att de anställda i allra högsta grad kan vara med och 
påverka. Bland annat i den så kallade ”Voice-undersökningen” där de anställda har 
möjligheten att göra sin röst hörd, samt betygsätta sina närmaste chefer. Lindkvist är väl 
medveten om omfattningen av allt material som kommuniceras internt, och menar att det är 
viktigt att välja rätt tillfälle att kommunicera samt vad de anställda verkligen behöver veta. 
Johansson påstår dock att det är svårt som anställd att påverka, och menar att de flesta beslut 
tas centralt. 
 
Lindkvist och Lundin påvisar att det finns väl utarbetade dokument som kan ses som 
varumärkesdokument, främst ”En möbelhandlares testamente”, men även ett 
Personaldokument, det vill säga ”vår personalidé”. Lindkvist tycker dock att det finns väldigt 
mycket dokument, ”så många dokument att man nästan kan gå bort sig”(Ibid).  
 
På frågan om vem som är ytterst ansvarig för det interna varumärket, menar Lindkvist att 
samtliga anställda i företaget är ansvariga för att vårda varumärket. Lindkvist fortsätter med 
att påpeka vikten av att föregå med gott exempel, både som anställd och chef, samt att 
behandla sina medmänniskor med respekt. Varumärkesdokumenten som finns inom IKEA:s 
organisation ägs av IKEA Systems vilka är ytterst ansvariga för dessa, berättar Lindkvist. 
 
Lundin tycker att IKEA är duktiga på att kommunicera företagets kärnvärden, mål och 
visioner. Lindkvist menar att det är viktigt att kommunicera företagets identitet i allt 
kommunicerande som sker i företaget, att använda identiteten för att på så sätt stärka det 
interna varumärket på ett naturligt sätt. Vidare menar hon att det är viktigt att ta tillvara på 
alla större möten av strategisk karaktär för att för att också prata om vilka IKEA är, vad IKEA 
står för samt varför företaget gått bra. ”En utomstående som börjar här kan tycka att de 
kommit till en sekt” (Ibid).  
 
Slutligen, i diskussionen om den interna kommunikationen, beskriver Lindkvist ”IKEA 
Stories” som är en tidskrift i vilken olika IKEA-medarbetare berättar historier om företaget. 
Dessa historier kan liknas vid de historier som Ingvar Kamprad alltid brukar berätta vid väl 
valda tillfällen, berättar Lindkvist. Dessa berättelser har till syfte att stärka gemenskapen i 
organisationen. 
 

4.4 Human Resource Management 
 

4.4.1 Severins 
 
Ohlsson är mycket noga med att ta upp företagets goda stämning. Han anser att denna 
stämning är en stor del i att de har väldigt låg personalomsättning på företaget. Flertalet av de 
anställda har jobbat på företaget i över tjugo år. Ohlsson menar att de få nyanställningar de 
tvingats att göra oftast beror på att de ökat sin försäljning och därför behöver utöka sin 
personalstyrka.  
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Någon utbildning i företagets varumärke och identitet finns inte på Severins men Ohlsson 
påpekar återigen att företaget har olika utbildningar från den externa inköpsorganisationen 
Svenska Hem. Dessutom får de anställda, vilket nämnts tidigare, utbildningar av de olika 
leverantörerna till företaget. Svensson stämmer in i Ohlssons resonemang och menar att 
företagets storlek inte motiverar utbildning på just varumärket Severins. Däremot påvisar 
Svensson liksom Ohlsson att de blir utbildade i de olika möbler de säljer.  
 
På frågan om hur de anställda blir introducerade i Severins identitet och varumärke svarar 
Ohlsson att han inte följer någon utarbetad procedur. Visserligen informerar han till viss del 
om Severins identitet och varumärke, men det mesta av denna process sker via informella 
samtal kollegor emellan. Svensson påpekar dock att vid sin anställning i organisationen inte 
förekom någon utbildning i företagets varumärke. 
 
Ohlsson berättar att de på Severins inte har några specifika belöningssystem, varken för 
prestationer eller beteende, men att säljarna jobbar på provision. Dessutom säger han, att då 
de anställda gjort något riktigt bra, brukar han bjuda på en tårta till fikat. Vidare har de inte, 
enligt Ohlsson, något utarbetat belöningssystem för ett korrekt beteende i enlighet med 
företagets varumärke.   
 
Ohlsson påpekar att en blandad ålder av de anställda är att föredra, detta då många av 
företagets äldre kunder föredrar äldre säljare. Dessutom vill han att de anställda på Severins 
ska vara serviceinriktade och någorlunda framåt. Han påvisar dock att det viktigaste är att 
säljarna kan ”stå upp för de varor de säljer”(Ibid). ”Det gäller att göra kunden nöjd, och inte 
pressa på kunden olika möbler” (Ibid). Avslutningsvis talade vi om problem vid 
felrekrytering, detta har Ohlsson inga dåliga erfarenheter av. En låg personalomsättning i 
kombination med provanställning motverkar felrekrytering, enligt Ohlsson. 
 

4.4.2 EM 
 
Både Anderbjuv och Fredriksson påstår att det är låg personalomsättning inom EM Väst. 
Väldigt många har arbetat inom företaget i 10-,15-,20 år menar Anderbjuv. All central 
utbildning som EM anordnar skickar EM Väst så mycket personal som möjligt på, 
utbildningar har en hög prioritet på EM Väst, säger Anderbjuv. Hon fortsätter med att påpeka 
att de även har många interna utbildningar inom EM Väst. Även Fredriksson för ett liknande 
resonemang.  
 
Andersson berättar om de centrala utbildningarna som anordnas i Jönköping, dessa tycker hon 
är mycket lärorika och finner det även givande att träffa anställda från samma företag. 
Anderbjuv och Fredriksson anser att nyanställda i företaget blir informerade om det interna 
varumärket genom personalhandboken. Anderbjuv menar att det är viktigt att butikschefen är 
väldigt noga vid nyanställning så att den nyanställde känner vad det är som gäller i 
organisationen, samt att den nyanställde fortsätter i företagets anda. 
 
Fredriksson menar att säljarna har provisionsbaserad lön vilket han ser som en belöning. 
Vidare belönas anställda också genom att EM Väst anordnar olika tillställningar och 
aktiviteter. Anderbjuv berättar att centralt genomför EM ibland tävlingar, vilka ska sporra och 
belöna medarbetarnas prestationer. Det är även vanligt att leverantörer genomför tävlingar. 
Avslutningsvis berättar Anderbjuv att även EM Väst anordnar tävlingar där de olika butikerna 
inom koncernen tävlar mot varandra. 
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På frågan om de har några speciella belöningar för de anställda i enlighet med det interna 
varumärket, svarar Anderbjuv att det inte är något de använder sig av idag, men att det kanske 
inte är en dum idé ”Man blir ju en liten ambassadör när man är ute bland kompisar” (Ibid). 
Fredriksson berättar att de anställda på EM ska vara tävlingsinriktade med mycket bra 
ordningssinne och vakenhet. Anderbjuv menar att de två viktigaste egenskaperna för en EM-
anställd är att vara positiv och flexibel, ”flexibiliteten är viktig då EM har en bred 
kundkrets”(Ibid).  
 
Både Anderbjuv och Fredriksson anser att det är viktigt att de själva sköter rekryteringen av 
anställda. Anderbjuv menar att det ibland är viktigare att det är ”rätt” person än att det står 
”rätt” i betygen. Fredriksson menar att EM Väst blivit erbjudna extern rekryteringshjälp, men 
tackat nej eftersom han vill gå på egen känsla.  
 

4.4.3 IKEA 
 
Lundin och Lindkvist är båda noga med att påpeka att personalomsättningen är mycket låg på 
IKEA, de har båda jobbat länge inom företaget. Eftersom båda respondenterna haft ett flertal 
olika jobb inom IKEA menar de att det är möjligt att göra ”vida svängar” inom 
organisationen, och gå från att vara till exempel ekonom till att jobba på restaurang, snickeri 
etc. Lundin menar att det är du själv som sätter gränserna för vad du vill göra, och att det är 
ett ständigt lärande inom IKEA. Detta understryks även av Lindkvist som menar att ”man är 
sin egen lyckas smed” (Ibid). Hon menar dock att de anställda måste vilja vara med och ta för 
sig, ”det ligger i IKEA:s idé att den anställde ska vara aktiv för att kunna utveckla sig själv” 
(Ibid). Ett bevis att detta har anammats inom IKEA är att nästan samtliga anställda anser att 
de själva ansvarar för sin utveckling, fortsätter Lindkvist. 
 
Lindkvist påtalar att IKEA har jobbat aktivt med kompetensutveckling och kompetensfrågor 
de senaste tre åren. Lindkvist menar att de inom IKEA brukar tala om kunskap, vilja och 
förmåga samt att delarna i denna treenighet ska vara lika stora. Lindkvist säger att vid 
rekrytering blir de nyanställda bekanta med en personalhandbok (vår personalidé) där de får 
lära sig om IKEA:s vision och hur de ska gå tillväga för att uppfylla den. Dessutom får den 
nyanställde en introduktion inte bara inom det affärsområde han eller hon ska verka i, utan 
även IKEA:s kärnvärden samt företagets syn på ”self managed learning”. Lundin, som 
tidigare jobbat som varuhuschef, menar att han gav i uppdrag åt medarbetare att för de 
nyanställda, med egna ord, beskriva vad företagets varumärke står för. Genom denna process 
får samtliga inblandade parter tänka efter själv vad IKEA betyder för dem, vilket Lundin 
tycker är positivt.  
 
Lindkvist berättar även att IKEA har utvecklingssamtal där ledningen går igenom den 
anställdes bakgrund, var de befinner sig nu samt vart de vill i framtiden. Lindkvist menar att 
de anställda har möjligheten att tycka och påverka under dessa samtal. Johansson fick ingen 
speciell utbildning i IKEA:s varumärke när hon anställdes men bekräftar att företaget nu är 
bättre på att utbilda och informera i samband med nyrekrytering. Johansson har däremot 
senare fått en mycket gedigen utbildning under ett aspirantprogram (en vidareutbildning inom 
organisationen förf.anm.) på IKEA.  
 
Prestationer belönas enligt Lundin genom positiv feedback, han menar dock att det är viktigt 
att även ge feedback då någon gjort ett mindre bra jobb. Detta för att den anställde ska 
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utvecklas i rätt riktning. Enligt Lundin är den viktigaste belöningsformen, då IKEA inte 
använder sig av bonussystem, att de anställda uppmärksammas när de gör bra prestationer på 
företaget. Denna uppmärksamhet kan ges på flera olika sätt men han menar att nyckelordet är 
uppmärksamhet. Lindkvist håller med i ovanstående resonemang och menar även hon att det 
viktiga är att uppmärksamma en bra prestation. Lindkvist påpekar dock att lönen ska ses som 
en belöning för utfört arbete, hon menar att IKEA betalar en lagom lön, ”inte uselt men inte 
top of the line”(Ibid).  
 
Både Lundin och Lindkvist framhäver att endast en viss typ av personlighet passar in i 
IKEA:s organisation. Några av egenskaperna som nämns är att de anställda ska vara pigga, 
vakna, kostnadsmedvetna och ”down to earth” de ska inte heller ha ”stora behov av 
prestigefyllda omgivningar, eller ett behov av bygga ett palats eller podium åt sig själva” 
berättar Lindkvist.  Hon menar att det på IKEA handlar om att, ”redskapen ska fungera, sen är 
det bara att köra” (Ibid).  
 
Lundin säger att IKEA är väl medvetna om vem som anställs, och att det sällan blir fel person 
som anställs. Vidare understryker han att personligheten väger tyngre än kompetensen. Som 
exempel nämner Lundin personer han anställt vars kompetens varit i toppklass men med en 
tvetydig personlighet, dessa anställningar anser han inte blivit lyckade. Lindkvist går mycket 
på magkänsla vid rekrytering, hon påpekar dock att hon inte är ensam vid rekrytering utan att 
det finns några olika funktioner inom organisationen som träffar och kontrollerar den 
arbetssökande. Ibland gör även HR-avdelningen ett snabbtest för att testa till exempel 
stresstålighet. Hon avslutar med att påpeka att felrekrytering är ovanligt och de få gånger det 
inträffar är i stressiga situationer då vakanser snabbt måste fyllas. 
 

4.5 Sekundärdata 
 

4.5.1 Severins 
 
På Severins har vi inte haft tillgång till någon sekundärdata, den enda källan vi haft tillgång 
till är företagets hemsida på Internet. Denna sida är dock inte vidare rik på information och tar 
endast upp en kort historik om företaget, leverantörer samt vart de som vill ta kontakt med 
företaget ska vända sig. 
  

4.5.2 EM 
 
Enligt den sekundärdata vi tagit del av från EM centralt är deras vision att skapa fler sköna 
hem. Företaget har även utarbetade mål, dessa har vi dessvärre, av för oss okända skäl, inte 
fått ta del av, trots att vi frågade efter dem vid ett flertal tillfällen. EM ville helt enkelt inte tala 
om dessa för oss. De har även centralt utvecklat ett antal kärnvärden: vardagsmysighet, 
varaktig kvalitet och vänliga mötet. EM lägger stor vikt vid att deras alternativ på marknaden 
ska vara något som står sig över tiden, både vad gäller slitage och design. Vi vill påpeka att vi 
fått tillgång till ganska lite sekundärdata på EM, detta beror inte på att material saknas, utan 
att företaget vill hålla mycket av sitt internt utvecklade material hemligt. 
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4.5.3 IKEA 
 
En möbelhandlares testamente  
En möbelhandlares testamente författades 1976 av grundaren Ingvar Kamprad. Kamprad 
påpekar att innehållet i dokumentet vuxit fram ur IKEA:s historia. Dokumentet inleds med att 
Ingvar Kamprad förklarar att IKEA ”en gång för alla beslutat att stå på de många 
människornas sida”. Det vill säga att skapa en bättre vardag åt de många människorna. En 
möbelhandlares testamente består av nio punkter. Inledningsvis beskrivs hur IKEA med hjälp 
av sitt sortiment skapar identiteten. Grundförutsättningarna är att ständigt hålla en ”extremt 
låg prisbild”, dock utan att tumma på kvaliteten och funktionen. Första punkten avslutas med 
att IKEA:s grundpolicy, att betjäna de många människorna, aldrig kan ändras. För beslut om 
ändring krävs agerande från styrelserna för Ingka Holding B.V. samt Inter IKEA Systems 
B.V.  
 
Andra punkten beskriver IKEA-andan, vilken Ingvar Kamprad bygger på entusiasm, ständig 
vilja till förnyelse, ansvar, kostnadsmedvetenhet, ödmjukhet inför uppgiften samt enkelhet i 
sättet att vara. Vidare beskrivs i tredje punkten att målsättningen för IKEA:s resursskapande 
är att på lång sikt uppnå ett gott resultat. I fjärde punkten beskriver Kamprad hur företaget 
med små medel och knappa resurser kan nå bra resultat. Här får läsaren veta att slöseri med 
resurser är en dödssynd för IKEA. 
 
Kamprad benämner i femte punkten att enkelhet är en dygd. Han menar att enkelhet i 
personalens uppträdande ger styrka åt företaget. Enkelhet och ödmjukhet mellan anställda, till 
leverantörer och kunder betonas. I sjätte punkten påvisas vikten av att vara annorlunda, hitta 
nya lösningar och finna nya vägar. Kamprad skriver att IKEA:s protest mot det som anses 
som etablerat inte är ett självändamål, utan en målmedveten vilja att ständigt förbättra och 
utveckla. Vidare beskrivs i sjunde punkten att IKEA inte kan fokusera och kraftsamla på alla 
områden samtidigt. Alla marknader kan inte erövras samtidigt. Kraftsamling på ett område 
innebär att övriga delar ska klara sig på små resurser. 
 
Dokumentets åttonde punkt behandlar ansvar, vilket ses som en förmån. Här får läsaren veta 
at det inom IKEA uppmuntras att våga ta beslut och ansvar. Att göra fel benämns som den 
handlingskraftiges privilegium, som därmed förmår att rätta till och göra om. Rädslan för att 
göra fel likställs med en ökad byråkrati, vilket ses som en nackdel i organisationen. 
Avslutningsvis, i den nionde punkten, berättar Ingvar Kamprad att det finns mycket kvar att 
göra i företaget, lyckan skall inte vara att nå sitt mål utan att ständigt vara på väg. 
 
Readme 
”Readme” är en tidskrift som utkommer fyra gånger per år. Den är till för de anställda i 
organisationen och handlar om IKEA:s organisation jorden runt. I tidskriften finns det 
reportage, intervjuer och övrig intern information. I den första tidningen för år 2007 intervjuas 
bland annat grundaren Ingvar Kamprad om 30-års jubileet för ”en möbelhandlares 
testamente”. Han förklarar att det vid författandet av dokumentet fanns 5000 anställda på 
IKEA mot de dryga 100 000 anställda som finns idag. Han menar att mycket har hänt sedan 
dokumentet tecknades ner men att de nio punkterna fortfarande är hållbara i dagens situation 
samt att den fortfarande formar den ideologiska basen för IKEA.  
 
Kamprad påpekar även i intervjun vikten av enkelhet, med detta drar han paralleller till 
kostnadsmedvetenhet. Han påpekar detta i följande uttalande:  
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”Complex rules are often expensive” (Readme, nr 1 2007. 
s.5)  

 
Möjligheternas tid är inte förbi 
”Möjligheternas tid är inte förbi” (1998) berättar historien om hur IKEA uppstod. Allt från när 
Ingvar Kamprad startade sin verksamhet med att sälja tändstickor till hur IKEA ser ut idag. 
Boken är till för att lära de anställda om IKEA:s idé för att de sedan i sin tur ska kunna 
förmedla denna idé vidare. Denna bok bör ses som en enkel, men sedelärande berättelse. 
 
Vår personalidé 
IKEA:s personalide lyder: ”Att ge enkla, ärliga människor möjlighet att utvecklas både som 
individer och i sina yrkesroller, så att vi tillsammans och med stort engagemang kan skapa en 
bättre vardag för oss själva och våra kunder”. Dokumentet visar vilka slags människor IKEA 
söker, vad det innebär att arbeta på företaget, hur de anställda utvecklas inom organisationen 
samt vad det innebär att vara chef på IKEA. 
 
De som arbetar på IKEA ska enligt dokumentet vara kostnadsmedvetna, öppna, prestigelösa, 
serviceinriktade och ha en vilja att ta ansvar. Uppfyller personer dessa krav beskriver 
dokumentet att de i gengäld får ta stort ansvar, en möjlighet att prova olika arbetsuppgifter 
och möjlighet att göra både yrkes- och chefskarriär. 
 
Då det gäller chefernas roll i IKEA belyser dokumentet att de ska vara ett gott föredöme och 
arbeta inom företagets linje. Vidare ska de bedöma medarbetares prestationer, vara delaktiga 
och ta ansvar för att utveckla sig själva och ”IKEA:s framtida chefer”, det vill säga de 
anställda. 
 

4.6 Observationer 
 

4.6.1 Severins 
 
Intervjun med Severins tog plats på varuhuset i Halmstad, vars fysiska fasad andades 1970-
tal. På Severins möbler rådde en avslappnad stämning och detta märktes även på 
medarbetarna vi såg och träffade. Merparten av de anställda vi såg var i medelåldern och 
däröver. Båda respondenterna var under intervjuerna avslappnade och personliga, framförallt 
platschefen Mats-Olle Ohlsson. I en rundvandring i butiken kunde vi konstatera att 
sortimentet tillhörde det exklusivare slaget. Samstämmigt insåg gruppen att detta företag 
kändes väl inarbetat och etablerat. Miljön och den allmänna stämningen på Severins 
motsvarar de förväntningar vi hade innan vi besökte varuhuset.  
 

4.6.2 EM 
 
Problemen på EM började redan vid första kontakten, vår kontaktperson på huvudkontoret var 
mycket svår att få tag på, även under de tider vi blivit hänvisade att söka denne på. När vi till 
sist fick tag på denne och presenterade vår tänkta studie erbjöd han sig att ordna intervjuer, 
bara de inte tog för lång tid. Då vi någon dag senare, enligt överenskommelse, e-postade 
förslag på tidpunkt för intervjuer samt en mer ingående presentation av studiens utformning 
fick vi inget svar. Vi e-postade då igen och fick efter en vecka svar från företaget att de inte 
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längre ansåg sig ha tid för våra intervjuer. Vi valde då att göra intervjuer hos olika EM butiker 
och endast komplettera med telefonintervju på huvudkontoret. 
 
Ute i butikerna var det lättare att få kontakt med villiga respondenter. Vi uppfattade dem dock 
något tillknäppta och de visste inte riktigt vad de fick tala om för oss och vad som skulle 
hållas hemligt. Dessutom blev vår respondent på EM Heberg en halvtimme försenad till vår 
inbokade intervju. Detta medförde givetvis att vi kände oss mindre välkomna än på de andra 
företagen. Trots denna tillknäppthet och brist på öppenhet upplevde vi att EM butikerna hade 
en god stämning. 
 

4.6.3 IKEA 
 
Vi genomförde två av våra intervjuer på IKEA:s svenska huvudkontor och en på IKEA:s 
Varuhus i Älmhult. De två första intervjuerna vi gjorde på huvudkontoret ägde rum i mindre 
grupprum med stängd dörr. Detta till trots såg vi att i samma byggnad var kontorslandskapen 
till synes öppna, där personalen delade yta med varandra. Det vi slogs av direkt när vi kom 
innanför dörrarna var den informella klädsel personalen bar. Vi såg ingen i kostym, utan 
klädseln såg ut att vara tämligen enkel. Även på parkeringen utanför kontorsbyggnaden såg vi 
samma enkelhet och försiktighet, det fanns ett flertal bilar av nyare modell men vi såg inga 
”skrytåk”. 
 
På varuhuset gjordes intervjun i personalmatsalen, även här var matsalen öppen, utan 
särskilda avdelningar eller rum. På varuhuset såg vi endast personal som var iklädda de gula 
och blå IKEA-kläderna, vare sig de jobbade i varuhuset eller de satt vid skrivborden som 
fanns i anslutning till personalmatsalen. Det totala intrycket av besöken på IKEA kan 
sammanfattas i ett ord; enkelhet. För att vara ett så stort, globalt företag var dess huvudkontor 
tämligen anonymt, men ack så livligt. 
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5 Analys 
 
 
I detta kapitel analyserar vi insamlad empiri med hjälp av vår teoretiska referensram. 
Analyskapitlets uppbyggnad följer tidigare tematiska struktur, det vill säga vår teoretiska 
modells tre huvudbegrepp; identitet, intern kommunikation samt human resource 
management. 
 
 
 

5.1 Analyskapitlets uppbyggnad  
 
Studiens analys följer, vilket nämnts ovan, en tematisk indelning. Detta för att läsaren lätt ska 
kunna se hur de olika företaget arbetar med vår modells olika huvudvariabler och därmed 
snabbt kan göra jämförelser företagen emellan. Vidare har vi valt att analysera variablernas 
olika begrepp i samma ordning som de finns beskrivna i vår framtagna modell. För att 
underlätta ytterligare presenterar vi nedan vår modell, dock något kortfattat, ännu en gång.  
 
Vår modell bygger på tre arbetsmoment i 
varumärkesprocessen; skapa, förmedla och 
upprätthålla. Utifrån dessa har vi arbetat 
fram tre huvudvariabler: identitet, intern 
kommunikation och human resource 
management. Vidare består identitet utav 
fyra olika byggstenar. Dessa är kärnvärde, 
företagskultur, mål och visioner samt 
ledning.  

Identitet 

 

5.2 Identitet 
 

5.2.1 Severins 
 
Severins kärnvärde är enligt Ohlsson att företaget står för bättre möbler. Med detta uttalande 
menar han att Severins ska ha en hög kvalitet på sina möbler, vilka är av det exklusivare 
slaget. Deal och Kennedy (1988) menar att det är viktigt för framgångsrika företag att de har 
kärnvärden de tror starkt på. Då detta ”motto” alltid funnits inom organisationen, och är 
återspeglat i varuhusens sortiment, vågar vi påstå att så är fallet inom Severins. Just att företag 
har ett långsiktigt tänkande, som Severins uppenbarligen har, då det handlar om kärnvärde 
anser ett flertal författare, tillexempel LePla och Parker (2002) samt Urde (1997) vara mycket 
viktigt då de får tid att ”sätta sig” i företaget och därmed kan spegla hela organisationens 
tänkande.  
 
Även Svensson nämner kvalitet för att beskriva företagets kärnvärde, denna respondent 
adderar även service och priser. Respondenten menar att på Severins ska de ha lite mer. Dessa 
ytterligare kärnvärden går hand i hand med kvaliteten och hjälper till skapa ett helhetsintryck 

HRM Intern 
kommunikation 

Anställda 
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av att kvaliteten inte enbart ska gälla de möbler som säljs utan även personalen och företaget i 
stort.   
 
Vi anser det vara allmänt känt att en god företagskultur är viktig för dagens företag. Trots 
detta har vi märkt en oförståelse, hos vissa respondenter, för just begreppet företagskultur 
samt vilken innebörd det har. Detta tror vi är vanligt vid frågor angående kultur då det finns 
en mängd olika beskrivningar av begreppet från ett flertal författare. Med detta i beaktning har 
vi trots allt funnit intressanta men något olika svar. På Severins kan vi se att den goda 
stämningen och starka gemenskapen är sådant de ser som betydande för sin företagskultur. 
Denna interna syn på Severins företagskultur förstärks av Svensson som påstår att Severins är 
som sitt andra hem. Vi upplevde även själva atmosfären på Severins som avslappnad och 
trevlig vilket tyder på att de har en attraktiv företagskultur.  
 
Att lyckas skapa en bra och attraktiv företagskultur menar Saltzer-Mörling (1998) utgör 
skillnaden mellan ett vinnande och ett förlorande företag på marknaden. Med en attraktiv och 
trivsam kultur på företaget attraherar organisationen ny personal och företaget får det lättare 
att behålla de som redan arbetar på företaget (Balmer, 2001 ur Balmer & Greyser 2002). I 
Severins fall har huvuddelen av de anställda arbetat inom organisationen över 20 år och vi 
anser att den goda företagskultur som råder på företaget, trots att de inte har något uttalat 
arbete för att stärka kulturen, har en stor del i detta. 
 
Flertalet av författarna, med Urde och Ericsson i spetsen, som behandlar mål och visioner 
påtalar vikten av dessa begrepp som motivationshöjande och engagerande för personalen. 
Ohlsson berättar att Severins inte har några formella mål och visioner men påpekar att en 
ökad försäljning alltid är ett mål att sträva mot. Detta mål, vilket är av finansiell natur, anser 
vi inte vara direkt kopplat till de motivationshöjande mål vilka omnämns i litteraturen. Vidare 
beskriver han ett mål som innebär en ökad profilering mot exklusivare märkesvaror. Här 
återfinns enligt oss en brist i Severins identitetsskapande arbete. Vi tror att väl utformade mål 
och visioner skulle stärka företagets identitet och, i slutändan, dess marknadsposition 
ytterligare.  
 
I vår modell har ledningens engagemang en stor betydelse för skapandet av en stark identitet. 
Aaker (2000) menar att en stark och engagerande ledning skapar gemenskap och motiverar de 
anställda i företaget att arbeta i samma riktning. Ohlsson påtalar att ledningen försöker 
engagera och motivera Severins anställda genom att i hög grad arrangera utbildningar. 
Svensson upplever ett stort engagemang hos ledningen, vilket tyder på att företaget aktivt 
arbetar med att stärka det interna varumärket. Dock upplever Svensson att personalfrågor 
borde få större fokus inom organisationen. På detta område borde Severins förbättra sitt 
arbete, då vi anser att personalen utgör en kritisk resurs för det totala varumärket. 
 
Vi kan se att grundarens betydelse för Severins skiljer sig åt mellan respondenterna. Ohlsson 
anser inte att grundaren har någon betydelse för det dagliga arbetet medan Svensson tydligt 
ser grundarens värderingar såsom sparsamhet och försiktighet. Ohlin (1979), ur Balmer och 
Greyser (2002) menar att ett företag ofta tar sin grundares värderingar och personlighet. I 
Severins fall blir det svårt att analysera detta samband då respondenterna ger så pass skilda 
svar.  
 
Vi tror dock att Svenssons åsikter i frågan inte är helt utan grund, då vi upplevde Severins 
som tämligen riskaverta. Vi grundar detta i företagets låga och försiktiga expansionstakt samt 
att deras sortiment till stor del består av mycket välkända och redan etablerade varumärken. 
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Vi tror att denna riskaversion, i likhet med Svensson, till stor del är ett tankesätt vilket 
företaget ärvt från dess grundare.  
 

5.2.2 EM 
 
EM Väst var under intervjuerna noga med att påpeka att de hade tagit fram egna kärnvärden 
som en komplettering till de centrala. Då vi tittade närmare på dessa såg vi dock att ett flertal 
av dessa var identiska med de centralt utvecklade kärnvärdena. Detta tyder på att de från EM 
Väst inte lagt ner så mycket tid och resurser på denna utveckling som de ville förmedla. 
Vidare ser vi att EM Västs framtagna kärnvärden inte nått ut till samtliga varuhus i 
koncernen. Exempel på detta är då vi frågar Fredriksson om företagets kärnvärde. Han svarar 
då funktionsdugliga och prisvärda möbler. Dessa två kärnvärden stämmer mer överens med 
de centralt framtagna kärnvärdena än de specifikt framtagna kärnvärdena för EM Väst. Urde 
(1997) påstår att det är viktigt att ha ett långsiktigt tänkande och att hålla kärnvärdena 
konstanta, detta skapar kontinuitet, delaktighet och trygghet i organisationen. Både 
Fredriksson och Anderbjuv påtalar att sedan kärnvärdena för EM Väst uppkom, har de 
omarbetats vid ett flertal tillfällen vilket strider mot Urdes resonemang. Däremot har de 
centrala kärnvärdena varit konstanta så länge EM Väst har funnits.  
 
EM Västs kärnvärden uppkom genom en heldagskonferens mellan ledningen för EM Väst och 
de fem butikscheferna. Just detta att lägga ner mycket tid och energi på att skapa starka 
kärnvärden kännetecknar starka företag enligt Deal & Kennedy (1988).  
 
Samtliga respondenter nämner den familjära stämningen i företagskulturen i EM Väst. 
Eftersom EM har en utspridd organisation kan företagets kultur skilja sig mellan de olika 
butikerna men vi ser att EM Västs butiker har en gemensam och stark företagskultur.  
Fredriksson nämner att hans motto är att de anställda ska trivas och finna glädje i jobbet, 
vilket även bekräftas av hans anställde Andersson. Detta går i linje med Andréns (1997) teori 
där han menar att den anställde måste ha roligt på arbetet och tycka det är lustbetonat för att 
kunna vara engagerad i företaget. De observationer vi gjorde på företaget talar inte emot att 
det råder en familjär stämning och det råder säkerligen en god stämning medarbetare emellan. 
Däremot anser vi att EM borde vara mer öppna även för de som inte tillhör ”familjen” då vi 
tror att detta skulle medföra att företagskulturen skulle bli mer attraktiv.  
 
Anderbjuv menar att EM Västs mål och visioner är ett samspel med EM:s centrala mål och 
visioner. Vi kan dock se på respondenternas svar vad gäller EM Västs mål och visioner att 
dessa inte är tydligt formulerade. Enligt Urde (1997) kan företaget ena de anställda med ett 
tydligt mål, och genom detta skapa ett emotionellt engagemang hos de anställda. Då vi inte 
kan finna ett entydigt svar hos respondenterna vad gäller företagets mål, ser vi detta som en 
brist i EM:s identitetsskapande arbete. En övergripande vision bidrar till att arbetsuppgifterna 
känns meningsfulla (Ericsson, 2004). Vi kan dock se att företagets visioner är mer förankrade 
,än deras uppsatta mål, på EM, då Anderbjuv och Andersson svarar nästintill samstämmigt.  
 
Balmer (2001) påvisar vikten av engagemang, från både ledning och personal i företaget, han 
ser engagemang som ett kritiskt element för att kunna skapa ett starkt varumärke. För att 
stärka de anställdas engagemang har Anderbjuv anställt en butikskoordinator för de fem EM 
Väst butikerna. Denna har till uppgift att samköra och stärka samarbetet mellan de fem 
butikerna. Andersson tycker ledningens engagemang är bra vilket kan grunda sig i att 
Fredriksson försöker skapa delaktighet genom att fördela ansvar till de anställda. 
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Det har framkommit att EM Centralt inte har någon grundare som satt spår i organisationen. 
Dock påpekar Andersson och Fredriksson att inte heller EM Västs grundare har lämnat några 
spår efter sig i koncernen. Anderbjuv däremot menar att EM Västs grundare har haft 
inflytande i organisationen, hon påstår att det är grundarnas känsla för det familjära som lever 
vidare i koncernens kultur. Vi är beredda att hålla med henne i denna fråga. Fredriksson och 
Andersson har tidigare indirekt och omedvetet påvisat det familjära inom företaget, och vi tror 
att detta mycket väl kan sammankopplas med grundarens synsätt och personlighet.  
 

5.2.3 IKEA 
 
IKEA:s kärnvärden har tagits fram av Ingvar Kamprad, dessa har sedan skrivits ner och 
kommunicerats ut genom dokumentet; ”En möbelhandlares testamente”. Respondenterna har 
enats om att enkelhet är det mest centrala av IKEA:s kärnvärde. Enkelhet är något som även 
vi sett genomsyra organisationen under våra besök på företaget. De nämner båda 
medmänsklighet och ödmjukhet som ett annat, för IKEA, viktigt kärnvärde. Då kärnvärdena 
härstammar från grundarens värderingar och tankar har dessa varit konstanta över tiden. LePla 
och Parker (2002) menar att tydliga kärnvärden hjälper till att upprätthålla företagets kultur 
och underlättar därmed för de anställda att ”leva varumärket”. Övriga kärnvärden som 
framkom under intervjuerna var; humanism, innovation, nytänkande, kostnadsmedvetenhet, 
öppenhet och ärlighet.  
 
Vi har uppfattat att IKEA fortfarande vill agera som en ”underdog”. Lindkvist påstår att IKEA 
fortfarande ska vara snabbfotade och inte bli administrativt trögstyrda. Keller (1998) menar 
att det är viktigt för marknadsledande företag att kontinuerligt agera efter varumärkets 
värderingar, risken är stor att det marknadsledande företaget mister sin distinkthet. Personalen 
får ej inbilla sig att ett ”litet misstag” är acceptabelt.  
 
Vi har även sett att enkelheten som är ett av IKEA:s kärnvärde kommer igen i 
företagskulturen, där det framgår att företagets anställda ska ha en enkel livsstil både på 
arbetsplatsen och privat. Flertalet exempel på företagets enkla livsstil gavs av samtliga 
respondenter. Jacobsen och Thosvik (2002) talar om kultur som ett sätt att tänka och handla i 
en organisation baserat på nedärvda perspektiv. Varey och Lewis (2002) påpekar att kulturen 
kan definieras som den kunskap människor måste ta till sig för att bli en del av ett samhälle. 
Det vill säga ett samhälle av likartade kommunikativa beteenden. Johansson nämner i sin 
intervju den kända ”IKEA andan” som enligt respondenten betyder att de anställda ställer upp 
och tar hand om varandra.  
 
Just denna enkelhet, är något vi snabbt lade märke till under våra intervjuer. Detta kärnvärde 
är något vi märkt genomsyra hela organisationen och något som verkligen stämmer in på 
IKEA och spelar stor roll även i den företagskultur som råder inom företaget.  
 
Vi har tydligt sett att samtliga respondenter på IKEA är väl förtrogna med företagets vision, 
”en bättre vardag för de många människorna”. Att samtliga respondenter på IKEA är 
införstådda med företagets vision tyder enligt oss på att denna vision är tydlig och 
välformulerad. Ericsson (2004) påpekar att arbetsuppgifterna känns mer meningsfulla om 
företaget utvecklat en övergripande vision. Vad gäller IKEA:s mål ser vi att det finns sociala 
och miljömässiga mål. Detta inger en trygghetskänsla för de anställda, då de vet att 
organisationen tar ansvar för morgondagens miljö och det sociala arvet. 
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Respondenterna berättar att ledningen skapar engagemang hos de anställda genom att de får 
möjlighet att påverka sitt eget arbete. Vidare motiveras de anställda av ledningen då de talar 
om IKEA:s grundidé. Vi har märkt att samtliga respondenter hyser stor respekt för grundaren 
Ingvar Kamprad och dennes värderingar. I intervjuerna har vi lagt märke till att Kamprad, i 
respondenternas ögon, betytt oerhört mycket.   
 
Detta fenomen är något som Kapferer (1997) beskriver, han menar att många företag, som 
lyckats skapa starka varumärken och drivs av entreprenörer/grundaren ofta präglas av 
grundarens allt som oftast starka personlighet. Lundin för ett intressant resonemang om att det 
i många företag är ledaren i sig en förutsättning för att företaget ska fungera, men att detta inte 
är fallet för IKEA. Han påpekar att Kamprads personlighet är så inpräntad i företaget att 
denna alltid kommer att finnas kvar. Vår respondent på varuhuset saknar ledningens 
engagemang på varuhusnivå. 
 

5.3 Intern kommunikation 
 

5.3.1 Severins 
 
I Severins interna kommunikation används kommunikationsverktyg såsom personliga samtal, 
måndagsmöten och högtalarsystem. Dessa kommunikationsverktyg, då främst personliga 
samtal och möten, benämner Jacobsen och Thorsvik (2002) som direktsamtal, vilka förmedlar 
rik information i hög grad. Dessutom handlar det om muntlig kommunikation, vilket innebär 
att både sändaren och mottagaren kan uppnå hög grad av personlighet. Dessa enkla, men 
effektiva, kommunikationsverktyg ökar den snabba återkopplingen, stärker dialogen och ökar 
samarbetet mellan de anställda. 
  
På grund av kommunikationsverktygens natur, anser vi, att det är lätt för de anställda att 
påverka och komma med förslag, framför allt vad gäller Severins produkter samt övrig 
feedback de får av konsumenterna. Vi anser att kommunikationen på Severins bör liknas vid 
en blandning av ”top-down communication” och ”bottom-up communication”, vilket enligt 
Varey och Lewis (2000), innebär att kommunikationen utgår från både ledning och ”front line 
staff”. 
 
Svensson anser att personalen kan påverka Severins varumärke genom att vara goda 
representanter för företaget. Detta, tycker vi, stärker Severins varumärke, men på ett mer 
externt sätt. Båda Severins respondenter påstår att det inte förs någon nämnvärt aktiv dialog 
om det interna varumärket. Detta var i linje med vad vi förväntade oss av studiens minsta 
företag. Keller (1998) påstår att ett företag bör sammanfatta ett varumärkesdokument som 
tillhandahåller relevanta riktlinjer för de anställdas agerande. Detta för att långsiktigt skydda 
företagets varumärke och samtidigt skapa en större förståelse för varumärkets betydelse hos 
de anställda (Ibid). På Severins framgår det dock att de inte använder sig av utarbetade 
varumärkesdokument.  
 

5.3.2 EM 
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Under samtalen angående EM:s kommunikationsverktyg finner vi att intranätet utgör det 
viktigaste kommunikationsverktyget för att stärka företagets varumärke. Till skillnad mot 
Severins är EM:s kommunikationsverktyg av mer skriftlig karaktär. Jacobsen & Thorsvik 
(2002) menar att denna typ av kommunikation är mer begränsad och svårtolkad i jämförelse 
med muntlig kommunikation. Dock används även muntliga kommunikationsverktyg inom 
företaget. Exempel på dessa är bland annat möten, telefon och informella samtal. 
 
I likhet med Severins ser vi att EM anser att företagets anställda har möjlighet att påverka 
varumärket, indirekt, genom deras kundbemötande. Även här påpekar vi att vi anser detta 
vara en del av den externa kommunikationen av varumärket, och väljer därför att inte ta upp 
detta ytterligare. Dock anser Andersson att hon kan ha åsikter om det interna varumärket som 
hon via sin chef kan föra vidare till ledningen. Detta menar Rawet, Dahl och Flick (2002) är 
viktigt då ledningen böra vara synlig för att uppmana till dialog, vilket i sin tur bidrar till en 
samlad syn i arbetet med det interna varumärket. 
 
Både Fredriksson och Anderbjuv menar att dialogen om företagets varumärke är av mer 
extern- än intern karaktär. Harris och Chernatony (2001) påpekar att om de anställda förstår 
innebörden av företagets identitet, blir det lättare för dem att jobba i linje med identiteten. 
Underförstått av detta resonemang, anser vi att EM inte enbart ska lägga fokus på sitt externa 
varumärke.  
 
Som vi tidigare nämnt menar Keller (1998) att införandet av varumärkesdokument i 
organisationen hjälper företaget att långsiktigt skydda dess varumärke, då de anställda genom 
dokumentet erhåller riktlinjer för ett korrekt beteende i enighet med företagets varumärke. 
Anderbjuv påpekar att EM Västs eget utarbetade personalhandbok utgör det tydligaste 
varumärkesdokumentet, även om det också finns centrala dokument som kan liknas vid 
varumärkesdokument. Här ser vi att personalhandboken är mycket viktig för EM Väst. I 
denna bok förmedlas företagets kärnvärde, mål och visioner samt övriga riktlinjer för de 
anställda.  
 
Vi har fått väldigt mycket information från EM Väst, men Fredriksson menar att 
varumärkesarbetet är applicerbart även på EM centralt, då han berättar att processen kan 
liknas vid en spiral där informationen går från den centrala ledningen ut till varje enskild 
butik. Anderbjuv påpekar att hon, som högt uppsatt chef har en mycket viktig roll i att skicka 
positiva vibbar, om varumärket, till de anställda. Ind (1997) menar att en ledare är en person 
som med hjälp av eget engagemang och sina handlingar visar för sina anställda vad företaget 
har för värderingar och riktlinjer. Det är viktigt för alla ledare inom företaget att verka som 
förebilder för sina anställda (Ibid) 
 

5.3.3 IKEA 
 
Även i studiens största företag, IKEA, har det visat sig att intranätet utgör det största 
kommunikationsverktyget i organisationen. Vi kan även se att en aktiv dialog mellan 
medarbetare är ett viktigt sätt att kommunicera inom företaget. Vi ser tydligt att IKEA blandar 
skriftlig och muntlig kommunikation. Jacobsen och Thosvik (2002) påvisar att meddelanden 
som ska framföras till företagets samtliga anställda går bra att sända som en formell rapport. 
Då IKEA blandar dessa rapporter med muntlig och betydligt mer personlig kommunikation 
torde kommunikationen vara god inom organisationen.  
 

   53



 

För att stärka kommunikationen, och därmed det interna varumärket ytterligare, har IKEA 
skapat en enhetlig grafisk form i allt sitt kommunicerande material, såväl internt som externt. 
Balmer och Grayser (2001) påvisar vikten av grafisk design för att kommunicera ett företags 
identitet. En väldesignad och enhetlig logotyp är ett bra sätt att förmedla sin identitet inom 
organisationen (Ibid). Vi tycker att IKEA:s logotyp är bra då den står för grundarens namn 
och härkomst, vilket står i relation till företagets identitet.  
 
Lundin och Lindkvist berättar i empirin att huvuddelen av kommunikationen utgår från 
ledningen, men menar att även de anställda har stor möjlighet att påverka. Detta kan vid en 
första inblick se ut att vara i linje med tidigare resonemang om IKEA:s öppenhet, men 
Johansson påpekar i sin intervju att den anställde har svårt att påverka. Här ser vi två helt 
olika synsätt vilket gör det svårt att urskilja generaliserbara mönster i frågan.  
 
IKEA använder sig flitigt av ett flertal varumärkesdokument och vi ser tydligt att dokumentet 
”en möbelhandlares testamente”, tillsammans med ”vår personalidé”, utgör grunden i hur de 
anställda bör agera och verka inom organisationen. Förutom dessa dokument har företaget en 
uppsjö av andra dokument kopplade till varumärket, av dessa anser vi ”Read Me” och ”IKEA 
stories” vara de två viktigaste i relation till studiens upplägg. ”Read Me” anser vi stärka de 
anställdas syn på företaget och ”IKEA stories” har en mer mytbildande funktion för att 
ytterligare stärka företagskulturen. 
 
Vi har fått uppfattningen att ansvaret för att stärka det interna varumärket vilar på all personal 
inom organisationen. Detta grundar vi på Lindkvists tidigare resonemang samt våra 
observationer av en platt organisation där en öppen och jämlik stämning råder. Gotsi och 
Wilson (2001) resonerar kring personalens beteende, de anställdas agerande karaktäriseras 
hela företaget, sett ur konsumentens externa perspektiv. 
 
IKEA:s respondenter tycker själva att de, inom företaget, är mycket bra på att kommunicera 
organisationens identitet till sina anställda. Vi är beredda att hålla med, detta då vi 
uppmärksammat att samtlig personal vi varit i kontakt med på IKEA, överlag, har en betydligt 
högre och mer samstämmig kännedom om företagets identitet än övriga undersökta företag.  
En av respondenterna tror att utomstående, som kommer till IKEA, kan uppfatta företaget 
som en sekt på grund av dess inpräntning av företagsidentiteten.  
 

5.4 Human Resource Management  
 

5.4.1 Severins 
 
Som vi tidigare nämnt var Svensson nöjd med ledningens engagemang, men påpekade dock 
vissa brister gällande personalfrågorna, detta tolkade vi dock inte som särskilt allvarligt då 
respondenternas tidigare svar visat på en stark lojalitet mot organisationen. Lundberg och 
Hellström (1985) påpekar att människor utgör en viktig resurs hos företagen, i många fall den 
viktigaste resursen. Ohlsson menar att det råder en god stämning på Severins och denna 
stämning, har resulterat i en låg personalomsättning på företaget. Detta ser vi som en styrka 
hos Severins, och tror i likhet med Ohlsson, att den låga personalomsättningen vittnar om en 
god stämning men även förmågan att anställa homogen personal. Detta resonemang för även 
Balmer (2001) som talar om vikten, för ett företags framgång, av att rekrytera rätt personal. 
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Under intervjuerna på Severins har det framkommit att någon utbildning i företagets 
varumärke inte finns inom organisationen. Båda respondenterna påpekar att organisationens 
storlek inte motiverar någon utbildning på företagets interna varumärke, varken vid 
nyanställning eller på kontinuerlig basis. Gotsi och Wilson (2001) framhäver att de mäskliga 
resurserna är en viktig del i företagets differentiering och utgör därför en konkurrensfördel för 
företaget. Vidare menar Clifton (2003) att ett flertal undersökningar visar på ett starkt 
samband mellan varumärkeslojalitet och personalens agerande. I enlighet med dessa 
teoretiska resonemang saknar Severins ett tydligt fokus mellan anställd och varumärke. 
 
Trots att Ohlsson vill ha en relativt homogen personalstyrka med serviceinriktade egenskaper, 
ser han fördelen med en varierad ålder inom säljkåren för att på ett effektivare sätt tillgodose 
målgruppens demografi. Detta resonemang styrks av Clifton (2003) som menar att det är 
viktigt att integrera rätt medarbetare i organisationen, genom detta kan en högre effektivitet 
uppnås. 
 
Severins använder sig inte av belöningssystem kopplade till de anställdas beteende i enlighet 
med företagets varumärke. Dock arbetar säljarna under provisionslön. Bratton och Gold 
(1999) delar upp belöningssystemet på tre nivåer, varav Severins använder sig av individuella 
belöningssystem. Införandet av belöningssystem genomförs för att höja motivationen hos de 
anställda (Smitt et al., 2002)  
 

5.4.2 EM 
 
I likhet med Severins påstår respondenterna att EM Väst har en låg personalomsättning. Detta 
ser vi som ett bevis på att respondenternas tidigare resonemang, om att kulturen inom 
företaget är god, stämmer.  
 
I Jönköping anordnas centrala utbildningar, och till dessa utbildningar vill Anderbjuv, och 
Fredriksson, skicka så mycket personal som möjligt. Andersson finner dessa utbildningar som 
mycket lärorika. Detta tyder på att EM är villiga att satsa på sitt humankapital, det vill säga de 
anställda inom organisationen. Gotsi och Willson (2001) menar att de mänskliga resurserna är 
en viktig del i ett företags differentiering och utgör därför en konkurrensfördel för 
organisationen.  Även Clifton (2003) för ett liknande resonemang och talar om att motiverad 
och varumärkesorienterad personal blir en konkurrensfördel för företaget. 
 
För att belöna och engagera de anställda använder sig EM av tävlingar samt provisionsbaserad 
lön. Tävlingarna som anordnas kan vara på både individuell- och varuhusnivå. Smitt et al 
(2002) påpekar att företag genom belöningssystem ger medarbetarna ett uttalat intresse att 
hela tiden tänka på vad som är bra för företaget. Bratton och Gold (1999) menar att företagen 
genom att använda sig av belöningssystem på team- och organisatorisk nivå tvingar sina 
anställda att arbeta gemensamt, personalen blir på detta sätt mer motiverade till att medverka 
för att hela organisationen ska lyckas. 
 
På EM finns inte något specifikt belöningssystem för de anställda då de agerar i enlighet med 
det interna varumärket. Anderbjuv påpekar dock att ”det kanske inte vore en dum idé”. Gotsi 
och Wilson (2001) påtalar vikten av synsättet, ”livning the brand” bland företagets anställda. 
Dagens konsumenter har ett alltmer ökande intresse om att känna till organisationen bakom 
varumärket. Anderbjuv menar att ”man blir ju en liten ambassadör när man är ute bland 
kompisar”.  
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På EM kan vi se att de hellre anställer personer med rätt personlighet framför personer med 
enbart rätt kompetens. Här får EM stöd i vår teorietiska referensram då Clifton (2003) påpekar 
att det är viktigt att integrera rätt medarbetare i organisationen. Clifton påstår att en högre 
effektivitet kan uppnås i organisationen om företaget anställer passande medarbetare. 
Respondenterna på EM, som är involverade i anställningsprocessen, har trots att de är eniga 
om att det är viktigare med personlighet än betyg, en något splittrad bild vad gäller de 
egenskaper en anställd på EM ska besitta. Detta kan enligt oss grunda sig i EM:s 
organisationsstruktur. 
  

5.4.3 IKEA 
 
Personalomsättningen på IKEA är, i likhet med övriga studerade företag, låg. Dock är det stor 
personalomsättning internt, det vill säga att många anställda ofta byter jobb inom 
organisationen. Detta är ett bevis på att om den anställde är aktiv och visar framfötterna så 
öppnas stora möjligheter inom organisationen. Då nästan samtliga anställda anser att de själva 
ansvarar för sin utveckling torde detta öka de anställdas engagemang. Ledningen ska se de 
anställdas engagemang, kompetens och tillfredställelse inom företaget vilket i sin tur ökar 
effektiviteten på företaget (Beer et al., 1985, ur Bergström & Sandoff, 2000). 
 
För att lära de nyanställda om IKEA:s interna varumärke används, i stor utsträckning, IKEA:s 
personalhandbok, ”Vår personalidé”. Lundin, som tidigare jobbat som varuhuschef, talade 
tidigare om vikten av att den nyanställde ska lära sig IKEA:s varumärkesvärderingar av sina 
medarbetare. Inlärningsprocessen blir då mer personlig och den anställde tvingas tänka efter 
och själv beskriva vad IKEA står för. Clifton (2003) menar att företagets värderingar ska 
byggas in i anställningsprocessen. Detta ser vi sker inom IKEA, dock inte enbart vid 
nyanställningar utan även över tiden. IKEA har under senare år blivit betydligt bättre på att 
förmedla ut företagets identitet redan i ett tidigt skede av anställningsprocessen.  
 
Vad gäller belöning för prestationer skiljer sig IKEA åt i jämförelse med andra företag då 
IKEA inte använder sig av något bonus- och provisionssystem. Feedback sker muntligt och 
företagets chefer är noga med att uppmärksamma de anställda då de utfört något av extra 
värde. Denna uppmärksamhet är oftast av det enklare slaget, men ack så viktig. Jacobsen och 
Thorsvik (2002) menar att företag kan få de anställda att lösa uppgifter genom 
belöningssystem. IKEA använder sig inte av något belöningssystem i traditionell form, det 
vill säga belöningar i form av monetära termer. Däremot använder de sig av ett slags 
belöningssystem på ett mer psykologiskt plan. Lundberg och Hellström (1985) anser att ett 
företags lönesättning bidrar till att skapa ett bättre resultat för företagen. Denna teori strider 
mot IKEA:s sätt att arbeta, då de anställda är mycket engagerade, trots att lönen inte är ”top of 
the line”. 
 
Under intervjuerna framkom det att endast en viss typ av personlighet passar in i IKEA:s 
organisation. Egenskaper som ”down to earth”, pigga och vakna, är kvaliteter som uppskattas 
i företaget. IKEA är väldigt måna om att de som anställs passar in i den kultur som råder på 
företaget. Detta var något vi observerade på huvudkontoret där vi märkte att en informell och 
avslappnad stämning rådde. Som utomstående fanns ej möjlighet att se en hierarkisk struktur 
utifrån exempelvis de anställdas klädstil.  
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IKEA är väl medvetna om vilka de anställer och går liksom ovanstående företag mer på 
känsla än på formell behörighet. Gotsi och Wilson (2001) menar att ett företag noga bör tänka 
igenom den image de förmedlar i sina platsannonser samt i selekteringen av de personer som 
avser att söka arbetet i organisationen bör de vara kritiska. Vidare menar Gotsi och Wilson att 
det vid rekryteringsprocessen är viktigt att den arbetssökande passar ihop med företagets 
uppställda värden. Detta är något som IKEA är mycket noga med och respondenterna nämner 
exempel där anställningen blivit misslyckad på grund av den sökandes personlighet.  
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6 Slutsatser  
 
 
Under denna rubrik återfinns våra slutsatser om de undersökta företagen. Här kommer vi 
presentera svaret på vår problemformulering, som lyder: På vilket sätt och hur väl, arbetar 
företag, beroende av marknadsposition, med att implementera och underhålla sitt interna 
varumärke? 
 
 
I detta avslutande kapitel svarar vi som tidigare nämnts på studiens problemformulering. Vi 
presenterar våra slutsatser om studiens företag, Severins, EM samt IKEA. Genom våra 
slutsatser resonerar vi om hur de undersökta företagen arbetar med sitt interna varumärke 
relaterat till vår teoretiska modells huvudbegrepp. Vilka är identitet, intern kommunikation 
och Human Resource Managemnet. 
 
Vi har under arbetets gång uppmärksammat att det är extremt stora skillnader i arbetet med 
det interna varumärket hos de undersökta företagen. Severins, vilket är studiens minsta 
företag, har ingen utarbetad strategi för sitt interna varumärke. Detta var vad vi befarade innan 
vi gjorde studien. På grund av att företaget är såpass litet använder de sig, i stor utsträckning, 
av informell direktkommunikation.  
 
På grund av Severins branschposition anser vi det tämligen omotiverat att utarbeta en intern 
varumärkesstrategi i samma omfattning som IKEA. Men med tanke på Severins positionering 
som ett exklusivare alternativ borde de, enligt oss, på ett tydligare och mer konkret sätt sätta 
upp riktlinjer för företagets personal och därmed skapa sig en tydigare och mer grundläggande 
identitet.  
 
Vår teoretiska modell är svår att applicera på Severins då det, på företaget, inte finns någon 
tydlighet i den interna varumärkesprocessen. Vår uppfattning är att Severins ledning inte 
fokuserar nämnvärt mycket på frågor kring personalens uppträdande i enlighet med 
varumärket. De låter bara allt ”flyta på” vilket medför att ingen tar ansvar för att projicera en 
enhetlig och utarbetad företagsidentitet inom företaget.   
 
Vad gäller EM, vilka representerar studiens mellanstora företag, anser vi att de har ett mer 
omfattande arbete och fokus på arbetet kring det interna varumärket i jämförelse med 
ovanstående företag. Ambitionen finns, men på grund av EM:s organisationsstruktur tycker vi 
oss se att arbetet försvåras. Detta då EM centralt endast kan påverka den enskilda EM 
butikens identitet till viss del. Vi kan se att eftersom butikscheferna vill sätta sin egen prägel 
på butiken blir totalintrycket av EM:s identitet dock något splittrad. 
 
Detta till trots har och använder sig EM av enklare varumärkesdokument på så väl central som 
regional nivå. EM använder sig även av centrala utbildningar för att stärka enligheten mellan 
butikerna. Vi anser att EM butikerna i större utsträckning bör ta till sig, lita på och använda 
sig av de centralt framtagna riktlinjer, värden och visioner som faktiskt finns. Omvänt tycker 
vi att EM centralt bör fokusera på att skapa en mer enhetlig identitet för samtliga EM butiker 
och därmed på sikt stärka organisationens totala interna varumärke. 
 
Vi ser en risk i att företag i EM:s storlek blir ”stuck in the middle”. Därför är det oerhört 
viktigt för dem att vara tydliga i sin identitet och ha en väl fungerande 
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kommunikationsstruktur. En väl fungerande kommunikation, med intranätet som grund, finns 
redan idag inom företaget och detta torde underlätta det interna varumärkesbyggandet, 
kopplat till ovanstående resonemang, ytterligare. 
 
Vad gäller EM anser vi att de är bra på att underhålla sitt interna varumärke. De lär snabbt ut 
varumärkets betydelse till de anställda, men även här vill vi påpeka att bilden de förmedlar 
inte är representativ för hela organisationen, det vill säga samtliga butiker.  
 
IKEA är enligt oss det av studiens företag som arbetar mest med sitt interna varumärke. Detta 
märks tydligt bland annat på grund av att företagets identitet genomsyrar och har anammats 
av, i princip, samtlig personal på företaget. IKEA:s interna kommunikation utmärker sig inte 
nämnvärt och är av samma klass som EM:s. Det vi ser som den stora skillnaden mellan IKEA 
och övriga företag i studien är att det inom IKEA finns en mycket stark och tydlig identitet. 
Det står för oss klart att IKEA:s historia och grundare spelar en avgörande roll.  
 
Vidare menar vi att det faktum att cheferna på IKEA är mycket noggranna med att välja 
medarbetare som verkligen passar in i organisationen, det vill säga har liknande värderingar. 
Detta torde underlätta processen med att skapa en enhetlig bild och därmed ett starkt internt 
varumärke. IKEA:s interna varumärke stärks över tiden genom att både tjänstemän och 
arbetare ”lever varumärket” både på jobbet och privat. 
 
IKEA:s starka identitet tillsammans med företagets utarbetade varumärkesdokument, då 
främst ”En möbelhandlares testamente” och ”vår personalidé”, gör att personalen alltid vet 
hur de ska agera. Dessa dokument bygger, vilket vi nämnt i empirin, på Ingvar Kamprads 
tankar och åsikter. För IKEA har grundaren haft en central betydelse. Vi tror att detta främst 
beror på två saker. Det ena är hans sätt att leva som han lär, det vill säga i fullständig enlighet 
med IKEA:s värderingar. För det andra hans förmåga att engagera sina medarbetare. Detta i 
kombination med IKEA:s, icke monetära, belöningssystem skapar en plattform för ett starkt 
internt varumärke. 
 
Sammanfattningsvis visar studien en varierande grad av arbete med det interna varumärket 
hos de undersökta företagen. I vår undersökning kan vi se att ett samband föreligger mellan 
undersökningsobjektens storlek och det aktiva arbetet med att skapa ett starkt internt 
varumärke. Vi har sett att företag beroende av marknadsposition har olika förutsättningar att 
mobilisera resurser för att bygga starka interna varumärken. Dock bör fokus, i den mån det är 
möjligt, riktas på det interna varumärket även om der rör sig om ett mindre företag likt 
Severins. Att bygga upp en stark identitet, det vill säga ett starkt internt varumärke, kommer i 
framtiden bli allt viktigare, enligt oss. Hård konkurrens har på många marknader blivit en 
vardag. Det blir då allt viktigare att ”leva varumärket” hos de anställda. ”Märkta medarbetare” 
blir en självklarhet. 
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7 Förslag till fortsatt forskning 
 
 
I detta avslutande kapitel diskuterar vi om, enligt oss, intressanta framtida forskningsaspekter 
rörande begreppet internt varumärke. Detta forskningsområde kan angripas på olika sätt och 
vi har under studiens gång funnit ett antal intressanta aspekter vilka vidare kan diskuteras 
och belysas. 
 
 

• Ett sätt att angripa fortsatt forskning är att se hur väl företag lyckas omvandla det 
interna varumärket till det externa varumärket. Med detta menar vi helt enkelt hur väl 
företaget lyckas göra om sin identitet till image, vilket är motsvarande begrepp men ur 
konsumentens synvinkel.  

 
• Vi anser det även intressant att djupare studera ett företag, exempelvis IKEA, som är 

relativt stort och har ett starkt internt varumärke. Inom IKEA märkte vi tydligt att de 
arbetade aktivt och kontinuerligt med internt varumärke och det fanns mycket 
information, det vill säga sekundärdata att tillgå. 

 
• Vidare finner vi det relevant att studera företag med obefintligt eller väldigt svagt 

internt varumärke. Detta för att komma fram till åtgärder för förbättring. Detta kräver 
dock en ändrad problemformulering i förhållande till vår nuvarande. 

 
• Ett annat förslag på fortsatt forskning är att göra en studie om vilka problem och 

svårigheter som kan uppstå internt vid byte av företagets totala varumärke. Inte sällan 
läggs fokus på det externa varumärket vid dessa studier och vi skulle gärna se en 
studie där det interna varumärket är i fokus vid byte av varumärke.  

 
• En sista fundering kring fortsatt forskning är att studera hur ett marknadsledande 

företag ska stärka sitt interna varumärke för att lyckas behålla sin marknadsposition. 
Det vill säga hur företaget ska förmå de anställda att inte slappna av och känna att ett 
litet misstag är acceptabelt.  
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Intervjuguide 1 
 
Denna intervjuguide är främst riktad till personal i ledande ställning och därför något mer 
omfattande än intervjuguide 2.  
 
Personliga frågor 
 
Nedanstående frågor är sådant vi tog reda på innan intervjun men som ändå viktigt att få 
med i uppsatsen och därför ställde vi dessa som kontrollfrågor. 
 
Namn: 
Befattning: 
Anställningstid i företaget: 
 
Identitet 
 
I vår modell har vi delat upp identiteten i fyra delar. Dessa delar bygger vi nu frågorna på. 
Vi har valt att inte ställa några överskådliga frågor på hela identitetsbegreppet utan 
fokuserat på de beståndsdelar som vi har valt. Vi har valt att ställa några specifika 
kommunikationsfrågor vilket vi egentligen behandlar först senare i vår modell, under de 
olika beståndsdelarna till identitet, detta för att det blir mer naturlig följd främst för 
respondenten. 
 
kärnvärden 
Vilka är företagets grundläggande värderingar, det vill säga era kärnvärden? 
Hur uppstod era kärnvärden? 
Har dessa kärnvärden alltid varit konstanta? 
Hur förmedlar ni ut era kärnvärden internt? 
 
Företagskultur 
 
Vår fråga om företagskultur kan tyckas stor och komplex. Detta är vi medvetna om, men vi 
har ändå valt att ställa frågan i denna form för att få reda på om respondenterna över 
huvud taget är införstådda med begreppet. Trots denna stora fråga har diskussionen kring 
den varit givande. 
 
Hur skulle ni beskriva er övergripande företagskultur?  
 
Mål och Vision 
Vad är företagets mål och visioner? 
Hur har företagets visioner tagits fram? 
Hur förmedlas era mål och visioner internt? 
 
Ledning  
Vad gör ledningen för att skapa engagemang hos de anställda? 
Vad har grundaren haft för betydelsen för företaget och dess identitet? 
 
Intern kommunikation 
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De stora delarna är hur företaget arbetar med att förmedla identiteten till samtliga inom 
organisationen. Detta undersöks med våra kommunikationsfrågor, där vi vill se på vilket 
sätt och i vilken omfattning företagen arbetar med intern kommunikation relaterat till 
internt varumärke. 
 
Kommunikationsverktyg 
 
Med kommunikationsverktyg avses de hjälpmedel för att förmedla information, exempelvis 
telefon och e-post. 
 
Vilka kommunikationsverktyg använder ni för att förmedla det interna varumärket till de 
anställda?  
Vilket kommunikationsverktyg används mest och varför? 
 
Kommunikationsvägar 
 
Med kommunikationsvägar menar vi den väg informationen tar i organisationen. Det vill 
säga från ledning till anställda eller vice versa.  
 
Vilken eller vilka är de vanligaste kommunikationsvägarna?  
Hur kan de anställda påverka det interna varumärket? 
Hur förs dialogen om det interna varumärket i företaget? 
 
Övriga frågor kommunikation 
Hur sköts det kontinuerliga arbetet med det interna varumärkesbyggandet? 
Har ni utarbetade varumärkesdokument? Om ja hur är dessa utformade? 
Vem är ytterst ansvarig för det interna varumärket? 
Kan du beskriva företagets identitet/varumärke? 
Vad har du för roll i att förmedla det interna varumärket? 
 
Human Resource Management 
 
I modellen använder vi HRM som upprätthållande av identiteten och frågorna bygger 
därför på hur företag upprätthåller sin identitet genom utbildningar, vid nyanställningar 
etc.  
 
Hur ser er personalomsättning ut? 
Hur använder ni er av utbildning för att stärka de anställdas syn på det interna varumärket? 
Hur blir nyanställda medvetna om varumärkets identitet? 
Hur utvärderas och belönas prestationer på företaget? 
Vilken typ av person anser ni passar in på ert företag? 
Hur går ni tillväga för att inte felrekrytera? 
Hur belönas ett korrekt beteende i enlighet med det interna varumärket? 
 
Vill ni tillägga något på företagets identitet, interna kommunikation och/eller HRM? 
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Intervjuguide 2 
 
Vi har gjort en extra intervjuguide, denna är avsedd för anställda som tar del av identiteten 
genom intern kommunikationen. Dessa intervjuer ser vi som ett stöd och komplement för 
att stärka den empiriska delen och ge mer tyngd åt undersökningen. 
 
Personliga frågor 
Namn: 
Befattning: 
Arbetstid inom företaget: 
 
Identitet 
kärnvärden 
Kan ni beskriva företagets kärnvärden? 
När och hur fick ni reda på dessa? 
 
Företagskultur 
Hur skulle ni beskriva er övergripande företagskultur? 
 
Mål och Vision 
Kan ni beskriva företagets mål och visioner? 
Känner ni er delaktiga i företagets mål och vision? 
När och hur fick ni reda på företagets mål och visioner? 
 
Ledning  
Hur upplever ni ledningens engagemang? 
Vad har grundaren haft för betydelsen för företaget och dess identitet? 
 
Hur skulle ni beskriva företagets identitet? 
 
Intern kommunikation 
 
Kommunikationsvägar 
Hur påverkar ni arbetet med det interna varumärket? 
Hur förs dialogen om det interna varumärket i företaget? 
 
HRM 
Har ni blivit utbildad i företagets varumärke? 
Fick ni någon speciell utbildning i det interna varumärket vid nyanställning? 
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