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SAMMANFATTNING 
 
Globalisering är något som de senaste åren blivit ett allt mer igenkänt begrepp bland oss 

människor, detta är något som berör både oss individer samt företagsvärlden. Den främsta 

anledningen till att detta är något som ligger i tiden beror på att numer finns möjligheterna, 

tekniken har tagit oss framåt vilket skapat ett behov bland oss människor av att se världen. Vi 

blir inte tillfredsställda förrän vi utnyttjat de möjligheter som finns. Det är bland annat 

företagen, och då främst världsföretagen, som format de möjligheter som uppkommit, genom 

bland annat sin företagskultur, ett fenomen inom ekonomi- och verksamhetsstyrningen. För 

att undersöka vilken egentlig påverkan denna företagskultur har på individer, som i allt större 

utsträckning rör sig på en arbetsmarknad som är av det globala slaget, har vi beslutat oss för 

att göra fallstudier på den svenska jätten IKEA. Genom att göra undersökningar på två helt 

skilda varuhus, nämligen ett i Kalmar och ett i Dubai, Förenade Arabemiraten, med helt 

skilda typer av marknader och kulturella förutsättningar, hoppas vi få fram ett svar på om och 

hur detta fenomen underlättar för oss individer som vill göra ett inträde på den globala 

arbetsmarknaden. Syftet med vår uppsats är därmed att undersöka hur företagskultur påverkar 

verksamhetsstyrningen inom ett och samma företag med olika marknader och kulturella 

förutsättningar. För att besvara detta syfte har vi använt oss utav en kvalitativ 

forskningsmetod samt en induktiv ansats, för att riktigt nå ett tillfredsställande djup i våra 

samtal med de valda intervjupersonerna, som utgör en handfull storlek till antalet. Vi har 

baserat vår teori kring vilken roll företagskulturen har inom ekonomistyrningen, samt hur 

globaliseringen påverkar oss människor, självklart har vi även med teorier kring IKEA och 

deras uttalat starka företagskultur. Dessa olika element gav oss sedan goda förutsättningar till 

att nå tillfredställande resultat i vår empiriinsamling. Då dessa teorier kopplas samman med 

högintressanta faktorer som Dubai och IKEA uppkom betryggande utgångspunkter för en 

intressant analys och diskussion. Empirin gav oss svar som både förstärkte och förkastade en 

del tankar, men främst var det likheterna mellan varuhusen vi ville åt, likheter som till stor del 

beror på denna företagskultur. Väl inne på analysen fann vi intressanta kopplingar mellan den 

teoretiska referensramen och den faktiska empirin, något som gav oss fog för att påstå att 

företagskultur verkligen är underlättande för individer på en globalarbetsmarknad. De 

slutsatser uppsatsen mynnade ut i tar upp det faktum att IKEA verkligen har en stark 

företagskultur, som ser till att individerna direkt eller indirekt stöttas. Dock finns även andra 

faktorer att beakta för dessa aktörer, såsom exempelvis immigrationsfrågor.        
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1. PROBLEMET 

I detta kapitel ska vi presentera det syfte, frågeställningar och problem som uppsatsen ska 
utgå ifrån. Detta är en grundläggande inblick i ämnet och dess specifika beröringspunkter. 
 
I dagens alltmer globaliserade värld förändras marknader och förutsättningar för varje sekund 

som löper, såväl kunder som medarbetare påverkar och bidrar till denna ständiga förändring. 

Det är inte längre bara företag av större slag som vågar sig ut i världen, även mindre företag 

börjar röra på sig och effekterna låter inte vänta på sig. I takt med att möjligheterna för 

privatpersoner att ta sig fram i världen ökar, har också en utbredd efterfrågan om att få bli 

berest skapats. Det är inte bara Kanarieöarna som lockar oss svenska längre, platser som 

tidigare ansågs som avlägsna har nu kommit oss nära in på knutarna. I och med 90-talets uttåg 

och inträdet i 2000-talet växte sig ett resmål som Thailand fram, och i dag står det sig som 

svenskarnas resmål nummer ett. En 14 timmars flygresa är inget som längre avskräcker, utan 

det ses snarare som regel än ett undantag.  

 

Människor söker även utmaningar i form av annorlunda anställningar, turismen i sig är ej 

tillräcklig för en individs tillfredsställelse. När så sedan möjligheter för anställning hos 

globaliserade företag dyker upp är individen ej sen att tacka ja. Det är inte hemkommunen 

eller grannkommunen som är människans ram för arbete, hela världen finns som arbetsfält. I 

takt med att informationsteknologin utvecklats har kontakterna med andra världar ökat, vilket 

sedan lett till att behovet av fysisk kontakt också delvis har ökat.  

 

Vad vi kallar västvärlden har alltid legat i täten gällande globalisering och teknisk utveckling, 

men även länderna i öst har börjat hävda sig. Dessa är inte bara föremål för billig arbetskraft, 

resurserna som finns tas till vara på i större utsträckning. Den plats på jorden som för tillfället 

rent spontant kan antas ha den högsta graden av utveckling och globalisering är Dubai, 

Förenade Arabemiraten, beläget vid Arabiska Gulfen. Här har oljeresurserna alltid varit 

starka, men då oljekällorna börjat tryta har insikten om att bygga upp en annan inkomstkälla 

ökat och strukturen av oljeindustrins arbetstagare har förändrats och påverkat globaliseringen 

(Haines, 2007). Likt Platt hävdar (2007) började haussen på allvar i samband med inträdet i 

2000-talet, och enligt samme person syns inga uppenbara faktorer som skulle få denna hausse 

att avstanna. Samtidigt påpekas att en kraftig anledning till detta är att ledarskapet förändrats i 

emiraten, reformer och andra utvecklande ting har tagit landet framåt (Platt, 2007). På grund 
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av dessa faktorer har företag, större som mindre, sökt sig till dessa regioner, de vill vara med 

att ta del av den positiva vind som blåser (Schmitt, 2007).  

 

Gimbel (2007) förstärker bilden av Dubais utveckling, bilden om en liten stad som börjar visa 

en avsaknad av sin främsta inkomstkälla, oljan, och som bygger nya ”broar” för att överleva. 

Broarna är en komplex blandning av turism och kommersialism. Med tanke på Dubais 

geografiska läge, som en länk mellan öst och väst, finns stora möjligheter inom just 

turismbranschen. Den centrala tanken är dock att Dubai så småningom, vilket det i dagsläget 

delvis redan är, ska fungera som kraftfullt nav i affärsvärlden. En förutsättning för att denna 

globalisering skall ”fungera” är existensen av flygplatser och flygplan, det definierar 

exempelvis ekonomin och handeln, teknologin och turismen. Då byggnationen av Dubai 

World Central ger Emiraten världens största flygplats inom några år finns det stora 

förutsättningar till att förbättra Dubai ytterligare kring dessa områden (Cross, 2007).   

 

Då majoriteten av invånarna i östs västligaste stad utgörs av internationellt slag redan i dag 

blir det inte svårt att förstå hur pass långt de redan har kommit i sin utveckling. Som åskådare 

och betraktare utifrån kan det vara svårt att förstå vad som egentligen händer i denna bubbla, 

som en del skeptiker påstår att Dubai är. Luftslott eller ej, alla världens större företag har sökt 

sig dit och insett vilken enorm potential som finns där. Då du som affärsresenär på kvällen 

kan varva inomhusslalom med en luftballongtur över öknen, gör det hela saken inte sämre. 

Bara från Sverige härstammar drygt 200 företag, alltifrån världsledande Ericsson till 

glassmidesföretag från Smålands djupaste skogar. 

 

Allt är dock inte bara glitter och glamour, det som måste finnas med i tanken är alla de som 

ansvarar för den fysiska uppbyggnaden. Byggarbetarna är de som spontant kan anses få lida, 

den generella diskussionen som råder kring dessa är att lever utefter väldigt hårda krav och 

förhållningsregler, samtidigt som en alltför tunn lönecheck betalas ut. Benämningen kan vara 

att det är utländsk arbetskraft som står för de ansträngande arbetsuppgifterna (The McGraw-

Hill Companies, 2007). Samtidigt skall det också stå klart att skillnaderna mellan inhemska 

och utländska individer är stora, de inhemska erbjuds gratis sjukvård, medan de med utländsk 

bakgrund oftast måste teckna speciella försäkringar genom sina eventuella arbetsgivare, där 

processen är komplicerad (Coates & Burns-Green, 2007). Då just kontrasterna mellan fattig 

och väldigt mycket överklass är så påtagliga anser vi att det kan vara intressant att studera 
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förutsättningarna hos de internationella företag som sökt sig till Dubai. Ett av de företag som 

redan tidigt befann sig i Dubai var det svenska världsledande möbelföretaget IKEA, med 

Ingvar Kamprad som anförare. Dessa har ett varuhus beläget centralt i Dubai, vilket torde 

medföra intressanta konsekvenser.  

 

Såväl marknaden som medarbetarna torde speglas av bland annat stora kulturella skiftningar 

och inslag. Trots att globaliseringen har påverkat nationsgränserna, som har blivit betydligt 

öppnare under de senaste decennierna, hävdas det samtidigt att en gemensam kultur inte 

existerar globalt sett (Cultural and Religion Vital To Middle East CSR Model, 2007). Bland 

annat finns begränsningar i den ekonomiska världen, då islam i sig medför vissa 

begränsningar, annorlunda struktureringar och regler förekommer (Islamic Finance, 2007). 

Men samtidigt bör det också stå klart att Dubai, och Förenade Arabemiraten som land, har en 

nivå som är mer tolererande för västs influenser än övriga muslimländer, andra religioner har 

högre möjligheter att bli accepterade och integrerade (Reed, 2007).  

 

Då svenskar överlag har blivit öppnare för en globaliserad arbetsmarknad anser vi det vara av 

intresse att studera de problem och förutsättningar som finns bland de anställda inom detta 

företag, med globalt kända gynnsamma anställningsförhållanden och en egen företagskultur. 

Den generella ingångspunkten är att samtliga varuhus världen över bör fungera och vara 

uppbyggda på liknande grunder. Vår tanke är därför att försöka beröra de möjligheter och 

problem en, låt säga, svensk utsätts för då denne kommer in på IKEA Dubais arbetsmarknad, 

kontra en anställd som håller sig kvar på den inhemska marknaden. 

 
Problem 

 
• Är företagskulturer en underlättande faktor för aktörer på en globaliserad 

arbetsmarknad? 

 
Forskningsfrågor 

 
• Hur förhåller sig företagskulturen och arbetsvillkoren hos ett större företag på en stabil 

marknad, sett på olika nivåer i företaget?  
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• Hur förhåller sig företagskulturen och arbetsvillkoren hos ett större företag på en starkt 

expansiv marknad, med en bredare mångfald, sett på olika nivåer i företaget? 

 

1.1.1 Problemanalys 

 
Vi vill undersöka detta problem utifrån att båda författarna har erfarenhet inom IKEA 

koncern, och då specifikt IKEA Kalmar. Vi har samtidigt visionen att i framtiden sätta våra 

fötter på den globala arbetsmarknaden, vilket gör ämnesvalet än mer intressant. 

Tyngdpunkten kommer att ligga på att finna individer som redan är verksamma på den 

globala arbetsmarknaden, för att dessa skall kunna motivera vilka problem och möjligheter 

just de har stött på. För att få en djupare bild av problemet skall personer på olika nivåer i 

företaget få delge sin bild av situationen. För att få en bred bild av företagskulturen torde 

därför, det faktum, att vi har för avsikt att basera vår studie på dels IKEA Kalmar och dels 

IKEA Dubai, gör att helhetsbilden blir något mer konkret, än om endast ett varuhus studerats.  

 

Kontrasterna mellan de olika varuhusen, ett ifrån en svensk småstad och ett ifrån en av 

världens mest expansiva platser, gör uppsatsen än mer medryckande. Vår uppfattning är att 

IKEA som företag har för avsikt att kulturen, och därmed situationen för de anställda, skall 

vara av samma slag på samtliga varuhus i denna värld. Detta är något vi själva har fått vetskap 

om under vår vistelse inom varuhusets väggar. Samtidigt har vi också diskuterat och kommit 

fram till att vi har väldigt svårt att tro att detta verkligen är det reella fallet, mångfald, religion 

och kultur i övrigt kan, i våra ögon, inte lämnas helt åt sidan. Detta torde i så fall påverka 

arbetsvillkoren från varuhus till varuhus, och hur påverkas då en anställd formad av en annan 

kultur och mångfald? 

 

En föreställning och antagande vi har, i detta skede av uppsatsen, är att om företagskulturen 

verkligen till 100 procent var den samma på ett världsföretag, med kraftig global geografisk 

spridning, skulle det vara lättare för personer att söka sig till andra delar av världen. Vi 

beslutade oss därför att sätta oss in i sammanhanget från dess grund, att teoretiskt studera vad 

begreppet företagskultur egentligen betyder samt hur detta påverkar ett företags 

verksamhetsstyrning.  
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En tanke från vår sida, vid begynningen av problemets formulerande, var att studera ett 

mindre företag, där organisationen var något mindre komplex av sitt slag och vi som externa 

betraktare lättare kunde greppa helhetsbilden. I takt med att diskussioner kring begreppet 

företagskultur blev alltmer påtaglig insåg vi sedan att en större, mer komplex organisation 

torde vara ett enklare objekt att studera. Detta på grund av att personalsammansättningen kan 

variera rätt kraftigt, samtidigt som det oftast finns en utvecklad och framtagen företagskultur. 

Steget till IKEA blev sedan inte långt att ta.  

 

Sedan vill vi även gå till botten och se hur företagskulturer formas, är detta något som 

företagsledningar och grundare av organisationer formar eller är det i takt med evolutionen av 

verksamheten som detta automatiskt uppkommer? Fenomenet företagskultur är en ”farlig” 

företeelse i organisationer, i vissa kan det bara ses som positivt medan det i andra snarare kan 

ha en negativ laddning. De organisationer som enligt oss har en något negativ koppling till 

begreppet är företag där hierarkin har stark lyskraft, där individer längre ner i pyramiden ej 

har mycket att säga till om. I företag av IKEA:s slag, där de hierarkiska gränserna är 

utsuddade och samtliga anställda skall ha rättighet att kunna bidra till övergripande 

förändringar, är kopplingen helt annorlunda. Vilket också bevisas i och med att företaget är 

känt ute i den vida världen för sin behandling av medarbetarna, samtidigt vet också 

medarbetarna hur de förväntas uppträda.  

 

Enligt oss är det farligt att experimentera med en organisations företagskultur, då det är 

oskrivna förhållningssätt och normer som utgör kulturen. Att försöka införa dessa i stor 

utsträckning kan göra att till exempel företagsledningen i slutändan blir diktatorisk i sitt 

uttryck. Följer medarbetarna ej de allmänt vedertagna normera utsätts de för ”förtryck”. Om 

ledningen får allt för kraftigt storhetsvansinne kan det mynna ut i att företaget i slutändan inte 

får in ny arbetskraft i organisationen. På dagens arbetsmarknader, med begräsningar, kan detta 

dock verka något osannolikt, snarare kan medarbetarna tvingas till att uppträda på ett sådant 

sätt som strider emot deras individuella värderingar, då de är i behov av en inkomstkälla till 

sitt eget hushåll. 

 

Att påverkas av andra medarbetare, med längre erfarenhet inom organisationen, är något som 

sker automatiskt, enligt egen erfarenhet. Frågan är då om detta gynnar eller stjälper individer 

på den globala arbetsmarknaden? Skall företag ha rätt att forma kulturer och använda dessa 
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som ett kraftfullt hjälpmedel i verksamhetsstyrningen? Och vad händer egentligen i regioner 

där andra kulturer, där förankringen av exempelvis religiösa värderingar tar överhanden? 

Förpassas då företagens egen kultur eller står de sig fortfarande starka?   

  

1.1.1.1  Begreppsdefinitioner 

 
Ekonomistyrning 

 
Traditionell definition: 

 
”Ekonomistyrning avser all den planering och uppföljning som bedrivs i ett 

företag där måttenheten är pengar.” 

(Ax, Johansson & Kullvén, 2005, s. 57) 

 
Modern definition: 

 
”Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess 

befattningshavare mot vissa ekonomiska mål.” 

(Ax et al., 2005, s. 58) 

 
Verksamhetsstyrning 

 
”… På en del håll talar om att gå från ekonomistyrning till 

verksamhetsstyrning. Men egentligen rör det sig om ekonomi i en djupare 

mening en den slarviga vardagsbetydelsen pengar.” 

 (Olve, Roy & Wetter, 2004, s. 20) 

 
Företagskultur 

 
”Företagskultur används som en sammanfattande benämning på 

grundläggande antaganden, värderingar och föremål som gör att anställda i 

företag känner samhörighet.” 

(Holmblad Brunsson, 2005, s. 52) 
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Globalisering 

 
 ”… en intensifiering i global skala av de ekonomiska, kulturella och politiska

  förbindelserna över statsgränserna” 

 (Studentlitteratur – Internationellt samarbete, s. 9) 

 

1.1.2 Problemets betydelse 

 
Att arbetsvillkoren är viktiga för en arbetstagare är ingen nyhet, detta är snarare en mycket 

stor angelägenhet för de som söker tjänster ute på arbetsmarknaden. I takt med att sedan 

arbetsmarknaden globaliserats, vilket betyder att arbetstagarnas upptagningsområde växt till 

att innefatta samtliga delar av jordens yta, betyder att variationen av villkoren är stora av sitt 

slag. Detta beror på att olikheten i företagens uppbyggnad är ansenlig, omvärldsfaktorerna är 

inte de samma på samtliga marknader. Eftersom vi arbetstagare hyser stort hopp om att någon 

gång i livet få beträda en global arbetsmarknad blir betydelsen av vår problemdefinition av 

största vikt. 

 

Att vi sedan ska försöka få fram upplysningar och konkret information från aktörer som redan 

utgör denna globala arbetsmarknad, kan vara underlättande får såväl oss som andra. Om dessa 

har påverkats av skillnader i verksamhetsstyrning, från land till land, kan det vara av stort 

värde att få fram information angående detta. Men med det är det inte sagt att skillnader leder 

till problem.  

 

Dock går det inte att blunda för att det finns skillnader i utvecklingen från land till land. Då 

verksamhetsstyrningen enligt Olve et al. (2004) är en utveckling av det mer allmänt kända 

ekonomistyrningsbegreppet, verksamhetsstyrningen har inte lika starkt fokus mot det 

monetära utan ser mer till verksamheten som helhet (Ax et al. 2005), blir det inte speciellt 

svårt att göra antagningar om att synen på en arbetstagare skiljer sig beroende på hur pass 

långt i utvecklingen landet nått. Den starka monetära synen håller på att suddas ut och 

verksamheten blir alltmer vaken på individerna i företagen, något som i slutändan har mycket 

stark betydelse för hur företagskulter formas. Företagskulturer som sedan direkt eller indirekt 

påverkar arbetsvillkoren för en aktör på den globala arbetsmarknaden.  
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Om företagsledningar världen över öppnar upp sin blick för detta område kan det underlätta 

för arbetstagare. Samtidigt får standardiseringen, och elimineringen av företagskulturella 

skillnader, i vårt tycke ej gå för långt, då en anledning för aktören trots allt är att finna nya 

globala utmaningar. Ur företagets synvinkel, ett hypotetiskt antagande, kan det dock vara en 

fördel att sudda ut skillnaderna i villkor och förutsättningar. Anledningen till detta är att allt 

fler kan finna anledning att söka sig ut i världen, även personer som ej är i behov av en 

”global tillfredsställelse” (personer som känner behov av att resa och finna nya utmaningar på 

en mer global nivå), och på så sätt kan företagen få en större tillgång av kompetens. Urvalet 

att välja emellan växer och på det viset kan möjligtvis företagen drivas framåt.  

 

Genom ovanstående resonemang vill vi få fram att det, enligt vår övertygelse och antagande, 

kan vara av stor betydelse för världsekonomin totalt sett att beakta detta ämnesområde. Såväl 

länder, företag och arbetstagare kan påverkas av hur synen på begreppen 

verksamhetsstyrning, företagskultur och arbetsvillkor ter sig. Detta ger därför en anledning till 

att forma nedanstående syfte.   

 

1.2 Syfte 

 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företagskultur påverkar verksamhetsstyrningen 

inom samma företag med olika marknader och kulturella förutsättningar.  

 

1.3 Avgränsningar 

 
Fokus kommer att ligga på huruvida fenomenet företagskultur påverkar individen som berörs 

av begreppet. Vilka effekter det har på företagets rent monetära mått, sett till ekonomiska 

vinster och dylikt, är något som kommer att utelämnas. Slutligen bör det också påpekas att det 

blir svårt att dra några större slutsatser kring omvärlden i allmänhet, då sådana faktorer som 

religion och övrig kulturell påverkan lämnas utanför den teoretiska referensramen, endast 

vissa delar berörs. Vi skall även utelämna övriga faktorer som påverkar individers förmåga att 

röra sig på den globala arbetsmarknaden, såsom immigrationshandlingar samt övrig byråkrati. 
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2. METOD 

Den metod som tillämpats presenteras här, något som är en förutsättning för att kunna 
bedöma hur vi gått till väga för att samla in vår data och hur vi bearbetat denna. 
 

2.1 Forskningsstrategi 

 
Vår uppsats skall ha en förankring i empirin, vårt grundläggande arbete i att beakta den 

empiriska verkligheten ska leda till analyser och tolkningar som skapar och medför en egen 

teoretiska förankring. Genom våra observationer och tolkningar skall teorier testas, något som 

leder till vår anknytning till en induktiv ansats.  

 

I den induktiva ansatsen blir teorin vår egen, där vissa begrepp och antydningar krävs för att 

förklara just vår specifika uppsats. De observationer och undersökningar som gjorts under 

arbetets gång ska således bilda vår empiri. Det är utifrån empirin som den teoretiska 

förankringen uppkommer och denna skall vara i enlighet med uppsatsen syfte och 

utgångspunkt (Bryman & Bell, 2005). Bryman & Bell 

(2005) menar även att denna ansats till allra största del går 

hand-i-hand med en forskningsmetod som är baserad på 

kvalitativa grunder, vilket betyder att empiri i form av mått 

och övriga statistiska termer lämnas ute och bland annat 

intervjuer tar överhanden.  

 

I motsats till den induktiva ansatsen finns även en deduktiv 

ansats, en ansats som i vårt synfält får mindre 

uppmärksamhet i samband med just denna uppsats. Här är 

det således teorin som är utgångspunkten och den sätts i 

förhållande till den praktiska verkligheten, något som ofta är 

förknippat med en kvantitativ forskningsmetodik. Vår 

tidigare kunskap och våra erfarenheter skulle sedan kunna 

ha formulerat vissa hypoteser och utgångspunkter som hela 

uppsatsens utformning då grundar sig på. Svårigheten ligger 

då i förmågan att kunna forma mer operativa benämningar 

Teori 

Hypoteser 

Data- 
insamling 

Bekräftelse/ 
förkastning 

Revidering 
av teorin 

FIGUR 1 – Processen för deduktiv 
ansats (Bryman & Bell, 2005) 



Jon Eriksson, Tim Mankonen                                          Företagskulturens inverkan på den enskilde arbetstagaren  
Health Management åk 3  C-uppsats 15hp 
BBS  Högskolan i Kalmar 

 

2008-06-18  Sidan 15 av 107 
 

utifrån de hypoteser vi har som grund, och sedan välja in vilken data som är av störst nytta för 

just vår uppsats. Utifrån de resultat som sedan uppkommer i och med den empiriska 

beaktningen så antingen bekräftas eller förkastas teorierna. Författarna kan även komma att 

vilja revidera teorin (ibid.).  

 

De klara fördelarna med att istället grunda sin uppsats på en induktiv ansats är att 

verkligheten blir mer påtaglig. Nya spår och mönster kan uppkomma och frambringas, 

tidigare förutsättningar sätts till stor del åt sidan och ett stort utrymme finns för att forma 

nyskapande teorier, då andemeningen ej är att komma fram till att verkligheten 

överensstämmer med en viss teori (ibid.). Med i beaktningen i denna forskningsstrategi skall 

objektiviteten och subjektiviteten finnas, Patel & Davidson (2003) menar att författarnas 

egenutformade teori kan ha stora inslag av subjektivitet. En mer objektiv utgångspunkt torde 

uppkomma om en anknytning finns till en redan befintlig teoretisk förankring. En mer negativ 

syn på den deduktiva ansatsen uppkommer också, om den datainsamling som görs visar sig ha 

svårt att överensstämma med hypoteserna som formades i början av processen. Fallet kan 

även vara att intressanta infallsvinklar och teorier kan ha formats och presenterats innan den 

berörda forskningen har avslutats, vilket gör att just det arbetet kan förlora en stor del av 

värdet (Bryman & Bell, 2005).  

 

Den induktiva ansatsens direkta process är mer av det omvända slaget om jämförelser görs 

med den deduktiva. 

 
Induktiv ansats: 

 

 

 

  

Deduktiv ansats: 

 

 

 

 

 

Observationer 
Resultat 

Teori 

Teori Observationer 
Resultat 

FIGUR 2 – Utgångspunkter för respektive ansats (Bryman & Bell, 2005) 
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Vilket vi nämnt tidigare blir teorin resultatet av forskningen när ett induktivt arbetssätt 

används, men samtidigt innebär detta inte att den motsatta ansatsen helt lämnas åt sidan, 

inslag kommer alltid att finnas med från båda. Exempelvis kan det vara av stort värde för 

forskningen som helhet att en ny informationsinsamling görs, efter det att en egenutformad 

teori skapats, för att ytterligare värdefulla mönster kan uppkomma. En viktig punkt att 

påpeka, vilket kan bli verklighet vid forskning på denna nivå, är att teoribegreppet kan ha en 

något för stark betydelse. De teorier som arbetas fram genom den induktiva ansatsen kan ofta 

leda till att starka generaliseringar görs, verkligheten bryts ner på en mindre komplex nivå och 

något mer än en övergripande och förenklad nivå av slutsatser blir svårt att åstadkomma 

genom empirin. Teorin kan därför även benämnas som generaliseringar baserade på en 

empirisk grund (ibid.).  

 

Då vi anser oss mest förtjänt av att följa den induktiva 

ansatsen, och självklart även en kvalitativ forskningsmetodik, 

kommer vi att rikta ett starkt fokus på att infånga en 

tillfredsställande data. Denna data kommer sedan att 

analyseras och tolkas för att slutligen mynna ut i en teori, 

tillika en generaliserande bild av den empiriska verkligheten. 

Anledningen till att en kvalitativ utgångspunkt har valts beror 

på ämnesområdet, att kunna jämföra och analysera 

företagskulturer, och vilken påverkan de har på arbetstagare 

och samhället i stort krävs att mer ingående undersökningar 

görs på varje ”objekt”. Monetära termer och övrig statistik 

säger inte speciellt mycket om hur en anställd ser på, som i 

vårt fall, IKEA:s företagskultur och hur den påverkar deras 

vardag. Det är inte mängden intervju- och 

undersökningsobjekt som är av största värde, för att 

exempelvis få genomsnittliga värden som leder till 

tillfredsställande slutsatser, utan begreppet djup är den 

benämning som får det största utrymmet (ibid.).  

 

Både kvalitativ forskningsmetod och induktiv 

Problem- 
formulering 

Val av plats 
& personer 

Insamling  
av data 

Tolkning  
av data 

Arb. Med 
teori & begr. 

Resultat & 
slutsatser 

FIGUR 3 – Processen för kvalitativ 
undersökn. (Bryman & Bell, 2005) 
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forskningsstrategi har starka förbindelser mellan teori och empiri, samt vad som kan 

åstadkommas mellan dessa, nya teorier kan relativt enkelt uppkomma om ett sunt förnuft 

används i beaktandet av dessa två element. Något som också är nödvändigt att påpeka är att 

det genom användningen av en kvalitativ metod blir lättare att framhäva 

undersökningsobjektens uppfattningar och ståndpunkter, något som kan vara mer svårt att 

understryka genom en kvantitativ metod. Forskarnas, tillika vår egen, uppfattning kan därmed 

skjutas något åt sidan, då det genom citeringar blir enkelt att få fram en objektiv ståndpunkt 

från en utomstående part. Detta sätt att rikta in sin uppsats kallas för en så kallad 

mikroinriktning, och därmed återigen gå på djupet på ett koncentrerat objekt. Samtidigt 

Övriga karakteristiska drag för de denna metod är att den sociala biten får större 

uppmärksamhet och att då samtidigt öppenheten för hur flexibel den sociala verkligheten är 

ökar, samt att forskningen oftast har ett starkt fokus på processer (ibid.). 

 

Självklart finns det även en negativ sida med att använda en kvalitativ forskningsmetodik, 

vilket framkommer i kritiken som presenterats och uppmärksammats i samband med 

användandet av begreppet. För att forskning skall vara giltig och godkänd brukar det nämnas 

att studien som genomförts skall kunna göras om, vilket inom den kvalitativa 

forskningsmetodiken kan vara en väldigt påfrestande omständighet. Utfallet tenderar till att 

variera sig trots att omständigheterna är de samma. Det är även något komplicerat att nå en 

hög grad av objektivitet, då det kan vara svårt att forma frågeställningar som ej är riktade. 

Något som kan vara fördelar men samtidigt också nackdelar är det faktum att det är en något 

ostrukturerad teknik för att bedriva forskning, då det exempelvis inte är kvantitativa enkäter 

som utgör grunden (ibid.). 

 

Tidigare har det nämnts att det för att frambringa en ny egenutformad teori genom sin 

forskning krävs att en hel del generaliseringar sker, att göra sådana är samtidigt inte det 

enklaste. Då det i de flesta kvalitativa forskningsarbeten som genomförs finns en bas som inte 

är den bredaste, fallen är ofta av ringa storlek vilket gör det svårt att säga något som ämnet 

och problemet i stort, endast det berörda objektet är det som egentligen kan konstateras. I 

samma andetag finns även frågetecken kring de slutsatser som kommer att frambringas, dessa 

är starkt beroende av de intervjuobjekt som valts samt hur de intervjuats (ibid.). 
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För att ytterligare benämna den kvantitativa metoden, som också enligt Bryman & Bell (2005) 

är det vanligaste förfarandet, och anledningen till att denna inte är passande till vårt arbete 

kring företagskultur och hur denna påverkar verksamhetsstyrningen, kan huvuddragen tas 

upp. Enligt Patel & Davidson (2003) insamlas data genom en rad olika mätningar och 

insamlingar, som sedan bearbetas och granskas. Siffrorna och statistiken som inbringas kan 

vara mer eller mindre enkel att åstadkomma, beroende på vilket objekt som studeras. 

Sammanställningen och analysen av den statistiska informationen är det viktigaste verktyget. 

Med i åtanke ska även de trender som finns i samhället finnas, nämligen det faktum att de 

kvalitativa studierna de senaste decennierna knaprat åt sig andelar på bekostnad av de 

kvantitativa. Detta säger något om hur samhällsutvecklingen påverkat den 

företagsekonomiska forskningsmetodiken (Bryman & Bell, 2005).  

 

Slutligen kan det påpekas att den stora skillnaden mellan dessa två övergripande metoder är 

att den kvantitativa inriktar sig på att besvara varför en specifik sak är som den är, då de redan 

från början vet hur den är. Detta leder även till att det blir något lättare att kunna generalisera 

inom denna metodik, då antalet fall oftast är större och resultaten inte är lika mikroinriktade 

(ibid.).        

 

2.2 Undersökningsdesign 

 
Denna design är till för att ge uppsatsen en viss struktur, den ger ett stöd vid själva 

insamlandet och bearbetningen av den data som finns att tillgå. Beroende på vilken specifik 

undersökningsdesign som väljs ges uppsatsen en viss riktning, ställningstaganden och 

liknande ting påverkas. Samtidigt måste också olika prioriteringar och avvägningar göras för 

hur de berörda objekten studeras, utan att på något sätt göra dessa prioriteringar och 

avgränsningar kan projektet leda åt fel håll, fokus kan exempelvis förflyttas från det 

ursprungliga objektet (ibid.). 

 

Till denna uppsats är designen som valts den jämförande designen, något som har valts 

beroende på att två olika fall ska studeras, vilket är en miniminivå för att designen, som även 

kallas komparativ design, skall vara tillämplig. Vad som karaktäriserar denna form är att 

upplägget för att beakta de olika fallen är liknande, metodiken och intervjugrunderna har inga 

övergripande skillnader. Då Bryman & Bell (2005) framhäver att detta ger större möjligheter 
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för att begripa den komplexitet som de sociala bitarna har på olika objekt, är designen 

tillfredsställande för oss. Begreppet företagskultur, med tillhörande arbetsvillkor skall 

studeras på dels en marknad med en stabil grund dels på en marknad med en starkt expansiv 

utveckling, och hur detta ter sig på åskådlig nivå. Trots att det är inom samma organisation 

kan det på grund av föregående argument vara försvarbart att beakta detta som två olika fall, 

istället för ett gemensamt.  

 

Enligt Bryman & Bell (2005) är en kvalitativ intervjuundersökning lämplig att använda sig av 

när denna komparativa undersökningsdesign används för forskningen. Något som också har 

skett inom varje fall för vår räkning, hos de båda i varuhusen, i såväl Kalmar som Dubai. 

Flertalet intervjuer har genomförts bland berörda personer på olika nivåer hos de båda 

geografiskt skilda varuhuset, något ger ytterligare argument att benämna de olika varuhusen 

som skilda fall. Detta ger av vårt uppsatsarbete en del fördelar, att framställa teorier blir 

enklare, då det är ämnat att bli något lättare att dra slutsatser då två typer av fall har studerats 

(ibid.). 

 

Samtidigt bör vi, hävdar Bryman & Bell (2005), ta ställning till, trots att det torde vara något 

lättare forma egna teorier och slutsatser, vår begränsade förmåga. Fallet kan vara att vi endast 

ser till vår ”egen verklighet”, det vill säga endast de två berörda fallen studeras vilket gör att 

problemet på en mer övergripande helhetsnivå inte tas med i beräkningen. För att hantera 

detta krävs en stark förmåga av bland annat flexibilitet, att kunna vara öppen för det 

omgivande samhället och inte bara de berörda fallen. Medvetandet måste dock finnas i att vår 

forskning redan från början har vissa begränsningar, avgränsningen till våra två fall medför att 

en del av öppenheten till den omgivande världen försvinner, trots våra strider för att motverka 

dessa negativa konsekvenser (ibid.).  

 

Inom dessa fall kan olika analysnivåer hänföras, något som ger oss ett stöd för hur analysen 

skall löpa. Vid studerandet av vår uppsats kan vi följa olika individer och hur dessa påverkas 

av organisationens och omvärldens påverkan. Dessa mynnar sedan ut i den berörda 

organisationsnivån, även den skall beröras under arbetets gång. Slutligen är det också tänkt att 

en viss slutsats skall leda fram till, genom en generalisering, hur begreppet företagskultur står 

sig och påverkar individerna och organisationen på en mer global samt samhällsomspännande 

nivå.  
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2.3 Forskningsmetod 

2.3.1 Valda undersökningsobjekt 

 
Vårt intresse för begreppet och fenomenet företagskultur har en stark inverkan på hur denna 

uppsats formats. Då vi samtidigt båda hyser ett stort intresse för den globala arbetsmarknaden 

och har en utvecklad vilja att få kunskap om hur den fungerar och förändras, blev steget till att 

forma det problem vi tagit fram inte långt att ta. Som aktörer på en global arbetsmarknad, där 

gränserna inom och mellan organisationer suddas ut allt mer för varje dag som går, finns det 

några få utstickande företag vilka, åtminstone i teorin, har en företagskultur som står sig stark.   

 

Vi har därför i vår arbetsprocess valt att rikta in oss, vilket tidigare har nämnts, på ett och 

samma företag nämligen möbelvaruföretaget IKEA, där vi sedan har gjort en uppdelning av 

företaget fördelade på två olika fall. Dessa fall är IKEA Kalmar och IKEA Dubai, inom vilka 

en rad olika intervjuer skall genomföras fördelade på skilda nivåer. Anledningen till att dessa 

två varuhus valdes beror på att kontrasterna torde vara ganska stora. I Kalmar, varuhuset där 

vi själva har en viss insikt och förståelse kring, är det omgivande samhället lugnt och inte allt 

för expansivt, med en ”typisk västerländsk” kultur. I Dubai råder andra omständigheter, 

marknaden är minst sagt starkt expansiv och staden har starka influenser från andra delar av 

världen. Kulturen har därmed en mycket starkt spridning, vilket också torde påverka 

företagskulturen och arbetsklimatet på varuhuset.  

 

Andra argument till att just IKEA som organisation valdes beror på organisationens 

omspänning och storlek. Det torde vara enklare att se tendenser i ett större företag där 

omfattningen är bred, både geografiskt sett och inom själva det specifika varuhuset. På ett 

mindre företag kan det vara manipulerande att dra alltför starka slutsatser, då deras 

företagskultur istället exempelvis kanske kan bero på de personliga kopplingarna mellan 

medarbetarna. Ett avslutande skäl till vårt val av just IKEA är att det är något som berör oss i 

det svenska samhället i allra högsta grad, enligt oss är företaget ett ansikte utåt på den globala 

arbetsmarknaden, vilket kan gynna såväl specifika individer som samhället i stort. 

 

Vår förhoppning var att finna personal med olika typer av roller på företaget, fördelade på två 

till fyra intervjuobjekt på varje varuhus. Urvalet av dessa personer gjordes med hjälp av olika 

tekniker, åtminstone ur en teoretisk synvinkel. På en övergripande nivå styrs urvalet av de 
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objekt som skall ställas till förfogande för en intervju av de begränsningar och 

frågeställningar som genomsyrar uppsatsen, samtidigt som det finns en viss bakomliggande 

tanke från vår egen sida om vilka personer som kan tänkas vara intressanta att beröra, vilket 

det också fanns då vår andemening var att finna personer på olika nivåer inom varuhuset. 

Denna metod att genomföra ett urval kallas enligt Bryman & Bell (2005) för ett teoretiskt 

urval, och föregående faktorer är de kännetecknande faktorerna. Det ska även finnas med i 

åtanke att våra avgränsningar i uppsatsen styrde vårt urval, vår andemening är och var inte att 

bedöma IKEA:s skicklighet i att arbeta med företagskulturen, huvudfokus låg istället vid att 

frambringa individernas möjligheter och hinder som uppkommer i och med organisationens 

egen kultur. 

 

Vår mening från början var att vi helt och hållet skulle följa denna urvalsteknik, och att det 

var vi själva som direkt förfogade över valet av intervjuobjekt. Efter ett tag uppkom det dock 

en del faktorer som gjorde att vi delvis fick ändra inställning, på grund av bland annat ett 

starkt ansträngt tidsschema, enligt personer på chefsnivå i varuhuset i Dubai, stod möjligheten 

till att göra ett urval som enligt Bryman & Bell (2005) benämns vid ett bekvämlighetsurval. 

En av anledningarna, som också finns med i förklaringen till detta begrepp, är att just 

organisationen själv utgjorde begränsningar. Vårt planerade handlingsutrymme fick sig då en 

törn, vilket senare trots allt skulle visa sig leda till ett tillfredsställande resultat.  

 

Med dessa insikter startade vi således med att kontakta berörda personer på IKEA Kalmar, 

den första kontakten togs med Åke Ohlsson, som är varuhuschef för företaget i Kalmar. Vid 

detta personliga samtal diskuterades dennes möjligheter att medverka i att ta kontakt med 

varuhuset i Dubai, något som var en viktig punkt i arbetets gång. Ohlsson beslöt sig för att 

återkomma med information till oss via e-post, då han funnit relevanta personer och nummer. 

Vid ett besök på IKEA Kalmar fick sedan Jonas Stolt, med rollen som Manager Store Design, 

vetskap och kännedom om vår uppsats, vilket ledde till att han tog kontakt med oss och sökte 

djupare information om bland annat problem och syfte. Stolt, som är verksam inom IKEA 

International, tog oss sedan vidare till en person med bättre kontakter med andra varuhus i 

världen. Det var då vi fick en kontaktperson vid namn Anders Jepsen¸ en dansk som också 

arbetar inom IKEA International. Denne Jepsen bad oss specificera uppsatsen i ytterligare 

detaljer, och att översätta dessa till engelska, så att han sedan i sin tur kunde vidarebefordra 

detta till personer med chefspositioner vid IKEA Dubai. 
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I samma veva genomfördes också de planerade intervjuerna med personal från IKEA Kalmar, 

först ut var då varuhuschefen Ohlsson något som ägde rum den 12 oktober 2007. Platsen för 

den kvalitativa intervjun var ett sammanträdesrum i varuhusets personalutrymme. Då platsen 

var avskild och bekväm genomfördes en intervju av det längre slaget, den varade över 30 

minuter. Ohlsson gav oss direkt svar på de flesta frågorna, utan att vi själva behövde ställa en 

rad följdfrågor. Vår mall bestod av en så kallad intervjuguide, där vi hade en rad punkter som 

vi gärna ville beröra. Samtalet löpte sedan relativt fritt, och om något utelämnades tog vi då 

upp detta vid lämpligt tillfälle. Det skall även påpekas att övrig nyttig och intressant 

information kom till vår kännedom. Efter det att intervjun avslutats bokades en tid för nästa 

intervju. 

 

Det var då fråga om Camilla Walther, med stark insyn i IKEA Kalmars personalfrågor. 

Intervjun med Walther ägde rum den 18 oktober 2007, i samma avslappnande lokal och miljö. 

Genom hennes ord och tankar fick vi något annorlunda tankar och tongångar, helt i enighet 

med vad vi hade tänkt, i jämförelse med Ohlssons intervju. Samma intervjuguide och 

förfarande låg till vårt förfogande, något som även denna gång gav oss värdefull information 

och ett smärtfritt samtal.  

 

Under samma dag, 18 oktober 2007, genomfördes också den avslutande intervjun på 

varuhuset i Kalmar, denna gång med en intervjuperson som valt att vara anonym. Denna 

medarbetare hade vid intervjuns läge varit verksam på en rad olika avdelningar inom 

varuhuset, som sommar- och behovsanställd, vilket kunde ge oss en mer ingående syn på hur 

de anställda ute på golvet ser på IKEA och deras kultur samt situation. Syftet med att 

intervjua denna medarbetare var att få mer spontana svar, ett ge en ökad möjlighet att få 

uttrycka en negativ bild, om nu en sådan skulle finnas. Intervjuobjektet och vi kom därför 

fram till att störst utrymme till detta ges om persons namn inte finns med i det som kommer 

att publiceras. Dennes synvinkel gav en hel del intressanta svar, svar som inte riktigt hade 

samma utformning som de två tidigare, vilket torde bero på att denne inte besitter en lika tät 

kontakt med ledningen på varuhuset.  

 

Samtliga ovanstående personer hade i förväg fått en viss information om hur intervjun skulle 

gå till, vilka ramar den rörde sig inom och hur upplägget skulle vara, vilket enligt Bryman & 
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Bell (2005) torde ge ett ökad kvalitet på intervjun, då personen i frågan kan känna sig något 

mer avslappnad. Det bör även påpekas att de två sistnämnda samtalen var något kortare än 

intervjun med Ohlsson, men samtidigt innebar det i våra ögon inget negativt, då 

informationen som utdelades fortfarande var tillfredsställande.  

 

För att återgå till kontakterna med Dubai, kan det nämnas att det vid det här laget återigen 

togs kontakt med Jepsen vid IKEA International. Denna påpekade då att han trots 

ansträngningar och kontakter med ansvariga för varuhuset i Dubai inte lyckats åstadkomma 

ett tidsbestämt möte. Deras svar var att ”de för tillfället inte har tid att planera in ett möte med 

vem som helst” (E-postkontakt med Anders Jepsen, 2007-10-24). Dock skulle denne göra 

ytterligare ansträngningar för att försöka åstadkomma ett möte med någon berörd person på 

deras varuhus. Ohlsson informerades också om detta, och visade samtidigt sin välvilja, då han 

rådde oss att fortfarande resa till varuhuset i Dubai och väl på plats försöka finna lämpliga 

personer. Utan några ytterligare klarheter från IKEA Dubais sida genomförde vi trots allt vår 

resa ner till Asien, med Ohlssons ord färskt i minnet, med bandspelare, intervjuguide och 

penna till förfogande.  

 

Väl på plats i Dubai bestämde vi oss därför för att försöka komma i kontakt med några 

personer som kunde vara oss till förfogande. Samtal inleddes med några olika medarbetare, 

vissa mer inställsamma, andra mindre. Vårt idoga arbete ledde sedan till att samtal inleddes 

med först en intervjuperson, en person som mer än gärna förde ett samtal med oss. Hon var 

synligt intresserad av vår situation och hur vi betett oss för att komma i kontakt med 

medarbetare i Dubai. Samtalet utvecklades sedan till en slags intervju, som spelades in, där de 

flesta punkterna från vår intervjuguide genomfördes. Intervjun var av de friare slaget och 

personen kom ständigt med följdfrågor som berörde vår roll i IKEA och hur företaget 

fungerade i Sverige. Trots knacklig engelska, inte endast från hennes sida, framkom väldigt 

intressant punkter och redogörelser som delvis stärkte och delvis förkastade våra teser och 

bilder. 

 

Efter detta samtal fann vi ytterligare en person som med samma välvilja förstod vår situation 

och ställde upp på en intervju, av det mindre strukturerade slaget. Vi fick även här fram 

intressanta synpunkter som verkligen gav vår uppsats djup och ytterligare bredd. Det skall 

påpekas att personerna ställde upp, med vetskapen om att de skulle få en anonym roll. 
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Längden på samtalen, som ägde rum 6 november 2007, låg i trakterna kring de två sistnämnda 

samtalen vid IKEA Kalmar, det negativa var att dessa genomfördes i en inte allt för avslappad 

miljö. Då övrig personal lyste med sin frånvaro, samtidigt som vi var djupt tillfreds med vår 

situation och de svar vi fått, beslöt vi oss att avsluta vår vistelse på IKEA Dubai i och med 

detta. I vår inledning framkom det att vi gärna hade samtalat med en skandinav som sökt sig 

till denna arbetsmarknad, något som redan här kan påpekas är att dessa skandinaver lyste med 

sin frånvaro, då varuhuset hade en stark prägel av östasiatiska anställda.  

 

2.3.2 Semi-strukturerad intervju 

 
Under våra samtliga kvalitativa intervjuer är det begreppet semi-strukturerad som varit var 

mall och ledstjärna. Dessa är av det mindre strukturerade slaget, vilket kommer som en följd 

av vår intervjuguide med övergripande rubriker som skall bearbetas. Vad som är positivt med 

denna metod är att intervjupersonen i fråga fördelas med ett större utrymme att samtala kring 

de faktorer och punkter som denne anser intressant (Bryman & Bell, 2005). Konsekvenserna 

av detta anser vi vara att vi i gengäld fått en ökad kvalitet på informationen som skall 

analyseras och värderas, något som kan leda till en mer djupgående och värdefull diskussion.  

 

Andemeningen med en semi-strukturerad intervju är att flertalet övergripande områden skall 

finnas med, och om något skulle lämnas åt sidan från intervjuobjektets sida, är det vår uppgift 

att lyfta fram detta vid ett lämpligt tillfälle. Detta indirekt fria samtal leder till att den 

utfrågade personen intar en mer avslappnad roll, som i sin tur kan ge en utökad 

informationskälla. Vår avsikt med att använda oss av denna teknik, förutom de argument som 

redan använts, är att vårt ämnesområde innefattar mängder med infallsvinklar och intressanta 

analyspunkter. Enligt Bryman & Bell (2005) åstadkoms en indirekt begränsning av området 

genom att utföra en intervju med en sådan här struktur. Samtidigt är det också vår uppgift, 

som intervjuare, att begränsa de områden som behövs avgränsas. Då vi i vissa fall fick alltför 

stort monetärt fokus under våra intervjuer, krävdes det därför att vi på ett smidigt sätt försökte 

förflytta fokus till en annan infallsvinkel. Värt att påpeka är också att de frågor som var 

ämnade att behandlas under intervjuns gång, ej behövde bearbetas enligt ett speciellt mönster, 

vår uppgift är att vara flexibla och i så liten mån som möjligt försöka störa samtalet (ibid.). 
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Bryman & Bell (2005) vill även påpeka att det finns intervjuer som äger rum enligt en teknik 

som kallas för ostrukturerad intervju, detta förfarande kan generellt sett liknas vid en vanlig 

konversation mellan två arbetskamrater och/eller vänner. De ansvariga för intervjun besitter 

då endast information om frågeställningar och syfte som en reserv i huvudet, samtalet är 

syftat till att uppkomma av sig själv och detta kan oftast kretsa kring endast en frågeställning, 

som i sin tur medför följdfrågor som tar intervjun vidare. Detta sätt att behandla var delvis vår 

teknik vid besöket i Dubai, en kombination av en ostrukturerad och en semi-strukturerad är 

nog den mest rättvisa benämningen på tekniken. Det skall påpekas att vår intervjuguide under 

intervjun fanns till förfogande.  

 

Slutligen finns det också en intervjuteknik som kallas för strukturerad och/eller 

standardiserad, som då baseras på ett strikt frågeformulär. Detta formulär ger upphov till en 

tydligare och rakare sammanställning av det data som samlats in. Frågorna blir därmed 

automatiskt också de samma för samtliga intervjupersoner. Det kan även finnas en del 

kategorier av svar, vilket ger tekniken ett visst utmärkande drag. Bryman & Bell (2005) 

framhåller att denna metod kan vara lämplig att använda inom de båda övergripande 

metoderna för att bedriva företagsekonomisk forskning, det vill säga såväl kvalitativ som 

kvantitativ forskning.  

 

Nedan i figur 4 kommer en undersökningsmodell att presenteras, något som kommer att ligga 

som stöd i vårt arbete med att analysera den data som samlats in, och som sedan är tänkt att 

mynna ut i nyskapade teorier och mönster. Det är kärnan i mitten av figuren, där färgen är 

som mörkast, som vi kan benämna som området där svaret på vår frågeställning finns, 

nämligen om företagskulturer är en underlättande faktor för aktörer på en globaliserad 

arbetsmarknad. Klarar vi av att få tillräckligt med information och data så att området i mitten 

blir tillräckligt fyllt, är möjligheterna stora till att få en tillfredsställande slutsats, eller i alla 

fall antydningar till vad som kan verka troligt.  
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2.3.3 Dokumentering av intervjuerna  
 

För att kunna bevara den värdefulla information vi tilldelats och förskansat oss med, har vårt 

redskap som spelar in intervjuerna varit väldigt värdefull att tillgå. Utan detta hade det varit 

klurigt att få ordagrann information sparad och bevarad. Samtidigt är det också viktigt att de 

intervjuer som spelas in också har en tillåtelse till detta, något som vi också fått av våra 

intervjupersoner, trots att vissa bett om att få vara anonyma. Tekniken att spela in skall inte 

göras för ansträngande då vissa personer kan känna sig trängda av att bandas. Om de känner 

sig trängda, kan det leda till att intervjun förlorar en del av sin kvalitet, vissa svar kanske inte 

blir lika uttömmande som om de hade besvarats utan inspelning (ibid.). Vår teknik att spela in 

har, enligt vår mening, varit lindrig då svaren vi fått varit tillfredsställande och utfyllande. 

Hos de anonyma personerna från varuhuset i Dubai kunde vi dock ana tendenser till 

tveksamheter i och med vår bandning, men trots allt fick vi ändå värdefull information.  

 

FIGUR 4 – Egenutformad undersökningsmodell med hänsyn till de olika   
infallsvinklar som vår uppsats är ämnad att inta utifrån                                             
uppsatsens problem, frågeställningar och syfte. 
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Ett ytterligare argument för att använda sig inspelning vid intervjutillfällena är att vår 

delaktighet och aktiva förmåga stiger, då vi inte behöver avbryta samtalet för att bevara 

specifika citat genom att dokumentera dessa. Konversationen får mer liv och vi kan istället 

koncentrera oss mer på att skapa följdfrågor, så kallade sonderingsfrågor, som går mer på 

djupet i jämförelse med de frågor som finns att tillgå i vår intervjuguide, även med 

benämningen direkta frågor. Slutligen har vi också använt oss av indirekta frågor, som är 

tänkta att ge oss personens helt egna åsikt kring företaget, hur denne anser att de fungerar. 

Andemeningen med denna teknik är att komma ett steg ifrån de mer inprogrammerade 

vanorna över hur man svarar (ibid.).  

 

2.3.4 Bearbetning av data 

 
Då vi har utgått från en problemformulering som skapats och sedan bildat oss en uppfattning 

om helheten av problemet, har vi sedan format oss en ståndpunkt och antagande till hur 

problemet kan uppfattas och betraktas. Vi har sedan studerat olika typer av fall som är tänkta 

att ge oss svar på om vårt antagande är troligt, antagandena kan omformuleras under arbetets 

gång därför kan fallen även betraktas ur olika hänseenden. Då vi bedriver en kvalitativ 

forskning, med en induktiv ansats som grund, uppkommer ett analysmönster som kallas 

analytisk induktion, vilket överensstämmer med de mönster som beskrivits ovan (ibid.). 

Sammanfattningsvis kan det påpekas att de fall som valdes slutligen också verifierade de 

antydningar och tankar som formats. 

 

Det kan utifrån ovanstående skäl lätt formas kritik gentemot detta sätt att bedriva analys. När 

bevisen tryter kan det vara alltför lätt att byta antagande och infallsvinklar, vilket gör att visst 

intressant material går till spillo helt i onödan. Slutsatsen som åstadkoms kan därför av många 

kritiseras vara alltför blek, då den är något som aktivt arbetas emot för att slutligen komma 

fram till. Strategin kan i vissa fall därför vara alltför tunn, medan den i andra fall är helt 

tillräcklig (ibid.). 

 

2.3.5 Datainsamling 

 
Det finns två typer av benämningar på data, det är dels primärdata men även sekundärdata. 

Primärdata är den informationskälla vi själva åstadkommit, det vill säga ingen forskare har 
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tidigare samlat in detta (Hultén, 2006-11-21). Våra empiriska beaktningar, genom de 

intervjuer vi åstadkommit inom våra specifika fall, är således också den viktigaste källan för 

vår uppsats, den viktigaste tyngdpunkten kommer att ligga kring dessa data då det är dags för 

analyser och diskussion. Benämningen sekundärdata är den information som finns att tillgå 

sedan tidigare, det innefattar därför ej den information vi hämtat in genom våra empiriska 

beaktningar (ibid.). Dessa data gäller det också att inta en särskild ställning till, då mycket av 

informationen kan vara felaktig för just vårt syfte, om så är fallet kan analysen och arbetet 

överlag bli alltför komplext och svårt att slutföra (Bryman & Bell, 2005). Denna typ av 

sekundär data skall också uppvisas under rubriken empiri i uppsatsen, och i vårt fall 

elimineras därför riskerna då vi inte har för avsikt att ta del av någon specifik sådan 

information.  

 

2.3.6 Kritisk granskning 

 
Vi har i denna uppsats förskansat oss med teori som står sig stabil över tiden, vilket gör att 

relevansen angående utgivningsåren suddas ut till viss del. Men samtidigt bör det också 

påpekas att all litteratur trots allt är av det modernare slaget, såväl vetenskapliga artiklar som 

övriga böcker håller sig överlag på 2000-talet vilket gör att en mängd negativa faktorer och 

konsekvenser elimineras. Samtidigt har vi en hel del teorier och begrepp som under modern 

tid har var de samma, begreppen organisationskultur tillika företagskultur är något som 

florerat och varit välkänt en längre tid. Dock förekommer en del ord som bland annat global 

och globalisering som de senaste åren fått allt större utrymme, något som krävt en ny och 

relevant litteratur. Hur aktörer på en global arbetsmarknad sedan skall bete sig, och vilka 

möjligheter och hinder de stöter på, är något som det saknas vilket också är en av 

anledningarna till att denna uppsatsprocess äger rum.  

 

Om såväl IKEA och Dubai finns det mängder med artiklar och information att ta del av, men 

samtidigt gäller det att vara vaksam på vad som publicerats, viss information har vi själva 

märkt till viss del vara något manipulerande. Specifikt Dubai är något som många vill ha ett 

ord med i leken om, vad som är sant och inte sant är svårt att besvara, intrycken om hur 

expansionen verkligen är där nere är lättast att sammanfatta genom den egna synen, trots att 

det var svårt att greppa väl på plats. Det finns en hel del värdefulla studier kring IKEA som 

också torde vara av stor nytta att ta del av, ett bakslag för oss var då vi till en början inte 
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lyckades ta del av Miriam Salzers avhandling kring fenomenet IKEA. Något som vi fick 

tillgång till efter ett tag. Om vi hade fått en tidigare tillgång till denna avhandling hade vi 

förmodligen fått en något annorlunda utgångspunkt, genom att exempelvis använda denna 

som en källa till sekundärdata. Trots att avhandlingen lyste med sin frånvaro på bibliotek och 

handeln, då förlaget ej hade den tillgänglig för allmänheten längre, fick vi tillgång till delar av 

den. 

 

När det gäller våra intervjutekniker som överlag löpt smärtfritt och varit tillfredsställande, 

finns det nog trots allt en hel del svagheter och kryphål som kan vara föremål för en kritisk 

granskning. Då intervjuerna varit av mindre formellt slag, baserade på ett antal övergripande 

punkter som lett till ett samtal, är det också möjligt att dessa fått inslag av subjektivitet från 

vår sida, trots att detta i så fall inte är något som skett medvetet. Vi har i största möjliga mån 

även försökt utelämna ledande frågor, som kan ge stora konsekvenser på ett arbete, dessa 

risker har även minskats då det är fråga om ett semi-strukturerat förfarande. Det gäller även 

att kunna sortera ut vad som verkligen är viktigt ur intervjuerna och vara medveten om att 

orden från personer på chefsnivåer kan vara något inskränkta på företagets egen verklighet, 

trots deras välvilja.  

 

Några ord bör också säga om vår taktik och vårt sätt att genomföra intervjuerna nere på plats i 

Dubai, dock vill vi påpeka att utefter de förutsättningar vi hade blev resultatet väldigt 

tillfredsställande. Om bara viljan att ta emot oss hade varit större hade uppsatsen kunnat lyftas 

till en ytterligare nivå, detta får nu dock ligga i framtiden.   
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3. TEORI 

Under detta avsnitt presenteras den teori som ska ligga till grund för uppsatsen. Utifrån 
denna teori ska sedan empirin analyseras och sedan vägas in med våra diskussioner och 
ligga till grund för en nyutformad teori.. 
  

3.1 Ekonomi- och verksamhetsstyrning 

 
Att uppnå vissa strategiska mål är ekonomistyrningens övergripande syfte. Därmed blir 

utgångspunkten för ekonomistyrningen företagets strategi. Dock är det inte strategin i sig som 

utgör utgångspunkten, utan verksamhetsplaner och delmål som riktats mot ekonomiska mål 

vid nedbrytningen och operationaliseringen av strategin, detta är ekonomistyrningens 

övergripande syfte (Ax et al., 2005). 

 

Både finansiella och icke-finansiella kan ge uttryck åt ekonomiska mål, men det är de 

finansiella målen som är mest vanligt förekommande. Dock växer sig de icke-finansiella 

målen sig allt starkare, och det blir allt viktigare i dagens samhälle att kunna uttrycka sig i 

icke-finansiella målsättningar. Den allt mer accelererande ökningarna av dessa termer beror 

på att satsningar på exempelvis kvalitet och service, samt kund- och marknadsorienteringen 

blir allt mer förekommande (ibid.). 

 

Ekonomistyrningen har en rad uppgifter för att vara i stånd med att påverka befattningshavare 

och dess verksamhet. Dessa är exempelvis planering och uppföljning, kommunikation, 

framtagande av beslutsunderlag och skapande av förutsättningar för lärande och en god 

företagskultur (ibid.). 

 

För att kunna utföra dessa uppgifter, och styra i riktning mot vissa ekonomiska mål, tar 

ekonomistyrningen hjälp av en rad styrmedel. Det finns tre olika slags styrmedel: formella 

styrmedel, organisationsstruktur och mindre formaliserade styrmedel. Formella styrmedel ses 

som hårda och är viktiga i strävan att uppnå vissa ekonomiska mål, dessa är de vanligaste 

förekommande bland företagen, hit hör bland annat tillexempel budgetar, produktkalkyler och 

intern redovisning (ibid.). 
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Organisationsstruktur innefattar många aspekter, de främsta som nämns inom 

ekonomistyrningsområdet är organisationsform, ansvarsfördelning och belöningssystem. 

Organisationsform handlar om precis som det låter om olika former för att organisera 

verksamheten. Dessa i sin tur delas in i vertikala perspektivet, alltså att man ser företaget som 

en hierarki, med organisatoriska nivåer vilket betyder att i företaget existerar överordnade och 

underordnade enheter i olika nivåer. Det andra sättet att se verksamheten är det horisontella 

perspektivet, här ser man istället organisationen som en värdekedja. Detta är ett 

organisationssätt som dykt upp under de senaste årtionden som en följd av de förändringar 

som ägt rum i omgivningen. Kundorientering av exempelvis varor, tjänster och service anses i 

de flesta fall vara den mest betydelsefulla förändringen som har förändrat hela arbetssättet 

utåt. Slutligen är en kombination av dessa två exempelvis en matrisorganisation (ibid.). 

 

Ansvarsfördelning betyder att det ställs ekonomiska krav på olika organisatoriska enheter, och 

på så sätt fördelas ansvaret sinsemellan. Ansvarsfördelning har två viktiga principer som 

denna följer, dessa är påverkbarhets- respektive befogenhetsprincipen, vilket innebär att 

människor ska kunna påverka det som de ansvara för och ha befogenheter att gör så. Sist 

bland organisationskulturen återfinns belöningssystem vilket är ett sätt som företagen 

använder för att förbättra utförandet av arbetsuppgifter genom att motivera sina anställda 

(ibid.). Mer om detta i kapitel 3.4 Belöningssystem. 

 

Mindre formella styrmedel ses som mjuka. Dessa styrmedel växer sig allt starkare i 

företagskulturen men används fortfarande minst inom ekonomistyrningsområdet. Tre exempel 

på informella, eller så kallade mjuka styrmedel, är för det första lärande som går ut på att 

genom erfarenhet försöka förändra arbetet till det bättre, antingen individuellt eller 

organisatoriskt. Företaget strävar helt enkelt efter att personalen försöker hela tiden förändras 

mot det bättre, vilket ska genomsyra företagets arbetsklimat och kultur, det är en oavbruten 

fortlöpande förändrings-, förnyelse- och förbättringsprocess. Det andra mjuka styrmedlet är 

medarbetarskap, vilket syftar på en demokratisering av arbetslivet. Medarbetarskap kan 

kortfattat sägas vara en strategi för att förstärka viljan att göra ett bra jobb och på så sätt öka 

engagemanget. Sist bland de mjuka styrmedlen återfinns företagskultur (ibid.), som behandlas 

mer genomgående nedan. 
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”Med en organisations kultur menas dess inre liv, det vill säga sättet att leva, tänka, handla 

och vara” 

(Olsson & Skärvad, 1995, sid 69). 

 
Detta avsnitt i den teoretiska referensramen är baserad på referenser som kan anses stabila och 

till stor del objektiva, med anledning av att teorins starka förankring, som sträcker sig långt 

tillbaka i tiden. Vi anser därför att detta är en stark grund att stå på.  

 

3.2 Företagskultur 

 
Inom företag finns vissa speciella element som gör att de som är inblandade i verksamheten 

känner gemenskap, i vissa verksamheter är dessa element starkare än i andra. Elementen 

utgörs av företagets gemensamma fundamentala värderingar och antaganden, ibland även av 

specifika föremål. Tillsammans bildar ovanstående begrepp och verktyg en organisations 

företagskultur (Holmblad Brunsson, 2005). Om företag och dess ledning nyttjar denna metod 

och form för att styra en verksamhet med dess tillhörande medlemmar, kan arbetet med att 

just styra verksamheten tonas ned en del.  

 

Om de normer som skapats växt sig starka kan medarbetarna själva skapa sig en bild om vad 

som egentligen behöver göras, ansvarskänslan bland de inblandade stärks. Denna 

ansvarskänsla skall sedan leda till att företagets samtliga medarbetare skall sträva efter samma 

mål och riktning, en positiv dragningskraft för hela företaget (ibid.). Samtidigt som 

beslutsfattarnas direkta operativa direktiv minskar till antalet, skall det också finnas i åtanke 

att karaktären av företagets verksamhet blir svårare förändra och omstrukturera. För att då 

skapa och förändra en företagskultur inom en specifik organisation krävs en skicklig ledare 

och/eller ledning (ibid.).  

 

Själva begreppet företagskultur har en något osäker uppkomst, vissa vill påstå att detta endast 

är en vinkling av samhällets kultur och mångfald. I samma andetag vill vissa hävda att det är 

världsföretagen, eller företag av större dignitet inom en nations gränser, som sätter sin 

karaktär på hela samhället, och genom detta formar och leder dem i en viss riktning (ibid.).  
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Negativa influenser i ämnet gör gällande att en företagskultur i sämre skick kan skapa 

meningsskiljaktigheter inom en organisation, på grund av tvetydighet och mångtydighet. Den 

gemensamma dragningskraften som var ämnad att uppkomma kan då bytas ut mot insikten 

om hur pass olika individerna inom organisationen faktiskt är. Detta kan exempelvis bero på 

att vissa professioner känner mer tillhörighet till den specifika yrkesgrupp de faktiskt i grund 

och botten tillhör, vilket företag de är delaktiga i får då en mindre betydelse (ibid.). 

Differenserna mellan organisationsmedlemmarna blir då för stora, beteendet skiljer sig alltför 

mycket och steget till delaktigheten med sin ”egen” profession blir då mycket mer 

okomplicerat att ta. Vissa av dessa professioner, då exempelvis läkare, revisorer och liknande 

yrkesgrupper tenderar även att sätta sina spår på en organisations kultur, trots att de inte 

tillhör företagets ledning medför deras inflytande detta fenomen (ibid.). 

 

Andemeningen är att de personer som besitter chefsroller också ska besitta värderingar som 

”smittar av sig” till övriga medarbetare. Att försöka forma ett gemensamt tankesätt är ledarnas 

främsta utmaning, mer konkret uttryckt skall de anställda få uppfattningen om att de ar en 

frihet att bestämma själva samtidigt är det chefernas yttersta vilja som ändå blir verklighet. 

Med hjälp av företagets visioner skall de anställda drivas framåt på ett gemensamt 

förfaringssätt, vilket mynnar i att chefernas främsta uppdrag blir att hålla visionerna vid liv 

och göra uppdateringar av dessa. På det viset uppkommer en övergripande kontroll utan att 

cheferna direkt styr den operativa verksamheten, de som är inblandade känner delaktighet och 

ansvar och styr indirekt organisationen åt det håll företagsledningen vill (ibid.).  

 

I Holmblad Brunsson (2005, s. 54) kan man läsa om Hofstedes ord om kulturen hos företag: 

 

”… en kollektiv programmering av förståndet” 

 

Ett uttryck som fångar in och sammanfattar bilden över hur företagskulturen egentligen 

fungerar, det konkretiserar vad som egentligen sker och lämnar ute de mer positiva 

tongångarna, som mer går runt det direkta händelseförloppet (ibid.). 

 

De senaste åren har anställda i företag uppfattats få en ökad likhet med arbetsgivarna, 

gällande värderingar och uppfattningar. Detta har kommit hand i hand med att engagemanget 

för arbetet i stort har ökat, vilket i sin tur har lett till att personer slits ut fortare. Då 
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värderingarna inom företaget tenderar att bli allt mer liknande, då integreras även individerna 

mer med varandra. Därför godtas det att företagsledningar i större utsträckning lägger sig i 

arbetstagarnas övriga livssituation, kosten och övrig sund livsföring är något som de gärna vill 

styra för att personalen skall kunna vara effektiva under arbetstiden. Holmblad Brunsson 

(2005) vill framföra att acceptansen kring dessa tendenser tyder på att styrningen med hjälp 

av kultur och värderingar har varit lyckosam.  

 

Ett faktum värt att ta upp är att regler och villkor även förekommer inom företagskulturen, det 

som dock skiljer sig är att den officiellt nedskriva dokumentationen oftast lyser med sin 

frånvaro. Liknelsen med en procedur är trots allt påtaglig, en procedur är något dokumenterat 

som understödjer att beslut genomförs, då de som påverkas av dem inte ser någon större 

skillnad. Den ”tvingande faktorn” kan i stort sett vara densamma, särskilt i välutvecklade 

kulturer kan distinktheten bakom värderingarna vara stark (ibid.).  

 

Samtidigt finns det även en hel del med ledare som inte är medveten om vilken betydelse 

värderingar har i en organisation, och därmed har inte full förståelse för begreppet 

företagskultur. Det Holmblad Brunsson (2005) vill få fram är att företagsledare, trots sin 

omedvetenhet, är att de oftast inte behöver förändra sitt beteende och sitt förhållande till sina 

anställda. En skicklig ledare har denna förmåga indirekt, den kan skapa värderingar som 

bidrar till företagskulturen, utan att detta har en central plats i organisationen.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artefakter 

Värderingar 

Antaganden 

FIGUR 5 – Scheins tre kulturella nivåer (Hatch, 2002) 
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Ovanstående figur sammanfattar de nivåer som finns inom en organisation som berör den 

kulturella strukturen, de tre upptagna nivåerna integreras ständigt med varandra enligt Scheins 

syn, som tas upp i Hatch (2002). Antagandena, som har sin position längst ned i modellen, 

syftar till att sammanfatta det som tas för givet i en organisation, och på grund av det utgör de 

också en mycket viktig märg inom verksamheten. Ett annat sätt att förklara begreppet är att 

beskriva det som den verklighet arbetstagarna upplever, vilket också gör det svårt för 

medlemmarna att direkt uppfatta dem. Det är något som finns under personalens uppfattning, 

och detta medför svårigheter för dem som vill diskutera antagandena (ibid.). 

 

Värderingarna och normerna inom en organisation är något mer tydliga, dessa sammanfattar 

de mål och principer som en organisation med tillhörande medlemmar står för. På grund av 

detta kan också värdet ”området” också i större utsträckning sammanfattas. För personalen 

utgör dessa värderingar en viktig grundpelare, det bestämmer övergripande hur dessa får 

handla och bete sig i vissa lägen. Men samtidigt ska det påpekas att trots dessa indirekta 

föreskrifter är detta inget som personalen jämt och ständigt går omkring och tänker på. I en 

kulturell organisation är detta något som oftast indirekt uppkommer, och samtidigt ger det en 

aning om vilket förtroende personalen kan ha på varandra. Värderingarna formar beteendet 

och i vissa situationer kan detta vara bra att falla tillbaka på (ibid.). 

 

Artefakterna är det mest synliga inom en organisationskultur, det är vad som uppkommer på 

grund av de beteenden och antaganden som görs. Dessa värderingar och normer kan skapa 

fysiska ting och andra typer av uttryck som ger ”utlopp” för antaganden och värderingar. 

Logotyper, klädsel, metaforer och olika kommunikationsmönster kan vara konkreta exempel 

på artefakter inom en organisation. Artefakterna uppkommer inte endast på grund av de 

antaganden och värderingar som finns, förhållandet råder även omvänt, till exempel kan viss 

klädsel leda till att vissa värderingar bildas, som i sin tur i längden leder till antaganden som 

tas för givet i slutändan (ibid.) 

 

Med anledning av att dessa olika referensramar har hyfsat överensstämmande utgångspunkter, 

och med anledning av författarnas starka trovärdighet, är detta något som vi starkt kan luta oss 

tillbaka på, trots begreppets komplexitet. 

 



Jon Eriksson, Tim Mankonen                                          Företagskulturens inverkan på den enskilde arbetstagaren  
Health Management åk 3  C-uppsats 15hp 
BBS  Högskolan i Kalmar 

 

2008-06-18  Sidan 36 av 107 
 

3.4 Belöningssystem 

 
” … de belöningar individer eller team erhåller när deras beteende bidrar till 

organisationens mål, förutsatt att de förväntar sig detta.” 

(Kaplan & Atkinson, 1998. s. 135) 

 

I dagens företagssamhälle är det av största intresse att få medarbetarna att jobba, enskilt eller i 

grupp, mot företagets uppsatta mål. Att det förekommer en bra överensstämmelse mellan de 

mål verksamheten har, och vad arbetstagaren vill åstadkomma med sitt arbete är därför 

mycket grundläggande. Företagen har blivit alltmer beroende av sina medarbetare för att 

kunna bedriva en effektiv verksamhet som kan fortgå en lång tid framöver. För att kunna 

uppnå detta krävs att personalen tar sitt ansvar, har en hög kompetens och dessutom har en 

hög motivationsfaktor till sitt arbete som denna lägger ner i företaget. Det är här 

belöningssystemet kommer in i bilden, att ha möjlighet att påverka personalen till ett 

handlande som ligger i linje med företagets synsätt, och därigenom använda motivation som 

en drivkraft, och på så sätt uppnå en hög effektivitet i organisationen. Verksamhetsstyrningen 

använder sig därmed av belöningssystemet som ett verktyg i organisationerna. Dock måste 

personalen uppfatta att det finns någon mening med belöningssystemet för att denna skall ha 

någon verkan (Samuelson, 2004). 

 

Då diskussionen går i samhället gällande belöningssystem har denna dominerats av en 

marknadssyn. Belöningsprogram och högra ersättningar till de högsta befattningshavarna har 

även fått stort utrymme i debatten (Samuelson, 2004).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grund för belöningar 
• Finansiella och icke-finansiella mått 
• Individuella, grupper, resultatenheter 
etc. 
• Prestationsmätning och påverkbarhet 

Syften med belöningar 
• Verksamhetsstyrning 
• Motivera till önskvärda prestationer 
• Rekrytera och behålla medarbetare 
 

Mottagare av belöningar 
•Individ, grupp, chef, organisation 
•Rättviseaspekter 
•Information och kommunikation 
 

Former för belöningar 
• Monetära belöningar 
• Icke-monetära belöningar 
• Ägarandelar 
 

FIGUR 6 – Överblick av belöningssystem (Samuelson, 2004). 
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3.5 IKEA som företag 

 
1. Sortiment – vår identitet 

(läs: att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga 

heminredningsartiklar till så låga priser att så många människor som möjligt har råd 

att köpa dem.) 

 

2. IKEA – andan 

(bygger på entusiasm, förnyelselust, sparsamhet, ansvarstagande, ödmjukhet inför 

uppgiften och enkelhet i sätt att vara. ”Vi måste ta hand om varandra, inspirera. Det 

är synd om den som inte kan eller inte vill vara med.”) 

 

3. Vinst ger oss resurser 

(läs: ”vinst är ett underbart ord” – det ska IKEA få genom att ha lägsta priser, god 

kvalitet, genom att produktutveckla mer ekonomiskt, köpa in bättre och spara på alla 

kostnader.) 

 

4. Att ned små medel nå goda resultat 

(”slöseri är en dödssynd.”) 

 

5. Enkelhet är en dygd 

(komplexa regler förlamar, ”överdriven planläggning är företagens vanligaste 

dödsorsak”, enkelhet ger styrka, IKEA-folket kör inga skrytbilar i tjänsten, bor inte på 

lyxhotell…) 

 

6. Linje är annorlunda 

(”som vi hade frågat en expert om vi borde bygga ett stort varuhus i Älmhult hade vi 

blivit avrådda. ”IKEA går sin egen väg, vänder sig till skjortfabriken för att sy kuddar 

och till fönsterfabriken för att få bra bordsunderrede, tar mer betalt för paraplyet vid 

sol men rear vid regn.) 

 

7. Kraftsamling – viktig för vår framgång 

(man kan inte göra allt överallt samtidigt.) 
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8. Att ta ansvar – en förmån 

(felrädsla är byråkratins vagga, all utvecklings fiende. ”Utnyttja --- dina rättighet och 

skyldighet att besluta.”) 

 

9. Det mesta är ännu gjort. Underbara framtid! 

(läs: hinner mycket bara på 10 minuter, ”låt oss förbli en samling positiva fanatiker” 

som gör det omöjliga möjligt.) 

 

(Torekull, 2007, sid 154). 

 

Detta är Ingvar Kamprads testamente med dess nio teser som nämndes i ”En Möbelhandlares 

Testamente” som trycktes första gången 1976 med samma titel (Torekull, 2007). Dessa nio 

bud är Ingvar Kamprads filosofi för IKEA:s överlevnad och hur företaget skulle lyckas 

behålla IKEA-andan nu då man växte mot att bli en multinationell koncern (Sjöberg, 1998). 

 

IKEA har blivit ett av världens starkaste varumärken och IKEA butikerna har nästan lika 

många besökare som de Europeiska länderna har turister tillsammans. Trots att IKEA har 

vuxit till denna mångmiljardsindustri som är utspridd över hela världen drivs IKEA 

fortfarande av de små företags värderingar som Kamprad radade i ”En Möbelhandlares 

Testamente” 1976 (Lewis, 2005). 

 

Att göra billiga möbler med bra kvalitet, god funktion och design är IKEA:s affärside och har 

varit ända sedan Ingvar Kamprad införde möbler i IKEA:s sortiment. De flesta är överens om 

att IKEA:s framgång kommer härifrån, företagets genomtänkta affärside och klara strategi. 

IKEA har klart för sig vad som är deras starka och svaga sidor. Utifrån det har målgruppen, 

prisnivån, sortimentet och vad IKEA inte ska sälja formulerats mycket tydligt fram, och allt 

kraft från företagets sida läggs därmed på dessa förutbestämda punkter (Söderman, 2002).  

 

       Våra  
Kunder egna starka       Konkurrenter 
  och svaga  

    sidor  
 

FIGUR 7 – Egenutformad 
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Exempelvis vet IKEA att deras mest betydelsefulla målgrupp är unga familjer som inreder 

deras första hem, här vet också IKEA att det är det låga priset som är deras huvudsakliga 

konkurrensfördel (Salzer, 1994). 

3.5.1 Tidsaxel över IKEA 

  

 

 

 

 

 

 

   
 

3.5.2 IKEA konceptet 

 
Tack vare att IKEA har ett mönster av regler och normer som de arbetar utefter leder detta till 

att ge organisationerna i sin tur de anställda mycket frihet i arbetet, då de alltid kan fråga sig 

själva ”Är detta ett sätt utifrån IKEA skulle handla?”. IKEA:s sätt ger en klar vägledning för 

medarbetarna, som sker i de flesta fall undermedvetet, då sättet att tänka beträdds snabbt. De 

anställda jobbar i princip på samma sätt som kunderna, där en skiss tillhandagås när möbeln 

skall sättas ihop men du måste fortfarande lägga ihop den själv. Detta kallar Kamprad, ”frihet 

med ansvar” (Lewis, 2005). 

 

IKEA använder sig inte bara regler och normer för att forma medarbetarna. Istället för att 

söka en särskild post, där sedan personen formas efter företaget, söker IKEA en person som 

sedan lär sig arbetsuppgiften. Detta gör för att personalen ska fungera på bästa möjliga sätt 

gentemot kunderna, men även mot sina kollegor. IKEA arbetar genom ett relativt välutvecklat 

anställningsförfarande där företaget har förutbestämda kriterier som de söker efter hos de 

arbetssökande, detta för att få ihop en skara människor som delar liknande sätt och 

värderingar (Lewis, 2005).  

1943 IKEA 
grundas av 
Ingvar 
Kamprad, 17 år 
gammal 

1947 Möblerna 
intar IKEA 
sortimentet 

1951 Den första 
IKEA 
katalogen ges ut 
 

1956 Platta 
paket börjar 
användas av 
IKEA 
 

1958 IKEA:s 
första varuhus 
öppnas i 
Älmhult  

1973 Första 
varuhuset 
utanför 
Skandinavien 
öppnas, Zurich 

1991 Det första 
varuhuset i 
Asien öppnas, 
IKEA Dubai 

1999 IKEA har nu 
150 varuhus i ett 30-
tal länder, antalet 
medarbetar e uppgår 
till 53000 

FIGUR 8 – IKEA:s tidsaxel (IKEA – Tidsaxel – Hela historien). 
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IKEA konceptet genomsyras också av en stark entreprenöranda. Kamprad har många gånger 

tryckt på detta genom citat som ”företaget existerar på grund av att vi tog risker” och ”sluta 

vara så fega”. Denna starka entreprenöriska atmosfär har lett till att många misstag har 

begåtts både från personalens sida men även från organisationen. Men detta tankesätt har lett 

till att IKEA i motsatt mot vissa andra företag, aldrig har känts stagnerat i utvecklingen, utan 

de fortsätter alltid arbeta framåt mot nya mål. Kamprad har stärkt denna tanke genom att säga 

”det är bara då man sover man inte gör misstag” och ”ingen har gjort mer misstag än mig.” 

Ett annat sätt som IKEA arbetar med för att hela tiden skapa nytänkande och kreativitet är att 

personalen står hela tiden på tårna, bland annat vill förflyttas personalen runt i företaget för att 

inte avstanna den personliga utvecklingen (ibid.). 

 

På samma sätt som IKEA är jobbar mycket flexibelt inom organisation både vertikalt och 

horisontellt så arbetar IKEA utifrån samma inkörda koncept på alla varuhus. Då flera av de 

stora varumärken menar att man måste anpassa sig globalt, exempelvis McDonalds ”Tänk 

globalt, handla lokalt”, så använder sig IKEA av sammanfallande grundtankar världen över. 

Tillexempel använder sig alla varuhus sig av samma produktnamn, soffan heter Ektorp vare 

sig du befinner dig i Dubai eller San Diego. Alla butiker använder sig även av en gång som 

leder kunderna förbi alla produkter, vilket även alltid börjar med ett barnland och slutar med 

en korv-med-bröd-stånd och så vidare (ibid.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 miljon människor besöker IKEA varje dag. 
3,5 butiker besöks varje år av den allmänne IKEA konsumenten. 
28 miljoner Billy bokhyllor har blivit sålda sen 1978. 
42 är den genomsnittliga åldern på en IKEA konsument. 
60 procent av IKEA:s besökare är kvinnor. 
150 miljoner köttbullar serveras varje år på IKEA restaurangerna. 
10 000 produkter finns i IKEA:s sortiment. 
365 miljoner människor besökte IKEA förra året. 
12.8 miljoner euro var IKEA:s försäljning räkenskapsåret 2004. 
84 000 medarbetare finns hos IKEA 
20 procent av IKEA:s försäljning kommer från Tyskland. 
12 procent av IKEA:s försäljning kommer från Storbritannien. 
145 miljoner IKEA kataloger blev tryckte i 48 upplagor och 25 språk. 
179 IKEA butiker i 23 länder och 202 i 32 länder, om man inkluderar 
franchises. 

FIGUR 9 – Sammanfattande statistik kring IKEA (Lewis, 2005, sid. 11) 
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3.5.3 IKEA på den globala marknaden 
 
IKEA har alltid varit en frontfigur på den globala marknaden. Redan i början av 1960-talet 

började företaget expandera och sprida sig till nya marknader, varuhusen spred sig från 

Skandinavien ner mot Europa. Under den sista fjärdedelen av 1900-talet skedde en markant 

expansion och företaget etablerade sig på andra världsdelar. I dag täcker IKEA samtliga 

världsdelar utom Sydamerika och Afrika, med en personalstyrka på över 100 000 personer 

fördelade på 260 varuhus världen över Speciellt de senaste åren har varuhusets expansion 

ökat, då ett stort antal nya hus har öppnats, på tre år har familjen ökat med ett omfång av 60 

varuhus (Inter IKEA Systems B.V. – Facts & Figures). Trots denna globala spridning ses 

fortfarande Ingvar Kamprad som en fadersgestalt, en fadersgestalt för över 100 000 individer 

(Lewis, 2005).  

 

Företaget har aldrig varit rädd för att ta nya steg och sätta sin fot på nya marknader, de är 

gärna nytänkande och vänder vissa problem till möjligheter. Samtidigt är de väldigt måna om 

att inte släppa efter alltför mycket, konceptet ska bevaras. Till skillnad mot McDonalds som 

strävar efter att göra förändringar för att integrera i de rådande lokala förhållandena, är 

Kamprad och hans IKEA alltid angelägna om att varuhusen skall byggas upp enligt en 

gemensam grundtanke. Avsteg från dessa fundamentala ståndpunkter kräver rejält 

understödda argument och bevis för att något annat skulle vara att föredra (ibid.). Lewis 

(2005) nämner också ett citat från 2001 då IKEA-chefen Anders Dahlvig yttrade följande: 

 

”Oavsett om vi är i Kina, Ryssland, Manhattan eller London köper människor samma saker. 

Vi har samma sortiment överallt – vi anpassar oss inte till lokala marknader. Om vi skulle 

göra det skulle vi bli som alla andra varuhus i den regionen eller staden. Hela tanken är att 

vara unik – unikt skandinavisk och unikt IKEA.” 

     (Lewis, 2005, sid. 112) 

 

Fenomenet från ovan, att nyetableringar sker på ett gemensamt uppbyggnadssätt, är något 

som Lewis (2005) benämner som globalisering i skandinavisk stil. På grund av, eller rättare 

sagt tack vare, den generella strukturen blir förfarandet vid uppstartningsfasen av nya varuhus 

okomplicerat. Andemeningen är att några få övergripande föreskrifter skall vara tillräckligt, 

enkelheten i företagets expansionsmodell är av största vikt. Marknaden och dess påverkade 
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omvärldsfaktorer är något i största möjliga mån skall utelämnas, allt för att IKEA:s unika 

image skall bibehållas. Med i expansionen, förutom de fysiska produkterna, bör också 

filosofin finnas. Utan undantag ska budskapet om hur vi i Sverige gör och beter oss 

förmedlas. Alltifrån förfarandet vid invigningar till uppbyggnaden av den fysiska strukturen 

inom varje varuhus är i stort sett densamma världen över (ibid.). 

 

Modifieringar av visst slag har dock krävts inom vissa marknader. Den amerikanska 

marknaden var tidigare en svår nöt för IKEA att knäcka, amerikanarna influeras av vanor som 

kräver produkter av större och bekvämare slag. IKEA var till viss del skeptiska att göra för 

stora förändringar, de ville till varje pris behålla de omfattande grundtankarna. Genom 

ingående analyser och god produktutveckling omformades vissa produkter till amerikanernas 

önskemål. Men samtidigt skall det finnas med i bakgrunden att IKEA fortfarande stod fast vid 

sin kanske allra trognaste ståndpunkt gällande utseendet, trots modifieringarna var utseendet 

på produkterna det samma. En liknande infallsvinkel finns kring självmonteringen, 

skepticismen var stor i Nordamerika för att montera en möbel på egen hand, men trots dessa 

kulturskillnader stod IKEA stark i sitt uttryck. De vände problemet till en möjlighet och 

utformade och skapade därför en mycket tydligare manual och en informationskanal dit 

kunder kunde vända sig för råd och hjälp. För att företaget skulle kunna stå sig starkt på denna 

marknad togs ett viktigt beslut, företagskulturen behövde utvecklas och stärkas inom detta 

geografiska område. Detta ledde i sin tur till att personer med gedigen IKEA-erfarenhet fick 

till uppdrag till att arbeta med detta viktiga begrepp på just den amerikanska marknaden. 

Resultatet har blivit att acceptansen för IKEA blivit högre, samtidigt som försäljningen 

förbättrats, och ytterligare expansion är att vänta. Modifieringarna på denna marknad har 

sedan överförts till andra marknader med mycket lyckade resultat, ett bevis på att 

ståndpunkterna i slutändan trots allt skapar bra förutsättningar (ibid.).  

 

En annan punkt värd att beakta kring IKEA och dess globala marknad är marknadsföringen, 

trots deras globala utbredning finns inget övergripande globalt reklamnätverk. Kanalerna för 

marknadsföring grundar sig istället på mindre nätverk där IKEA har för syfte att finna aktörer 

som har god kännedom om de lokala marknaderna. På detta vis får de fram viktig information 

om det loka beteendemönstret och vilka ”ömma” punkter som befolkningen besitter, utifrån 

det formas sedan marknadsföringsstrategier för varje lokal marknad (ibid.). Lewis (2005) 

hävdar att detta är något unikt för ett varumärke som är av IKEA:s dignitet.  



Jon Eriksson, Tim Mankonen                                          Företagskulturens inverkan på den enskilde arbetstagaren  
Health Management åk 3  C-uppsats 15hp 
BBS  Högskolan i Kalmar 

 

2008-06-18  Sidan 43 av 107 
 

 

IKEA beskrivs som en ständigt förändrande organisation, det är inte bara produkter som 

förändras, även den organisatoriska strukturen är föränderlig. Medarbetare som visar prov på 

stort engagemang och insikt i företaget flyttas runt inom organisationen, karriärsteg är något 

som alla inom IKEA blivit varse om, steg åt olika håll och riktningar är ett vanligt fenomen. 

Att byta internationella marknader, från varuhus till huvudkontor eller bara position inom 

varuhuset ses som positivt, organisationen tycks må väl av omställningarna. Degradering i sin 

tur inget vanligt fenomen, då jämnheten i strukturen är en motverkande faktor till detta 

begrepp, medarbetare tycks snarare uppskatta att få arbeta på en kundnära nivå (ibid.).  

 

Lewis (2005) påpekar dock att organisationen har fått störningar på sina håll, i och med 

företagets utbredning på den globala marknaden har ansträngningen för att behålla och 

utveckla den interna företagskulturen blivit allt hårdare. Ledningarna i organisationerna 

innehåller numera människor från geografiskt helt skilda platser, något som både ger liv till 

organisationen och samtidigt skapar vissa brister i att bevara den svenska andan (ibid.). Lewis 

(2005) hävdar även att den ”normale” medarbetaren inom företaget har påtagliga svårigheter 

att uttrycka och återberätta organisationens budskap samt värderingar. Men vad än värre är, är 

att många medarbetare har en märkbar inställning till att inte bry sig om detta. Visionen och 

värderingarna utgör ej centrala begrepp och utgångspunkter för en genomsnittlig 

butiksarbetare (ibid.). 

 

IKEA har som filosofi att underlätta vardagen för världens befolkning, dock lyser de med sin 

frånvaro i utvecklingsländerna, där marknaderna inte är så välutvecklade. Den globala 

spridningen är därför inte av bästa slag, men samtidigt är det mesta ännu ogjort, enligt IKEA:s 

syn på marknaden (ibid.).    

 
När det gäller teorierna kring IKEA kan vår syn vara något annorlunda än den vi hade på de 

tidigare författarna. Vi anser att vissa uttryck och ståndpunkter får tas med en nypa salt, då 

författarnas kan antas ha ett nära samarbete med berörda personer, vilket på så sätt gör att ett 

visst inslag av subjektivitet kan existera. Detta får vi därför ta hänsyn till vid våra analyser 

och diskussioner. 
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3.6 Globalisering 
 
Globalisering som begrepp är ett av dagens ”modeord” och är ett hett diskussionsämne 

världen över. Politiska tal innehåller allt som oftast termen och varenda affärsguru använder 

sig av det. Trots denna uppståndelse är ordet globalisering tämligen svår definierat. 

Globalisering är ett tämligen nytt fenomen och dök upp först i början på 19990- talet, och 

plötsligt finns det överallt. Själva poängen med globalisering är att den påverkar hela vår 

tillvaro, varje dag, av en värld som ständigt förändras. En global ordning håller på att skapas 

som ingen egentligen förstår sig på men som påverkar oss allihop, på gott eller ont (Giddens, 

2003). 

 

Människor världen över blir allt mer beroende av varandra och de internationella kontakterna 

är allt och lite till i dagens affärsvärld (Hedengren, 2006). Stämmer tesen om att alla vi nu 

lever i en enda värld (Giddens, 2003). Det är även här som åsikterna går isär, vissa tycker att 

detta är ett självklart steg mot en bättre värld medan andra menar att detta är en skrämmande 

utveckling (Hedengren, 2006).  

 

Idag är det enkelt att upptäcka världen. Kulturer möts i en utsträckning som skulle ha varit 

helt osannolik för bara ett tiotal år sedan, allt detta tack vare att vi lever i en tid där jorden 

storleksmässigt inte längre har några begränsningar.  Detta borde få positiva effekter genom 

att problem som inte är beroende av nationsgränser torde lättare gå att lösa. Även fattiga 

länder borde gynnas tack vare högre exportinkomster då världshandeln ökar.  

 

Men globaliseringen för även med sig problem och utmaningar. Exempelvis tilltar 

konkurrensen när landsgränserna suddas ut. Detta märks även på svenska företag som flytta 

hela, eller delar av, sin verksamhet till mer ekonomiskt gynnsamma länder. Dagens hot och 

brottslighet är även de påverkade av globaliseringen och de öppnare gränserna, till exempel 

terrorism och knarkhandel blir allt vanligare. Ett av de mer omdiskuterade problemen som 

globaliseringen för med sig är miljön. Nationsgränserna har ingen påverkan på utsläpp och vi 

har därmed ett gemensamt världsomspännande ansvar för växthuseffekten (ibid.) 

 

Att de internationella kontakterna har ökat så dramatiskt under den senaste tiden kan ha en 

förklaring i Sovjetunionens fal. Kollapsen ledde till att USA blev den ledande supermakten i 

världen och kalla kriget tog slut. Sovjetunionens sammanbrott ledde till att nästan hela 
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världen drogs till den liberala marknadsekonomin vilket skapade en gemensam 

världsmarknad. Samtidigt som kommunismens fall, började användningen av internet ta fart, 

den tekniska utvecklingen av kommunikationssamhället har lett till att pengar, information 

och människor kan röra sig över världen på ett helt nytt sätt (ibid.). 

 

Globaliseringen skakar om våra liv och vår tillvaro oavsett var vi bor.  Globaliseringen är idag 

ett på inga vis obetydlig ingrediens i våra liv, detta nya inslag medför en grundläggande 

omställning av hela vår syn på tillvaron. Det är i denna fortlöpande förändring som vi lever i 

och kommer att få anpassa oss efter om inte något oförutserbart händer (Giddens, 2003). 

 

Referensramen kring detta begrepp kan tyckas vara något tunn, men då det saknar samma 

starka rotning som exempelvis ekonomistyrningen på grund av oklarheten vad det egentligen 

står för har vi valt att hålla det kort och koncist. Till mångt och mycket är det också troligtvis 

författarnas åsikter som framkommer snarare än något som har en objektiv grund.   
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4. EMPIRI 

Empiri är den data som samlats in av forskaren och i vårt fall handlar det om intervjuer inom 
IKEA koncernen. Empiri är den huvudsakliga datan som ska analyseras och bidra till svar på 
syfte och frågeställningar. 
 
Vi har genomfört en intervju med Åke Ohlsson på IKEA Kalmar där denne är varuhuschef, 

intervjun ägde rum 2007-10-12, på IKEA Kalmars administrativa avdelning. På IKEA 

Kalmar har även intervjuer skett med Camilla Walther och Anonym X. Intervjuerna med 

Walther och Anonym X genomfördes 2007-10-18, båda i en möteslokal på IKEA Kalmar. Vi 

har även gjort två intervjuer vid IKEA Dubai i Förenade Arabemiraten. Intervjuer med 

Anonym Y och Anonym Z utfördes 2007-11-06 på deras respektive avdelning i IKEA Dubai. 

Information har även hämtats från e-postkontakter (2007-10-24) med Anders Jepsen, verksam 

vid IKEA International. 

 

4.1 IKEA:s organisationsstruktur och sociala mönster 

 
IKEA Kalmar är ett så kallat ”small market store”, ett av det första inom sitt slag inom IKEA 

koncernen. ”Small market store”, även kallat sms, går ut på att man bygger varuhuset kring en 

relativt begränsad marknad. Varuhuschefen Åke Ohlsson på IKEA Kalmar nämner i intervjun 

följande: ”Kalmar är en liten marknad, normalt sett bygger inte IKEA varuhus på så här små 

marknader. Det innebär att vi har en förhållandevis låg omsättning, men vi ska ändå skapa 

en lönsamhet, det är det, det handlar om”. Då IKEA varuhuset i Kalmar är bland de första av 

detta slag inom IKEA koncernen, som är byggt kring en så pass begränsad marknad, finns 

inget egentligt underlag att jobba från, eller att jämföra sig med längs vägen. Åke Ohlsson går 

in på detta och säger ”Det var det som var vår utmaning, därför var vi tvungen att ha ett stort 

fokus på hur vi skulle organisera oss”. Det här har lett att IKEA Kalmar har fått jobba utifrån 

sig själva och hitta på egna lösningar för att hitta den optimala strukturen för sydöstra 

Sveriges egna IKEA varuhus. Åke Ohlsson poängterat detta och säger ” Man kan inte 

jämföra sig med andra” och fortsätter ”Det är bättre att jämföra sig med sig själv och utifrån 

de förväntningar man har”.  

 

Åke Ohlsson berättar vidare att lösningen blev att IKEA Kalmar skapade en lågt hierarkisk 

organisation, till och med ännu plattare än andra IKEA varuhus runt om i Sverige.”Vad vi har 
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gjort är att vi har en väldigt platt organisation, inte ha för mycket chefer. Vi har skalat av 

mycket i chefsfunktionerna, många har dubbla funktioner”. Ingen organisation kan vara helt 

utan en liten spets på pyramiden anser Åke Ohlsson ”Det kan man inte komma ifrån”. IKEA 

Kalmar är uppbyggt organisatoriskt kring en ”fyra-nivå organisation”. Åke Ohlsson berättar 

att vid upptakten av IKEA Kalmar var det nio chefer totalt, Åke Ohlsson blev då, som han 

fortfarande är, varuhuschef, under honom fanns det fyra stycken mellanchefer till förfogande, 

och under dem ytterligare fyra. 

 

IKEA Kalmar har nu varit verksamt i över ett år och siffrorna från det första verksamhetsåret 

har varit positiva. Varuhuset har haft en ständig ökning av omsättningen vilket har lett till att 

även organisationsstrukturen har fått ses över från starten av IKEA Kalmar. Detta förstår man 

klart och tydligt då Åke Ohlsson berättar ”När vi öppnade var vi ungefär 100 personer när vi 

öppnade i juni 2006, idag är vi 180 stycken”. Även cheferna har ökat från de ursprungliga nio 

till nuvarande antalet av 17. De här siffrorna visar uttryckligen att IKEA Kalmar inte kunnat 

arbeta utifrån en förbestämd struktur, utan Åke Ohlsson benämner det som ” Vi har varit 

tvungen att vara följsamma med organisationen” och fortsätter ”Vi har hela tiden varit noga 

med att vi inte ska bli någon tung organisation, vi måste vara väldigt operativ ”. Åke Ohlsson 

poängterar dock att detta är fortfarande litet för att vara ett IKEA varuhus. 

 

”IKEA kulturen” är ett ganska bekant begrepp, som grundar sig i de nio teser som Ingvar 

Kamprad staplade upp i IKEA:s begynnelse. ”IKEA kulturen” går ut på att det inte bara är 

varuhusen och arbetssätten som är formade på ett visst vis, utan även de anställda och deras 

inställning är viktig för IKEA, för att uppnå detta är de anställda noga utvalda för att 

samverka tillsammans på bäst möjliga sätt. Detta tillsammans med den låga hierarkiska 

strukturen formar IKEA:s och IKEA Kalmars sociala mönster. Den så kallade ”IKEA 

kulturen” menar Åke Ohlsson är hela stommen i IKEA koncernen och definierar den som ”Vi 

ska göra saker tillsammans, att vi är tillsammans, annars funkar inte IKEA”. Åke Ohlsson 

har en lång erfarenhet från IKEA koncernen och berättar vidare ”Vi har alltid arbetat hårt 

med att ha en levande kultur. Vi måste fungera tillsammans, för då är vi starka”. Han avslutar 

inte här utan berättar entusiastiskt ”Man ska få ut någonting mer än att bara hämta sin lön. 

Det ska finnas möjlighet att växa, och det göra det på IKEA, om man vill, för vi är ett 

expansivt företag”. Vidare benämns enkelt förhållningssätt och kostnadsmedvetenhet, allt 



Jon Eriksson, Tim Mankonen                                          Företagskulturens inverkan på den enskilde arbetstagaren  
Health Management åk 3  C-uppsats 15hp 
BBS  Högskolan i Kalmar 

 

2008-06-18  Sidan 48 av 107 
 

detta menar Åke Ohlsson är mycket viktiga nyckelfaktorer för IKEA Kalmar och hela IKEA 

koncernen. 

 

För att skapa denna kultur arbetar IKEA med ett förhållandevis väl utvecklat 

anställningsförfarande. Åke Ohlsson berättar hur höga krav IKEA har på att hitta rätt 

medarbetare. ”Nästan lika högt krav som vi har på att leverera resultat, nästan lika högt krav 

har vi på att kunna leverera människor”. Med detta menar Åke Ohlsson att IKEA har ett stort 

behov av människor då IKEA är en snabbt expanderande organisation, och många nya 

varuhus dyker upp värden över årligen. Åke Ohlsson berättar att IKEA söker människor och 

inte personer för en viss plats, människor med ”Våra värderingar och intresse för 

heminredning” och tillägger ”Människor som dessutom tyckte det var kul att möta kunden”. 

När IKEA väl fann människor som passade dessa kriterier erbjöds de olika funktioner, 

berättar Åke Ohlsson. Ohlsson poängterar dock snabbt att ”Trots enkelheten saknar vi inte 

krav”. Vidare går han in på arbetssättet inom IKEA som följer anställningsutförandet och 

formar de sociala mönstren, han säger att IKEA inte är instruktiva utan ”Man får försöka 

skapa en känsla över vart det börjar och slutar någonstans”. Detta menar Åke Ohlsson leder 

till en högre delaktighet och en förståelse varför vissa saker görs. Han berättar ytterligare ”Du 

får göra fel, bara du gör något” och fortsätter ”Man kan inte hela tiden stå och vänta på att 

någon talar om vad du ska göra, det funkar inte hos oss”. Även ledarskapet följer samma 

principer, där ledarskap skall uppmuntra till initiativ. Åke Ohlsson avslutar med att säga ”Vi 

ska styra och ge ramar, vi måste ju samtidigt ha ordning och reda, men samtidigt inte hindra 

energin, det är en kulturfråga”. 

 

Camilla Walther som håller i introduktionen för de nya medarbetarna använder i princip 

samma ord som Åke Ohlsson när det kommer till att de anställda ska dela samma värderingar 

redan från början. Camilla Walther tror även att IKEA kulturen snarare blir starkare i 

framtiden än att den tar ett steg tillbaka och grundar detta på sunt förnuft ”för det är sunt 

förnuft, sunda värderingar”. Även den anonyma personen från IKEA Kalmar, Anonym X, 

poängterar den familjära känsla som finns i varuhuset, mycket tack vare att personalen delar 

samma värderingar. Dock är personen i fråga mer skeptiskt till IKEA kulturen, där de andra 

intervjuade personerna poängterar det bättre arbetsklimatet som IKEA kulturen medför, som i 

sin tur indirekt skapar högre intäkter genom att arbetsglädjen bidrar till en högre produktivitet, 

menar person att målet är att dra in så mycket pengar som möjligt till företaget och inget 
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annat. ”Det gäller att dra in så mycket pengar som möjligt, att göra så lite som möjligt och få 

så mycket pengar som möjligt”. Personen menar att IKEA kulturen enbart används som en 

”täckmantel” för att skydda IKEA från att ses som det lågprisföretaget det verkligen är. ”Det 

är ju ett lågprisföretag, det påverkar ju personalen” och fortsätter ”I somras, fick ju 

personalen jobba jättemycket för att dra in så mycket pengar som möjligt. Det var en tight 

budget och så”. Anonym X nämner även det faktum att även om inte kunden kan se det så 

känns det klart och tydligt, bakom kulisserna, att det är ett lågprisföretag som vi pratar om 

”Man ska inte göra allt för mycket”.  

 

Åke Ohlsson nämnde i intervjun att han hade förhoppningar om att IKEA kulturen skulle öka 

populariteten bland arbetstagare ”Jag hoppas att IKEA kulturen bidrar till populariteten 

bland arbetstagare, det känns så i alla fall”. Anonym X säger dock att det inte var kulturen 

som lockade utan att det var referensen, men personen nämner även ”Det känns bra att jobba 

för ett företag som är känt för att ta hand om sin personal”. Dock hade referensen störst 

tyngd i ansökan klargör Anonym X. Angående bevarandet av den starka kulturen som råder 

inom IKEA koncernen är även här personen skeptisk ” Jag tror det kommer att bli svårt att 

hålla kulturen” säger Anonym X och använder två huvudargument: ”Speciellt att de växer 

gör att jag tror att kulturen kommer att få det svårt, expansionen ligger till grund” och ”Och 

vad händer när Kamprad försvinner?”. 

 

Hur är det då på IKEA Dubai? Är tankarna samma som i Småland? Ja faktiskt. Camilla 

Walther nämnde i intervjun ”Bara sån sak som att cheferna har samma klädsel tycker jag är 

jätteviktigt och jättebra”. Detta är en detalj som de anställda uppskattar oavsett om du jobbar 

vid Östersjön eller vid Persiska viken (läs: Arabiska viken i Förenade Arabemiraten). Både 

Anonym Y som jobbar på familyavdelningen vid IKEA Dubai, och Anonym Z som jobbar på 

tag-själv-lagret använder dessa argument vid beskrivandet av IKEA Dubai som arbetsplats. 

Vidare nämner Anonym Y även “We don’t call each other Sir and things like that, we use our 

first names” som positiva egenskaper hos IKEA Dubai som arbetsplats. Anonym Z menar 

även att IKEA Dubai har en låg hierarki “Everything is the same for everybody that work 

here, it’s a very low hierarchy.” Alla dessa argument är liknande de som används i Sverige 

när IKEA Kalmar ska förklaras som arbetsplats, de enda skillnaderna som finns mellan 

varuhusen är de kulturella skillnaderna, exempelvis sättet att bemöta kollegor och kunder. 
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Samtidigt skall det också stå klart att vissa problem stöttes på vid försöken att ta kontakt med 

IKEA Dubai, dessa kontakter togs med IKEA International och då Anders Jepsen som 

mellanhand. Via Jepsen framkom matnyttig information, bland annat att ”De var umiddelbart 

ikke interesseret, da de har meget travlt i øjeblikket og ikke blot ønsker at hvem-som-helst 

snakker med jeg”. Men samtidigt bad de också om mer tid för att undersöka saken, ”De har 

dog lovet at undersøge mulighederne og vende tilbage med svar”. Något som faktiskt inte 

skedde, vilket också tyder på en del skillnader i sättet ett beakta medlemmar av ”familjen” 

och därmed också skillnader i företagskulturen.  

 

4.2 IKEA och den alltmer globaliserade arbetsmarknaden 

 
”IKEA började med globalisering redan för 50 år sen” berättar Åke Ohlsson och fortsätter 

”Vi har alltid jobbat globalt när det gäller detta, för att utmana priser och hitta nya sätt att 

tillverka, det har IKEA levt med länge”. Men det är inte bara en globalisering utanför landets 

gränser som IKEA arbetar mot, åtgärder för att effektivisera verksamheten, utan globalisering, 

märks även i allra högsta grad hos de enskilda varuhusen. Åke Ohlsson säger angående 

globaliseringen ”Det är en del av oss, vi ska spegla hur världen utanför oss ser ut”. I detta 

fall betyder det att IKEA Kalmar skall ha en invandrarbakgrund på omkring 10 procent, det 

vill säga en liknande nivå som Kalmar med omnejd har. Åke Ohlsson säger dock att 

procenten i personalstyrkan gärna skulle få ligga något högre. Avspeglingen av världen 

utanför gäller dock inte bara invandrarbakgrund, utan varuhuset ska avbilda hela den 

omgärdande egna marknaden, kvinnor gentemot män, unga kontra gamla och etc. ”Vi 

försöker spegla samhället på så sätt” säger Åke Ohlsson. 

 

Åke Ohlsson talade tidigare, då IKEA Kalmar som arbetsplats diskuterades, om människor 

som vill pröva på nya saker och göra karriär, även flexibilitet på arbetsplatsen talades det 

varmt om. Detta märks även klart och tydligt på IKEA Kalmar och varuhuschefen Åke 

Ohlsson tankar angående den globaliserade arbetsmarknaden. ”På sikt hoppas jag att det 

kommer många som vill vidare” säger Åke Ohlsson, dock poängterar han att IKEA Kalmar är 

ett tämligen nytt varuhus och ingen har hunnit ta detta steg ännu. Men Åke Ohlsson påstår att 

detta är mycket vanligt förfarande bland IKEA koncernens anställda. ”Det är ett vanligt 

fenomen att byta varuhus, att kunna göra karriär”. Till detta har personalen hjälp av IKEA:s 

interna databas där lediga platser från alla varuhus i världen läggs ut, fortsätter Ohlsson. Att 
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Åke Ohlsson vet vad han pratar om råder det inget tvivel om, han flyttade redan 1982 till 

Schweiz, och har sedan rört sig runt i Europa i 20 år. Tyskland, Holland och främst Italien är 

länder som är mycket välbekanta för IKEA Kalmars varuhuschef.     

 

Även hos personalen på IKEA Kalmar ses globaliseringen enbart som något positivt, i alla 

fall för dem som individer. Camilla Walther poängterar som Åke Ohlsson var inne på att 

IKEA vill avspegla samhället ”Mångfald är jätteviktigt, vi vill ha alla åldrar, ursprung, 

blandat så mycket som möjligt, det är så samhället ser ut”. Camilla Walther har, vilket 

tidigare nämnts, hand om introduktionen för nyanställda och även här märker hon av 

globaliseringen. ”Många skriver redan i sina ansökningar att de vill jobba ett par år i Sverige 

för att sedan åka till det och det varuhuset”, detta ses som något positivt, säger Camilla 

Walther, ”Man vill bredda sig, utvecklas”. Camilla Walther tror att den alltmer globaliserade 

arbetsmarknaden hjälper till att utveckla IKEA Kalmar som arbetsplats ”Det är det som är så 

häftigt med IKEA, tycker jag, att man kan göra så många olika saker”.  

 

Även Anonym X ser möjligheterna med globaliseringen, och säger ”Det finns jättestora 

möjligheter”. Vidare berättar personen att tongångarna till möjligheterna att kunna byta 

varuhus, är positiva bland IKEA Kalmars personal. ”Jag har kommit kontakt med några som 

funderar på att söka sig till andra varuhus i världen”. Anonym X tror däremot att IKEA 

kulturen, som tidigare diskuterade, kommer att försvagas av globaliseringen och den svenska 

”identiteten” hos IKEA kommer att sakta suddas ut. ”Jag tror att det blir svårt att hålla 

kulturen, när man blir så stor i så mänga länder” och detta är något som redan märks av 

påstår Anonym X. ”Jag märker av lite av den globalisering som sker, det är mycket utifrån 

världen som kommer till Kalmar”.  

 

Att IKEA kulturen försvagas och IKEA konceptet inte behålls så svenskt som det är i dagens 

datum ser Anonym X emellertid inte som något negativt, snarare ser personen bara positivt 

till den starka globaliseringen. Speciellt tror personen att de enskilda varuhusen gynnas av 

detta: ”Globaliseringen bidrar till varuhuset utveckling, bland annat kompetensen ökar”. 

Detta tror Anonym X främst beror på utbytet av personal och säger att ”Det är bara att kolla 

på personalen som har varit i bland annat Italien och jobbat, då påverkas varuhuset av 

globaliseringen. Dessa tar ju med sig bland annat lite italienskt till Kalmar, och de vice versa 

för de som kommer ifrån Sverige, de tar med sig mycket svenskt”. Både Anonym X och 
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Camilla Walther avslutar diskussionen om globaliseringen och talar, likt Åke Ohlsson, varmt 

om möjligheterna hos IKEA, och vilken stor hjälp som fås med hjälp av IKEA:s interna 

databas. Anonym X avslutar med ”Om man vill finns det stora möjligheter”. 

 

Även på IKEA Dubai är tongångarna positiva till globaliseringen och möjligheten att söka sig 

till andra varuhus, dock kan det vara något krångligare i dessa trakter om personalen vill söka 

sig till andra kontinenter, vilket Anonym Y har stött på ”Yes, I did apply to Norway and 

Sweden but it’s hard to get a visa”. Anonym Z tror också att problem kan uppstå vid ansökan 

för arbete längre bort i världen “I think it’s very complicated and hard to apply for another 

IKEA warehouse in a different country”. ”Immigration is a problem” slår Anonym Y fast. 

Men trots denna diskussion om globalisering, uppkommer inte någon negativitet och att 

arbeta inom IKEA, på en annan geografisk plats, skulle absolut inte vara några problem för 

dem. ”The job shouldn’t be to hard because everything is the same in IKEA” säger Anonym 

Z.  

 

Det råder inget tvivel om det är lockande för anställda att röra på sig till ett annat varuhus, 

speciellt Sverige är frestande för dem, på grund av IKEA:s ursprung. ”Sweden is the home of 

IKEA, Stockholm has the largest warehouse” fastslår Anonym Y. Det visar sig även att 

Anonym Z har kommit långa vägar för att arbeta på IKEA Dubai, rättare sagt Filipinerna. 

”Actually I’m from Philippine and moved here four years ago. I moved here to work for 

IKEA. I haven’t worked for any other warehouse, just here in Dubai. But maybe I try 

somewhere else in the further” avslutar Anonym Z. 

 

4.3 IKEA och de ekonomiska måttens inverkan på verksamhetsstyrningen 

 
Åke Ohlsson börjar med att poängtera att IKEA Kalmar jobbar långsiktigt och vidare säger 

han att IKEA är i Kalmar för att stanna. ”Vi jobbar ju långsiktigt, vi ska vara i Kalmar på 

lång sikt, vi har inga direkta kortsiktiga mål, inte mer än att vi jobbar med årsbudgetar”. På 

samma sätt som IKEA och IKEA Kalmar arbetar mot att ha en så flexibel 

organisationsstruktur som möjligt, vill IKEA uppnå samma sak med den ekonomiska biten. 

Åke Ohlsson uttrycker detta som ”Vi ska vara följsamma”. IKEA jobbar även hårt för att 

integrera personalen i det ekonomiska tänket, detta kan härledas från de nio teser som Ingvar 

Kamprad yttrade och som Åke Ohlsson sade, gällande organisationsstrukturen, att personalen 



Jon Eriksson, Tim Mankonen                                          Företagskulturens inverkan på den enskilde arbetstagaren  
Health Management åk 3  C-uppsats 15hp 
BBS  Högskolan i Kalmar 

 

2008-06-18  Sidan 53 av 107 
 

ska känna sig delaktig i någon sort. ”Alla i personalen ska känna till våra mål, vad vi ska 

sälja och till vilken kostnad”. Han uttalar sig vidare gällande detta område ”Man ska kunna 

ha en kostnadsrelation, för varje avdelning”. Personalen ska känna till så mycket som möjligt 

när det kommer till IKEA:s ekonomiska situation, exempelvis hur det går för sin egen 

avdelning och hur den står sig mot andra avdelningar inom samma varuhus, även mot 

avdelningar på andra varuhus kan vara att föredrar, fortsätter Åke Ohlsson. Han poängterar 

dock att det är svårt att hålla reda på allt för personalen. 

 

Att detta, gällande en hög ekonomisk kännedom bland de anställda uppskattas, är inget som 

undanhålls, ”Det är ingenting vi smusslar med. Vi försöker hålla saker tillgängliga”, säger 

Åke Ohlsson. Det enda ekonomiska mått som inte tas upp bland de anställda är måttet 

marginaler, det vill säga hur mycket IKEA tjänar på varje produkt. ”Det är känsligt mot alla 

konkurrenter, det med marginalerna” slår han fast. 

 

Camilla Walther tycker att det är bra med all information gällande IKEA:s ekonomiska 

position. ”Det tycker vi är jätteviktigt att alla får ta del av, både försäljning, 

kostnadsrelationer”. Detta anser hon skapar en större delaktighet i arbetat och känslan av att 

som enskild person kunna vara med och påverka blir mycket starkare. IKEA skyltar tydligt 

med informationen gällande hur det går ekonomiskt för varuhuset, Camilla Walther berättar 

att detta går till på flera olika sätt och nämner tre sätt: ”Vi har ju tavlor som man kan läsa om 

det själv, sen tar vi upp det på avdelningsmöten, och även under kickoff”. Allt detta anser 

Camilla Walther hänger ihop med värderingarna ”Värderingar skall hänga med hela vägen”. 

Det ska finnas ett brinnande intresse för sitt arbete och viljan att ta del av information som 

ges, och på detta sätt skapas en större lagkänsla, tror Camilla Walther. 

 

Även Anonym X anser att informationen är lätt att ta till sig ”De är rätt bra på att informera 

om vad som gäller, och vad som ska uppnås”. Personen är dock inte alls lika optimistisk som 

Camilla Walther, gällande att den ekonomiska informationen som ges ut, skapar en större 

delaktighet och lagkänsla. Anonym X tror istället att detta kan skapa en större press på de 

anställda och säger ”Samtidigt sätter det också en press på personalen lite grann, att nu jävlar 

måste vi jobba”. Anonym X anser att det finns fördelar och nackdelar, som allting annat, med 

att ge ut så mycket informationen och förstår budskapet IKEA försöker skapa, i och med allt 

informationsutbyte. ”För att vi ska känna att vi kan förändra”, och medger att detta fungerar 
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i de allra flesta fall. ”Genom det här får man med personalen på ett helt annat sätt”. Anonym 

X svävar vidare i tankarna och jämför mot tidigare jobb där det inte gets ut någon 

information, angående hur det går för företaget, och kommer slutligen fram till att allt utbyte 

av ekonomiska informationen är något positivt. ”Jag tror att det här kan se till så att man 

verkligen jobbar och är effektiv”. 

 
 

4.3 .1 IKEA:s belönings/bonussystemen  

 
Alla i varuhuset, förutom varuhuschefen Åke Ohlsson, har samma belönings/bonussystem. 

”Det bygger på försäljningsutfall, på kostnader, på bruttovinst” berättar Åke Ohlsson. 

Camilla Walther fortsätter med att förklara hur IKEA:s och IKEA Kalmars 

belönings/bonussystemen fungerar. ”Man har vissa mål, eller man har ett försäljningsmål 

och en kostnadsrelation, och det är ju dom som skall följa varandra, och klara man målen så 

är det en fördelning”. Vidare berättar hon att fördelningen inte beror på vilken position 

personalen har i varuhuset, utan fördelningen ser istället till hur många arbetade timmar 

medarbetarna har och fördelar bonusen efter dem. ”Det är inte så att någon med högre lön får 

mer” slår Camilla Walther fast.  

 

IKEA:s belöningssystem står inför ständig förändring och så är även fallet detta 

verksamhetsår, ”Nästa år, där kommer man även att ta med CSI resultat” berättar Camilla 

Walther. CSI står för ”Consumer satisfaction index”, vilket betyder kunderna är med och 

påverkar hur mycket personalens bonus på IKEA varuhusen kommer att bli. Camilla Walther 

berättar att detta kan vara beroende av flera olika faktorer, ”Exempelvis kötid i kassan, 

kundtillfredsställelse”. Åke Ohlsson förklarar att IKEA kan sälja så att kunden blir missnöjd 

och ändå uppnå försäljningsutfallet, ”Om det skulle vara så blir det tufft för kunden och det är 

inte okej” säger Åke Ohlsson. Camilla Walther fortsätter berätta om förändringarna på 

belönings/bonussystemen och nämner att även voice resultaten kommer att vara med och 

påverka systemet. Voice resultat går ut på att IKEA och IKEA Kalmar två gånger per år ber 

kunderna berätta om sin syn på olika viktiga element i varuhuset, bland annat vad de tycker 

om de anställda berättar Åke Ohlsson. Camilla Walther sammanfattar det nya systemet genom 

att säga, ”Personalen måste trivas, målen måste uppnås och kunderna ska trivas, och det 

tycker vi att är ett lyft, och kommer bli jättebra”. 
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Åke Ohlsson anser att det är en bra balans mellan hårda och mjuka värderingar hos IKEA. 

”Jag hoppas att personalen blir sporrad” säger Åke Ohlsson och forsätter ”Så mycket man 

kan ska man låta personalen vara med och dela om det går riktigt bra”. På det här sättet 

känner personalen en större delaktighet tror varuhuschefen Åke Ohlsson. ”Jag tror på 

bonussystemet, även i framtiden” slår han slutligen fast.  Även Camilla Walther tror på 

belönings/bonussystemet och säger att hon själv blir sporrad av systemet och anser att 

personalen blir mer engagerad. ”Det gör att man blir mer engagerad, och det är ju det man 

vill att man ska bli”. Hon tycker att systemet fungerar och att hon själv känner att hon kan 

varar med och bidra till IKEA:s finansiella situation. 

 

Trots att informationen om hur IKEA går ekonomiskt är klar och tydlig råder det viss 

tveksamhet kring själva belönings/bonussystemet och hur det fungerar. Anonym X säger ”Ja 

lite grann, jag är inte så jätteinsatt. Som det var nu med förra bonustillfället fick inte vi reda 

på så mycket”. Vidare förklarar personen att det har varit mest rykten som personalen fått 

förlita sig på och att någon officiell information från ledningens sida uteblivit. Anonym X 

fortsätter förklara att det rått stor förvirring angående bonusen tack vare att informationen har 

varit bristfällig, inte ens mellancheferna har kunnat säga något konkret. ”Ofta var det så att 

man gick till mellancheferna, och de sa väldigt olika beroende på vem man pratade med” 

berättar Anonym X.  

 

Anonym X tycker att jobba med ett mål gör att arbetet blir roligare ”Det är ju himla kul att 

arbeta mot ett mål och bonus”, men säger samtidigt att IKEA skall vara mycket försiktiga i 

användningen. Detta grundar Anonym X i att moralen sjunker om bonusnivån inte nås. ”Det 

finns ju risker med att man inte når dessa mål, och inträffar det kan man ju tänka sig att 

moralen sjunker rätt mycket”. Anonym X anser att det är ett högt spel ledningen spelar vid 

användningen av ett sådant system ”Då kanske man förlorar mer än man vinner.” Personen 

fortsätter och säger att använda mål, som sträcker sig över lång tid och är avgörande för hela 

bonusen, är de som gör störst skada. Anonym X använder sig av hypotetisk händelse som ett 

exempel ”Om personalen hela sommaren kanske slitit som djur och verkligen försökt nå 

målet, och man missar målet med inte så mycket, då kan det vara rätt surt”. 
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Där Camilla Walther kände att belönings/bonussystemet hjälpte till att engagera personalen 

genom att de kände att de kunde bidra, vilket även var varuhuschefens Åke Ohlsson 

förhoppningar, känner Anonym X inte av samma känsla. ”För mig har det känts som att man 

inte kan göra så jäkla mycket, eftersom det blir lite grann som att man är bara en liten bit av 

en hel koloss” och förklarar att känslan mer varit att det egna arbetet inte spelar så stor roll. 

Detta menar Anonym X beror på att verksamheten grundar sig på försäljning ”Vad vi gör 

kanske inte har så stor inverkan, kan det kännas som ibland”. Personen avslutar med att säga 

att användning av bonus kan vara jättebra men att IKEA borde göra om systemet en aning. 

”Att man kanske har lite olika trappor som grund istället, så att det inte bara blir antingen 

eller med bonusen”. 

 

4.4 Sammanfattning av IKEA Kalmar 

 
Sammanfattningen av IKEA Kalmar är nästan enbart positivt. ”Jättetrevligt, trevliga 

människor, bra arbetskamrater, bra arbetsklimat” säger Camilla Walther. Anonym X är inne 

på samma linje och menar att tack vare att arbetsplatsens grund är byggd på sociala 

människor, leder detta till en bra och trevlig arbetsplats. Dock anser Anonym X att detta glada 

och sociala klimat även kan vara påfrestande på än själv som individ ”Det är rätt jobbigt att 

vara glad, pigg och alert alla dessa timmar”. Anonym X anser även att arbetat kan vara 

mycket hårt emellanåt, detta grundar sig i att personalen ska varar flexibel och kunna röra sig 

över större delar av varuhuset vilket gör att passen kan bli väldigt långa. ”Det är ett rätt hårt 

jobb, det finns rätt jobbiga pass, på elva tolv timmar nästan”. Trots detta avslutar Anonym X 

med att säga ”Men trots det tror jag att det är en bra arbetsplats där jag trivs jättebra”. 

Camilla Walther fortsätter och tycker att det är jätteviktigt att det finns stora möjligheter att 

utvecklas, både som person och karriärmässigt och detta skapar en framtidstro på 

arbetsplatsen. Till sist poängterar hon det faktum att tack vare att cheferna tar sig tid, och är 

”en i gänget”, hjälper det till att skapa ett mycket bra arbetsklimat. 

 

Varuhuschefen Åke Ohlsson kan nästan inte sluta prata varmt om IKEA som koncept och 

IKEA Kalmar. Modern arbetsplats, vinnande företag, framgång och expansion är ord som 

nämns. Åke Ohlsson fortsätter och prata om det härliga och unika konceptet som IKEA 

erbjuder, något som alla behöver, uttrycker han det som. ”Det är kanske ett av de starkaste 

varumärken som finns i världen i dag” säger Åke Ohlsson och förklarar vidare att det härligt 
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att jobba i ett företag som arbetar från idé till produkt. ”Vi äger hela kedjan, vi är inte 

beroende av någon annan, vi äger det tills att kunden får den”. Han berättar vidare om 

byggnationen av IKEA Kalmar och den något negativa känslan som fanns i Kalmar som stad 

före IKEA:s intåg och hur välbemötta de blivit av alla i Kalmar. Åke Ohlsson fortsätter och 

säger att känslan av engagemang i varuhuset är härligt och att låg personalomsättning samt 

sjukfrånvaro är ett bevis på att det råder ett bra arbetsklimat på IKEA Kalmar. Trots alla dessa 

positiva ord och omdömen avslutar Åke Ohlsson med att säga ”Vi har ambitioner. Vi har 

mycket vi kan bli bättre på, vi är inte framme än”, vilket även är den nionde punkten i Ingvar 

Kamprads testamente, cirkeln är sluten. 
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5. ANALYS 

I detta kapitel ska den empirin som samlats in av oss granskas utifrån den teorin som 
presenterats. Här ska samband identifieras, mellan referensramen och den data som 
införskaffats genom de empiriska undersökningarna. 
 

5.1 IKEA:s organisationsstruktur och sociala mönster 

 
För de varuhus vi har studerat är detta något som beroende på vilken infallsvinkel som tas 

något som endera skiljer sig eller har likheter. Utgångspunkterna gällande bland annat klädsel 

och övergripande uppförande överensstämmer med varandra och samtidigt även de nio 

teserna som Kamprad yttrade i hans ”testamente” under 1970-talet. Något som alltid bör 

finnas med i bakhuvudet hos en IKEA-anställd är att enkelheten tar dig långt, det är en dygd 

för både dig som individ och företaget som helhet (Torekull, 2007). Detta faktum är något 

som de medarbetare vi intervjuat ser med ljusa ögon på, det sammanfattande intrycket är att 

de verkligen tror på just denna del av konceptet, att det bringar dem framåt. Den intressanta 

beröringspunkten är i detta fall är att ingen verkar se något konstigt på den kod som klädseln 

följer, trots att vi befinner oss i en värld där de muslimska avtrycken är stora. Att alla skall 

bära samma gula tröja med den kännetäckande IKEA-logotypen väcker till synes bara glädje 

och tilltro till arbetsuppgiften, det är det synliga intrycket från våra samtal med person Y och 

Z.  

 

Att de själva inte är uppväxt med den västerländska kulturen, där kristendomen är den 

centrala religionen, har således ingen större inverkan. Sedan startskottet för globaliseringen 

påbörjades har kulturer och religioner stött på varandra i allt större utsträckning (Hedengren, 

2006), möjligheten att ta sig fram i världen har gjort att de mer fientliga uppsåten som kan 

uppstå mellan kulturer som skiljer sig har minskat. För IKEA som företag är detta något som 

på kort sikt torde medföra stora fördelar, då de sannolikt får ökade möjligheter att etablera sig 

på nya marknader. Möjligheterna att rekrytera kompetent och passande personal till företaget 

borde också öka, då urvalsgruppen synligt och markant ökar.  

 

Samtidigt kan det indirekt också innebära vissa problem och komplikationer, Ohlsson nämner 

under intervjun (2007-10-12) att företaget skall avspegla den omgärdande marknaden vad det 

gäller etnicitet, ålder och kön. I grund och botten är detta något som är positivt för såväl 
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företaget som marknadsområdet, de får själva nya influenser från världens alla hörn och 

bidrar på så sätt till ytterligare globalisering. Det blir samtidigt också lättare för dem att fånga 

upp information från alla typer av kundgrupper och segment av marknaden, då medarbetarna 

ofta har goda kontakter. För marknadsområdet, tillika det omgivande samhället, torde detta 

också medföra positiva konsekvenser, då alla grupper av invånare fångas med i processen, till 

skillnad mot andra liknande företag som uteslutande oftast söker efter yngre medarbetare med 

lång arbetstid framför sig.  

 

På en stabil marknad i en svensk småstad, likt Kalmar, är detta en process som kan 

handläggas och förändras i en stabil takt, utan några hastigare beslut. Om samma strategi 

skulle följas till punkt och pricka i Förenade Arabemiraten skulle processen bli något mer 

komplicerad. Anledningen till detta är att det omgivande samhället är uppbyggt på andra 

premisser, det har en förändringstakt som Sverige inte i någon situation kan mäta sig med. 

Bara under 2006 har invånarantalet stigit med ungefär 292 000 personer, vilket vid en mer 

djupgående analys innebär att stadens invånarantal ökade med cirka 33 personer i timmen, 

eller något mer än en person varannan minut (UAE – The Official Web Site – News).  

 

Att ständigt försöka efterstäva att avspegla samhällets bild, blir därmed en mycket mer 

komplex process, i jämförelse vad som är fallet för Ohlsson och hans medarbetare. Det som 

spontant då framkommer är att företagets strävan att avspegla det omgivande samhället, 

gällande just etnicitet, ålder och kön, är att detta är något som indirekt infaller i och med 

ansökningar till platser. Företaget torde inte behöva söka specifikt efter vissa grupper. Bara 

för att invånarstrukturen förändras med några procent, bör detta sannolikt inte innebära att 

företaget genomför uppsägningar och anställer nytt. Utifrån ovanstående argument blir det 

därför försvarbart att tro organisationsstrukturen förändras i sin egen takt, och inte 

nödvändigtvis i samma takt som den sociala strukturen i samhället. Dock följer den, direkt 

eller indirekt, de tendenser som samhället har som en följd av den utveckling världen står 

under.     

 
Trots att den övergripande likheten och strukturen varuhusen emellan skall vara den samma, 

hävdar Ohlsson att det inte är tillräckligt tillfredsställande för varuhus att jämföra sig med 

varandra. Enligt honom blir det då bättre för det enskilda varuhuset, något som torde vara 

fallet på både kort och lång sikt. Varuhusen har, trots att de står under samma metaforiska tak 
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som en följd av visioner och affärsidéer, annorlunda utgångspunkter och förutsättningar. 

Marknadsområdena och kundsegmenten är några av dessa förutsättningar, för Kalmar som har 

etablerat sig på en begränsad marknad har struktureringen varit av det viktigare slaget. Utan 

en framgångsrik sådan skulle varuhuset få svårt att klara sig, särskilt då de försetts med ett 

fullstort varuhus. För varuhuset i Dubai rådde och råder annorlunda förutsättningar, problemet 

låg inte i att marknadsområdet var för litet, utan den annorlunda strukturen hos kunderna, 

kulturen skiljer sig som sagt. Etableringen på dessa marknader medför därför att företaget 

måste forma en något annorlunda struktur i organisationen, punkterna som fokus ligger på 

skiljer sig i detaljerna trots att andemeningen med verksamheten är densamma.  

 

5.2 IKEA och den allt mer globaliserade arbetsmarknaden 
 

Men i takt med att en globalisering äger rum och förändrar omvärlden och dess 

förutsättningar, till exempel det faktum att Förenade Arabemiraten har blivit en av de platser 

där islam har en stark förankring men samtidigt också en allt starkare förståelse för andra 

religiösa ting (Reed, 2007). Landet påvisar därmed att de har en förståelse för att en sådan 

integrering måste vara möjlig för att de ska kunna utvecklas och inbringa pengar på andra 

föremål än olja. Ett viktigt steg i den här utvecklingen har bland annat IKEA:s etablering på 

marknaden varit, då de vågat ta steget och varit en förebild då det gäller organisering och 

strukturering på den globala marknaden. På sikt, en väldigt lång sådan, kan dock dessa 

skillnader komma att suddas ut då globaliseringen i sig bidrar till att marknaderna tenderar att 

formas på ett liknande sätt, vilket gör att den medvetna utformningen av personalstyrkan 

förlorar ytterligare en bit av sitt värde.   

 

För individen i företaget kan utbredningen av IKEA som företag innebära båda möjligheter 

och problem. Utan att direkt beakta de kulturella skillnaderna som de geografiska platserna 

har, kan den enkla slutsatsen dras att det torde bli lättare för individer att söka sig till andra 

varuhus om det totala antalet ökar. Människor kan välja sitt arbete utifrån vilken geografisk 

boplats de vill ha sitt hem på, något som inte var möjligt för bara några decennier sedan 

(Hedengren, 2006).  

 

Även för de människor som ej har för avsikt att bryta upp från sin fasta tillvaro på hemorten 

kan denna förändring, till en mer komplex organisationsbild och även en mer komplex social 
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tillvaro, medföra konsekvenser. Konkurrenssituation skulle i det långa loppet rent teoretiskt 

kunna tvinga dessa personer att söka efter arbete på en annan geografisk världsdel då 

möjligheterna som finns inte gör det försvarbart längre att sitta utan en fast inkomst på sin 

hemort. Detta kan vara ett ytterligare steg i utvecklingen, för det är inte så länge sedan det var 

otänkbart för en individ att ta anställning vid ett företag två kommuner bort.   

                                                                                            

Globaliseringen kan även komma leda till förändringar i företagens kompetens, och samma 

sak gäller även för IKEA. Företagens urvalsgrupp när det gäller nyanställningar kommer att 

öka, vilket leder till att företaget når ökade möjligheter för att finna lämplig personal till sina 

specifika roller. Detta är också något som Anonym X nämner, då denne påstår att 

kompetensen på de individuella varuhusen kommer att stärkas, även om risken är att 

företagskulturen försvagas. För IKEA, och då främst IKEA Kalmar som söker personal 

utefter deras personlighet än deras kompetens, medför detta att chansen för att finna en person 

med en passande och tillfredsställande personlighet blir något bättre än tidigare. Med i 

beräkningarna skall också risken för en kostnadsökning finnas, då ansökningsprocedurerna 

torde bli allt mer komplexa och invecklade.  

 

Att känna entusiasm, förnyelselust, sparsamhet, ansvarstagande, ödmjukhet inför sig själv, 

sina medarbetare och företaget som helhet (Torekull, 2007) är viktiga ståndpunkter för såväl 

nuvarande som blivande medarbetare inom IKEA. Kamprad menar att utan dessa inslag får 

IKEA svårt att drivas framåt, frågan är därför vad som egentligen händer när världen 

globaliseras i allt högre takt. Giddens (2003) menar att samtliga parter kommer att stå in för 

en förändring, en förändring som vi tidigare inte trodde var möjlig eller nödvändig, och 

många av dessa kommer att ske utan att något kan påverkas. Frågan är därför om detta 

kommer att gälla Kamprad och hans teser också, eller om dessa kan stå sig starka? Det är 

också en fråga vad som är bäst i det långa loppet, att hålla fast vid sina riktlinjer eller att 

förändra dem i takt med att omvärlden förändras?  

 

5.3 Företagskulturen inom IKEA 
 

Vad som egentligen är bäst för individen skall också det vara osagt, de föraningar som finns 

är att de medarbetare som i dagsläget är aktiva inom organisationen är synbart tillfreds med 

vad de erbjuds. Likt Anonym X påpekar, som även Ohlsson och Walther starkt påtalar, är det 
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något speciellt inom och med IKEA. Anonym X benämner detta som den familjära känslan, 

vilket kan förknippas med Lewis (2005) och dennes bild över Kamprad som en fadersgestalt, 

en figur som är viktig för många medarbetare liv och inte bara inom varuhusets väggar, utan 

även för dem som privatpersoner. Medlemmarna i organisationen måste ta hand om varandra 

och verkligen hjälpa den som behöver bli hjälpt, de ska kunna inspirera varandra för att på det 

viset driva företaget framåt (Torekull, 2007). 

 

I samma veva framkommer det ett något kontroversiellt utlåtande från Kamprads sida, 

nämligen det faktum att det är synd om de som på något vis inte kan eller inte vill vara med 

inom denna familj som IKEA byggt upp (Torekull, 2007). Denna IKEA-anda lockar många, 

samtidigt som den också kan uppröra, troligtvis är det också en mycket viktig faktor till att en 

så stark känsla har byggts upp. Det är också en mycket viktig grundpelare i den så kallade 

IKEA-kulturen, den omständighet vår uppsats vilar i kring. Anonym X nämner i samma 

andetag som den familjära känslan också riskerna med att ha en stark kultur. Det kan vara en 

faktor till att personer anstränger sig något för mycket, som till viss del var fallet under 

sommaren 2007 vid IKEA Kalmar, enligt Anonym X, då belöningssystemen påverkade en hel 

del (vilket kommer att analyseras på en djupare nivå längre fram).  

 

Just nämnda konsekvens kan vara en av anledningarna till att forma en stark företagskultur. 

En skicklig företagsledare har förmågan att leda sina medlemmar på ett, för organisationens 

bästa, tillfredsställande sätt, genom att förse dem med ansvar och motivera dem till prestation. 

Om detta sker på rätt premisser, ur företagsledarens synvinkel, tenderar medarbetarna att tro 

att de själva ”gör som de vill”, trots att det egentligen är företagets vilja som framkommer 

(Holmblad Brunsson, 2005). Detta är, och har varit fallet under en längre tid inom IKEA. Om 

ledarnas skicklighet är på topp formar detta en sammansvetsad organisation som i stora drag 

delar värderingar och normer, något som alla torde vinna på. Överensstämmer personens 

individuella värderingar med företagets vädringar och antaganden är mycket vunnet, personen 

vet då vilket utrymme som ges för att handla på eget bevåg (Hatch, 2002).  

 

På grund av IKEA:s skicklighet i att hantera denna fråga kan den hierarkiska betydelsen tonas 

ned, behovet av mängder med chefer på mellannivåer försvinner. För Kalmars del, som har en 

minimalistisk organisationsstruktur redan från början, har detta inneburit att en väldigt platt 

organisation även för att vara av denna typ. Indirekt leder detta sedan till att medlemmarna 
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känner ytterligare ansvar, som påverkar, och därmed anstränger sig något mer, faktorerna 

sitter således ihop och påverkar varandra. Ett bevis på denna ansträngning är att det finns 

många pass som är av det längre slaget vid IKEA Kalmar, något som Anonym X framhäver 

vid intervjun. Men samtidigt framkommer det heller inte några klagomål och komplikationer 

med anledning av dessa påfrestande pass. Det tyder i sin tur på att, likt Holmblad Brunsson 

(2005) hävdar, att företaget har lyckats väl i sin vilja att skapa en kultur och få medarbetarna 

hängivna att arbeta för att de ”vill”, på grund av uppkomsten av den ansvarskänsla som 

skapats. Det har även getts mer utrymme för att ledningen kan lägga sig i medarbetarnas liv, 

att uppmana dem att göra saker som individerna tror är bra, men som i slutändan även är bra 

för företaget (ibid.).   

 

Företagskulturen är ett mycket viktigt inslag i organisationens ekonomi- och 

verksamhetsstyrning, denna styrning som baseras på olika formulerade planer och delmål (Ax 

et al., 2005). Ur detta kan därför härledas att företagskulturen också är ett formellt styrmedel, 

trots att det ur vissa synvinklar kan tyckas vara mer av det informella och mjuka slaget. Om 

det betraktas ur det här perspektivet blir det också lättare att förstå hur företag arbetar för att 

få sina medarbetare med sig i en gemensam kultur. Om företaget arbetar väl med sin 

verksamhetsstyrning, och då tillika företagskultur, påverkas medarbetarna på ett positivt sätt, 

som i sin tur betalar tillbaka sig till företaget. 

 

Det finns vissa röster kring ämnet som vill hävda att företagets kultur, den som är avsedd för 

att styra medlemmarna åt en viss riktning, till stor del endast avspeglar det omgivande 

samhället och dess mångfald (Holmblad Brunsson, 2005). Sett ur en skandinavisk synpunkt 

kan detta resonemang härledas till IKEA, men då deras koncept tillsynes också har fått en 

stark förankring på den övriga globala marknaden, finns det fog för att föra argument mot 

detta resonemang. Ohlsson säger att utan medarbetarnas välvilja att samarbeta med varandra, 

och genom det forma en stark grund att luta sig tillbaka på, får IKEA svårt att överleva. De 

behöver den förankring, att kunna behålla och samtidigt ”leverera människor” inom 

organisationen, då kedjan står under och inför en kraftig expansion.  

 

Detta fenomen tycks sprida sig ute i världen, och den småländska snålheten och även sökt sig 

så långt som till Förenade Arabemiraten. Att med små medel nå goda resultat (Torekull, 

2007), är något som verkar kunna smitta av sig till andra kulturer, inte bara inom den 
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skandinaviska mångfalden. Både Anonym Y och Anonym Z talar varmt om Sverige under 

samtalen, de ser Sverige som det verkliga hjärtat av IKEA, och även om andra tongångar 

förmodligen finns ute i världen, är det lätt att bli något imponerad av den anda IKEA med 

Kamprad i spetsen byggt upp.  

 

Ur dessa synvinklar blir det därmed också lättare att försvara ett annat påstående i 

resonemanget kring begreppet och styrmedlet företagskultur, nämligen det faktum att det är 

världsföretagen, eller andra större betydande företag, som har stora möjligheter att påverka 

och sätta sin karaktär på hela samhället (Holmblad Brunsson, 2005). IKEA har, enligt Lewis 

(2005), vuxit och blivit ett av världens mest stabila, kända och inflytelserika varumärken, 

något som avspeglar sig i statistiken som säger att IKEA:s varuhus världen över har ett 

besökarantal som ligger i trakten kring det antal turister de europeiska länderna har 

sammanlagt.  

 

Att IKEA kan forma och leda ett samhälle i en viss riktning kan med ett visst facit i hand vara 

en del av sanningen. Utan att direkt påstå att det är IKEA som infört mer västerländska 

tongångar i Förenade Arabemiraten kan det, utan att samtidigt vara alltför naiv, påstås vara en 

de ursprungliga anledningarna från och med den dag på 1990-talet då de satte sin fot denna 

arabiska marknad. Att ledarskapet och viktiga incitament i samhället förändrats i och med 

1990-talets utgång och därmed skapat viktiga förutsättningar för att förändra samhället (Platt, 

2007) är ett tecken på att något måste ha påverkat samhället och ledarna. Då detta även lett till 

att arabvärldens mest grundläggande beståndsdel, religionen, berörts och utvecklats till att bli 

alltmer förstående för de västinspirerade företeelserna (Reed, 2007) kan det bli lättare att 

argumentera för världsföretagens inblandning och påverkan. Inom andra arabiska nationer, 

där världsföretagen och däribland IKEA inte har gått samma ”fight” mot den omgivande 

kulturen, är förståelsen heller inte lika hög och tolerant.  

 

Den riktigt svåra utmaningen för IKEA ligger i att dra med sig sina medarbetare i en 

gemensam kultur, då deras personalstyrka skall avspegla det omgivande samhället. I 

samhällen där globaliseringen satt kraftiga avtryck och där urvalet av medarbetare är brett, 

blir således också de olika ursprungliga kulturerna och influenserna fler. Om dessa skillnader 

mellan medarbetarna blir alltför stora kan arbetet med att föra dem tillsammans bli för 

mödosamt för organisationen, en faktor som kan ge upphov till kraftiga 
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meningsskiljaktigheter (Holmblad Brunsson, 2005). Grupper med olika viljor och uppsåt 

inom företaget kan då lättare få fast förankring, istället för att en gemensam familj med stark 

ömsesidig vilja bildas och utvecklas.  

 

Därav kan det vara av värde att ta upp Anonym X och dennes farhågor om de svårigheter 

IKEA kommer att stöta på i och med den utveckling och expandering företaget står under och 

inför. Lewis (2005) nämner även dessa farhågor, störningar inom organisationen har redan 

upptäckts då strukturen på senare tid blivit alltmer föränderlig. Personerna som besitter 

ledningsplatser inom företaget kommer från mer och mer skilda platser, något som å ena 

sidan ger liv åt organisationen men som å andra sidan ger problem i att bevara och utveckla 

den interna företagskulturen. På sikt kommer även en sådan marknad som Sverige att få en 

liknande utmaning som varuhuset i Dubai. Men på ännu längre sikt kan utvecklingen komma 

att få helt omvända konsekvenser, nämligen att samhället är detsamma på alla platser i 

världen där företaget med tillhörande varuhus fått förankring. Detta blir fallet om Giddens 

(2003) ord blir verklighet, det vill säga tesen om att en gemensam värld och kultur formas. 

Sett ur detta perspektiv, angående problematiken att forma en god företagskultur, är det 

positivt om så är fallet.  

 

Frågan är sedan om det ur andra perspektiv, exempelvis kompetens samt utveckling, är lika 

tillfredsställande. Svaret på detta är att det troligtvis ej är fallet. Hedengrens (2006) 

upptagande av de skilda åsikterna kring detta faktum är därför lätta att hänföra till, vissa 

hävdar att det endast kan medföra positiva konsekvenser och andra vill påstå att det är den 

mest negativa utgången världens utveckling kan ha. För IKEA torde också dessa 

skiljaktigheter vara applicerbara, på grund av de omständigheter som nämnts. Utgången av 

utvecklingen kan vara båda positiv och negativ, och vad svaret egentligen blir är något som 

verkligheten får ge svar på. 

 

Hur denna utgång sedan påverkar individerna på den globala arbetsmarknaden är något som 

också endast kan spekuleras i. För individerna inom organisation med en välfungerande 

företagskultur, blir vardagen något enklare, då det, likt tidigare nämnts, sätter ett visst 

utrymme för hur de som individ skall bete sig inom företagets väggar (Hatch, 2002). Ohlssons 

ord om att ledningen inom IKEA skall styra och vägleda endast genom att ge ramar för de 

övriga anställda, överensstämmer helt och hållet med det teoretiska resonemanget kring 
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fenomenet företagskultur. Men det måste ju trots allt finnas en viss kontroll, enligt Ohlsson, 

att finna en balans är viktigt då energin och den egna ansvarskänslan ej får hindras. En 

välfungerande företagskultur innebär att motsättningar med olika grupper som stretar åt olika 

håll har eliminerats, inga övergripande meningsskiljaktigheter finns (Holmblad Brunsson, 

2005). Walther nämner under intervjun hennes framtidstro på IKEA som organisation, då hon 

hävdar att det endast rör sig om sunda värderingar och sunt förnuft som riktlinjerna inom 

företagskulturen handlar om. Det torde i stor utsträckning motverka meningsskiljaktigheter 

inom organisationen, och därmed underlätta vardagen för de anställda. 

 

Samtidigt kan fallet också vara att IKEA i grund och botten kraftigt motverkar dessa 

meningsskiljaktigheter, genom att urvalet vid nyanställningar begränsas till människor med 

dessa ”sunda värderingar”, läs IKEA:s värderingar. De få individer som sticker ut, och inte 

delar dessa värderingar blir det därmed lättare att sortera ut. Vilket inte nödvändigtvis behöver 

innebära att arbetsgivaren gör ett avståndstagande, utan det handlar snarare om att arbetstagen 

själv inte känner sig riktigt hemma i organisationen. Sådana personer som endast vill hämta ut 

sin lön, som Ohlsson benämner det, hör inte riktigt hemma inom IKEA. Sådana personer 

kommer förmodligen inom ett tag själv att söka sig ifrån varuhuset, och en stor anledning 

kommer endera direkt eller indirekt att vara skillnaderna i att se på företagets kultur.  

 

Inom välfungerande organisationskulturer, till vilka IKEA kan hänföras, delar således också 

medarbetarna värderingar samt ståndpunkter med sina ledare och arbetsgivare. Holmblad 

Brunsson (2005) framhäver att dessa tendenser har blivit alltmer påtagliga under de senaste 

åren, och det är därför grund för en tillfredsställande integrering bland de anställda. Om 

globaliseringen då medverkar till en mer gemensam kultur, där gränserna blir otydligare 

mellan individerna, torde en sådan förändring ge en ökad integrering mellan de anställda och 

påverka IKEA som företag positivt. Nackdelen kan dock vara att det finns en gränsnivå för 

hur mycket integrering som kan åstadkommas mellan individerna, och om de känner att det 

inte finns något att arbeta för eller mot kan steget till en annan organisation vara lätt att ta, Det 

kan då leda till rekryteringsproblem för IKEA, problem som då kan bli överväldigande i takt 

med företagets expandering. 

 

Då det talas varmt om möjligheterna att växa inom företaget, att företagets expansion är en 

fördel för de anställda, kan det också vara av värde att analysera de eventuella nackdelarna 



Jon Eriksson, Tim Mankonen                                          Företagskulturens inverkan på den enskilde arbetstagaren  
Health Management åk 3  C-uppsats 15hp 
BBS  Högskolan i Kalmar 

 

2008-06-18  Sidan 67 av 107 
 

med denna utveckling. Att företaget växer och får en massa nya varuhus kan leda till att 

konkurrensen ökar, en allt för stor konkurrens kan i sig skapa motsättningar och spänningar 

inom organisationen. Något som kan benämnas statussyndromet kan uppkomma, där 

individer ständigt jämför sig med de människor som finns i sin närhet, de blir aldrig riktigt 

nöjda och deras personliga krav ökar ständigt (Marmot, 2006). Ju mer IKEA växer desto mer 

nivåer kommer att utkristalliseras, vare sig de vill eller ej, och därför kommer glappet mellan 

de lägsta och de högsta i hierarkin att öka. Personalen kommer då snart att inse att det finns 

alltfler personer med en förmånligare anställning än dem själva, och de kommer då i större 

utsträckning att tävla om platser. Budordet om att arbeta för och med varandra, att vara 

inspirationskällor (Torekull, 2007), kan komma att skjutas åt sidan då den personliga 

inställningen tar över.  

 

Globaliseringen som IKEA genomför benämner Lewis (2005) som globalisering i 

skandinavisk stil, vilket är det faktum att alltid ha samma tillvägagångssätt i strukturen vid 

upprättandet av varuhuset. Då företaget har denna taktik torde det också vara lättare för dem 

att förflytta anställda utan komplikationer eller, ur den här uppsatsens synvinkel, lättare för 

individer att kunna röra sig mellan varuhus oberoende vilken världsdel och påverkande 

omgivning. IKEA har aldrig varit främmande för att försöka sig på nya marknader där 

skillnaderna är avsevärda i jämförelse med deras hemmiljö (Lewis, 2005), vilket är en attityd 

som smittar av sig till de anställda och kan förknippas med Kamprads tankar om att vända 

problem till möjligheter (Torekull, 2007).  

 

Väl på den nya marknaden skall sortimentet och kulturen bevaras, omgivande 

omvärldsfaktorer skall i den mån det går ignoreras, utan existerande lagstiftning överträds 

(Lewis, 2005), något som också medverkar till en underlättelse för individer att söka sig till 

andra geografiskt placerade varuhus. Även om vissa varuhus tvingats, på grund av olika 

omständigheter, till att förändra vissa faktorer i varuhusets uppbyggnad och sortiment, är detta 

något som inte förändrat företagskulturen. Förändringarna och modifieringarna har istället 

tillkommit på grund av till exempel kundernas annorlunda fysiska utformning, snarare än 

skillnaderna i kultur och mångfald.  

 

På marknader där skepticismen är och har varit stor har IKEA fortfarande vägrat ändra sitt 

koncept, istället för förändring har de satsat på att stärka sina varuhus och förse dem med 
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personer som arbetar väldigt starkt för att stärka företagskulturen, de har ett hjärta som 

brinner för organisationen som de hoppas skall smitta av sig till övriga medarbetare. Deras 

inhemska styrka ska sedan vara så pass enad att marknadens kunder märker av detta, genom 

ett enträget arbete kanske de sedan också vinner kundernas hjärtan (Lewis, 2005). I samtalen 

med Anonym Y och Anonym Z framkommer också detta, då det nämns att araberna i stor 

utsträckning ”vägrade” att bära sina egna paket.  

 

Genom ett idogt arbete över olika etapper, med taktiken att försöka uppmuntra sina kunder 

har varuhuset i Dubai nu nåt väldigt långt med sin målsättning att övertyga sina kunder. För 

de anställda på varuhuset torde detta ha varit en stark utmaning, att stå enade och arbeta ”mot” 

sina kunder. Då detta till synes har fungerat väl är det lätt att hävda att medarbetarna har en 

tro och övertygelse på IKEA och deras koncept, som i sig är en mycket viktig komponent i 

företagskulturen. Det faktum att speciellt Dubai har en personalstyrka som har en stark 

influens från en mängd olika kulturer, som ej ens går att uppräkna, enligt egna observationer, 

bidrar till argumenten att hylla IKEA och deras företagskultur. Företagskulturen är därför ur 

detta hänseende till stor del oberoende av vilken kulturell bakgrund av mångfald de anställda 

härstammar ifrån.   

 

Det finns även en negativ skillnad som måste beaktas, som nämnts i både metoden och 

empirin, våra inledande kontakter med varuhuset i Dubai var av det mer negativa slaget. Att 

vi sågs som ”vem som helst” trots vår bakgrund som anställda, tyder på en viss skillnad i 

öppenheten kring företaget. IKEA Dubais ägarstruktur, i form av att de är ett 

franchisevaruhus, trodde vi från början inte skulle spela någon större roll, då den 

övergripande kulturen trots allt är och skall vara densamma. Även det faktum att de lovade att 

återkomma med vidare information, utan att till sist göra detta, är något som kan ses som en 

viss brist i att behandla medlemmar, IKEA-medarbetare borde, åtminstone ur teoretiskt 

synpunkt vara lika värdefulla överallt oavsett vilket varuhus de härstammar ifrån.  

 

Att alla inom företaget ska ta hand om varandra och vårda de band som finns emellan dem 

(Torekull, 2007), verkade inte få någon större uppmärksamhet från dessa chefer. Ohlssons råd 

var därför av stort värde, det faktum att han rådde oss att på eget bevåg besöka varuhuset och 

samtala med personer som såg intressanta ut tog vår uppsats vidare trots de betänkligheter vi 

hade. Då medarbetarna med kundnära arbetsuppgifter tog emot oss ”med öppna armar” 
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återkom känslan om vilken stark intern känsla som trots allt finns inom denna organisation 

med tillhörande kultur. En stark generalisering, som det till viss del finns fog för, kan göras 

om det påstås att medarbetarna på detta franchisevaruhus i större utsträckning för 

företagskulturen vidare än den ledning som är ansvarig. För att förklara detta vidare kan den 

omständighet att personalen till stor del har sökt sig från fjärran belägna platser för att just ta 

anställning vid IKEA vara ett huvudargument till att de känner sig ansvarig, med en 

skyldighet och stolthet, att bevara den anda som finns inom företaget.  

 

Det är med stolthet som Anonym Z berättar att det är samma sak för alla som arbetar inom 

varuhusets väggar, att hierarkin inom företaget knappt är märkbar. För ägarna av detta 

varuhus, som direkt inte är IKEA ”själva” på grund av omständigheten som råder kring 

franchisingen, torde inte denna stolthet breda ut sig på samma nivå. Anledningen till detta är 

att de kanske inte, likt Åke Ohlsson och hans roll som varuhuschef vid IKEA Kalmar, inte har 

en lika vardaglig kontakt med personal och kunder. Dock är detta inte något vi kan slå fast då 

vi på grund av tidigare nämnda omständigheter inte lyckades åstadkomma en tidpunkt för 

möte och intervju med personer ur ledningen. Då fokus trots allt skall ligga på hur 

individuella aktörer beter sig på en global arbetsmarknad, kan detta vara en idé till inriktning 

på en annan uppsats, att analysera och gå på djupet i skillnaderna på de olika ägarstrukturer 

och förhållanden som finns. Vilka negativa konsekvenser kan ett franchisevaruhus få? 

 

För personer som brinner för IKEA och deras kultur finns även goda möjligheter att ta sig 

vidare ut till andra varuhus, både nationellt och globalt. Samma sak gäller, likt tidigare nämnt, 

för de som vill ta sig en bit uppåt i den förhållandevis låga hierarkin, även om detta för de 

flesta inom organisationen inte är en primär målsättning. För många är det snarare ett 

privilegium att få arbeta med kunderna ute på varuhusens golv (Lewis, 2005). Flexibiliteten 

inom organisationen är mycket viktig, för att inte företaget skall komma i någon slags stiltje. 

Därför förespråkas det att personalen skall kunna vara öppen för att byta arbetsuppgifter, att 

kunna förflyttas för att inte den individuella utvecklingen skall hindras (ibid.). Vid beröringen 

av detta ämne talar Ohlsson varmt om de möjligheter som finns för arbetstagarna att söka sig 

nya utmaningar, och säger att det generellt är ett mycket vanligt fenomen även om det just för 

varuhuset i Kalmar än så länge inte varit någon större efterfrågan på grund av att varuhus 

fortfarande befinner sig i sin barndom. Anonym X förtydligar de tendenser som finns inom 
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organisationen då denne hävdar sig ha varit i kontakt med en rad personer med tankar på den 

globala arbetsmarknaden.   

 

Ett stort bevis på att detta verkligen är det reella fallet, att personer söker sig både bort, men 

även hem tillbaka, är den omständighet att många ur personalen från varuhuset i Kalmar har 

varit verksamma endera en kortare eller längre tid på varuhus runt om i Europa. Walther ser 

möjligheterna som en mycket viktig del i kulturen och i företagets förmåga att dra till sig 

intressant och kompetent personal. Att hon använder ordet häftigt tyder på att även ett företag 

med småländsk snålhet och enkelhet kan vara attraktivt för väldigt många människor, för 

såväl kunder som kompetent rekryterbar personal. Denna vilja, att söka sig till andra varuhus 

och marknader, är till fördel för båda parter. Genom att individerna utvecklar sig själva bidrar 

detta också således till utvecklingen av IKEA som helhet, vilket har en stark förankring i 

företagets vilja att ständigt försöka utvecklas (ibid.). Vetskapen om att allt inte kan göras 

under ett och samma andetag tillsammans med tesen om att det mesta ännu är ogjort 

(Torekull, 2007) är därmed integrerade i medarbetarnas huvuden vare sig de vill eller ej. 

 

Genom återgå till Anonym Y samt Anonym Z och deras tankar kring personlig utveckling 

förstärks ovan nämnda resonemang, då de fyller i tankegången från personerna i Kalmar som 

ansåg att om bara en önskan finns att tillgå uppkommer även möjligheter. Anonym Y har 

specifikt gjort ett försök för att söka sig till den skandinaviska marknaden, genom en ansökan 

till varuhus i Norge. Dock förblev denne varuhuset i Dubai trogen då problem, enligt egen 

utsago, stöttes på då det gällde immigrationshandlingar. Då hon poängterade att det var detta 

som var det huvudsakliga uppkommer anledningar att beakta uppsatsens syfte och problem på 

en ytterligare nivå. Det är nämligen vilka problem myndigheter och dylikt fortfarande är 

upphov till trots globaliseringens kraft, och även helt utan sammankoppling med existensen 

eller avsaknaden av företagskultur. Detta är emellertid något som måste läggas åt sidan i 

denna uppsats, då omfånget skulle bli alltför tungt att beakta, då nya referensramar behövs. 

Fokus stannar således vid begreppet företagskultur och vilken inverkan det har, ur ett 

självständigt perspektiv.  

 

Även om IKEA uppmanar till flexibilitet för att påverka utvecklingen (Lewis, 2005), och ger 

kraftigt stöd genom exempelvis det interna datasystemet som framkommer under samtalen, 

finns det till synes andra faktorer som kan underminera deras förhoppningar. Bilden som 



Jon Eriksson, Tim Mankonen                                          Företagskulturens inverkan på den enskilde arbetstagaren  
Health Management åk 3  C-uppsats 15hp 
BBS  Högskolan i Kalmar 

 

2008-06-18  Sidan 71 av 107 
 

framkommer från de berörda personerna vid IKEA Kalmar är av det ljusare slaget angående 

möjligheterna, men som även Anonym Y framhäver finns det också en negativ aspekt att ta 

hänsyn till. Även denne påpekar att immigrationsproceduren kan vara väldigt komplicerad 

och vara ett upphov till problem och begränsningar. Personen i fråga vet just vilka problem 

som kan uppkomma, då denne ursprungligen ej härstammar ifrån Förenade Arabemiraten och 

har sökt sig till Dubai endast för att ta anställning vid IKEA:s varuhus.  

 

Men då blicken endast koncentreras på de delar och aspekter som IKEA kan kontrollera och 

förändra, är tongångarna annorlunda. Globaliseringen, tror Anonym Z, endast gör företaget 

som helhet gott, vilket de själva torde vara ett bevis på då denne har sitt ursprung från 

Filippinerna. Återigen framkommer åsikter som överensstämmer med Kamprads teser, om 

bland annat att enkelhet är en dygd (Torekull, 2007), då samtalet fortsätter med beröringen av 

arbetsuppgifternas enkelhet. Att byta geografisk plats medför inga skillnader, då det enligt 

Anonym Z är samma förfaringssätt inom samtliga varuhus. Vilket också är något som 

överensstämmer med teorin, då Lewis (2005) tar upp IKEA:s enkla strukturering.  

 

Det ”räcker” med att följa de mönster och ramar som IKEA:s företagskultur har skapat, bland 

annat som Ohlsson benämner det gäller det att våga ta egna initiativ och inte bara stå och 

vänta på direktiv. För personerna som söker sig till andra varuhus gäller samma saker, och då 

även Anonym Y och Anonym Z. Med i baktanken skall finnas att du alltid får göra fel, så 

länge du gör något och att du i slutändan lär dig något av det, något som Ohlsson har med sig 

i huvudet, förmodligen direkt från Kamprads teser.    

 

Lewis (2005) nämner även att det inom IKEA finns vissa brister när det gäller 

företagskulturen, bland annat att värderingar och visioner ej till stor del är kända bland 

medlemmar som till störst del har en vardaglig kundkontakt. Med i beaktningen för oss, men 

främst för ledningen inom IKEA, skall omständigheten att dessa medarbetare även inte heller 

hyser stort intresse för att förändra denna realitet, vilja finns helt enkelt inte (Lewis, 2005). 

Vissa bevis på att detta faktiskt är fallet har även uppkommit i samband med våra intervjuer, 

då Ohlsson samt Walther med enbart positiva inblickar talar om företagskulturen och dess 

effekter på verksamheten, samtidigt som Anonym X har en något annorlunda bild. Om det 

beror på dennes ställning inom företaget är svårt att dra några större slutsatser kring, men 

tendenser åt det hållet finns helt klart.  
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Men samtidigt förkastar denne inte heller fenomenet då det trots allt finns anledningar till 

IKEA:s starka position på marknaden, gällande både kunder och rekrytering av ny personal. 

Ytterligare förtroende framkommer när möjligheterna att söka sig till andra varuhus runt om i 

världen diskuteras, då denne tror att dessa är riktigt goda. Jämfört med andra företag finns det 

därmed väldigt bra chanser, och anledningarna till att så är fallet måste bero på något, vilket 

gör att denne indirekt därmed kan sägas tycka sig gynnas av denna kultur. Sammanfattningen 

blir därmed att även om medlemmarna troligtvis inte direkt bryr sig om eller uppskattar de 

värderingar och visioner som finns inom IKEA och dess företagskultur, har de en tendens att 

på något sätt påverkas och gynnas av de förutsättningar kulturen är upphov till. Vilket kan 

knytas samman med Walthers ord om att det trots allt till stor del handlar om sunt förnuft och 

sunda värderingar. För om de anställda påverkas vare sig de vill eller ej kan det vara ett 

tecken på enkelheten företaget och Kamprad förespråkar (Torekull, 2007).  

 

Det är inte bara i Dubai som globaliseringen har satt sina fotspår, utan även i Kalmar börjar 

den sätta sina fotspår, enligt Anonym X. Vilket är ett bevis på att det inte bara är svenskar 

som söker sig ut i världen, utan att Sverige också är och kommer att bli alltmer attraktiv för 

arbetstagare, vilka också är mycket beroende, vare sig deras vetskap eller ej, av fenomenet 

företagskultur, och då speciellt inom IKEA. 

 

Företagskulturen har även starka kopplingar med de ekonomiska måtten inom IKEA, även 

belönings- och bonussystemen, något som fortsättningsvis även skall analyseras.  

 

5.4 Ekonomi- och verksamhetsstyrning  
 
Ekonomistyrningen är ett relativt svår definierbart uttryck och definieras på olika sätt i 

litteraturen. Skillnaderna på definitionerna härleds för det mesta ur betoningen av ordet 

ekonomistyrning, där tyngden läggs antingen på ekonomi, eller styrning. Ekonomistyrning 

har länge enbart varit ett föremål för att på olika sätt göra uppföljningar av företagets 

verksamhet i monetära termer. Dock har denna snäva definition utvidgats av föreställningen 

gällande ekonomistyrning. Lönsamhet, likviditet och solidet är exempel på ekonomiska mål 

(Ax et al., 2005). IKEA jobbar mot flera ekonomiska mål, dessa är som Åke Ohlsson nämner 

under intervjun (2007-10-12) långsiktiga men följs även upp dagligen, veckovis och 
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månadsvis. Den ekonomiska informationen ställs sedan mot alla möjliga 

jämförelsebasenheter, detta kan vara exempelvis den egna avdelningen över tid, går det bättre 

eller sämre, mot andra avdelningar i varuhuset, mot samma avdelning i andra varuhus 

nationellt, mot andra avdelningar globalt sätt, varuhusen jämförs sinsemellan, etc. 

 

IKEA jobbar mycket mot uppsatta ekonomiska mål men även icke-finansiella mått blir allt 

vanligare för IKEA, bland annat nämner Camilla Walther i intervjun (2007-10-18) att 

belönings/bonussystemet kommer från och med nästa verksamhetsår även inkludera 

”Customer Satisfaction Index”. Att inkludera icke-finansiella mål i ekonomistyrning blir allt 

vanligare, numera räknas det oftast till de ekonomiska målen. Företagen formulerar mål efter 

sådant slag allt mer och mer, detta kan gälla exempelvis produktutveckling, flexibilitet, 

kunder och tid (Ax et al., 2005). IKEA har länge jobbat mot icke-finansiella mål men från och 

med nästa verksamhetsår kommer även personalen att göra det. Här kan nämnas exempelvis 

kötid i kassan och kundtillfredsställelse, mer om själva utformningen av 

belönings/bonussystemet kommer senare i analysen. De ekonomiska målen ses fortfarande 

som de mer betydande trots att hög kvalitet, nöjda kunder och flexibilitet samt korta 

produktions- och produktutvecklingstider, i själva verket är mål av ekonomiskt slag. Den ända 

skillnaden är att dessa utrycks i verksamhetstermer istället för finansiella termer. Med hjälp av 

så kallade icke-finansiella mål kan goda finanser skapas genom till exempel nöjda kunder och 

hög kvalitet (ibid.). 

 

Med hjälp av styrning kan verksamheten och befattningshavaren avsiktligt påverkas i en viss 

riktning. I styrning inkluderas insatser som syftar till att planera, genomföra, följa upp och 

anpassa verksamheten. Det handlar helt enkelt om att få företaget att nå de mål som sats upp 

(ibid.). IKEA jobbar mycket mot styrning och inte bara genom formell styrning som 

resultatplanering och produktkalkylering utan även genom icke-finansiellt slag.  Den moderna 

definitionen av ekonomistyrning innehåller även, som tidigare nämnts, mjukare komponenter 

av icke-finansiellt slag, detta kan exempelvis vara kompetens- och motivationsbyggande, 

företagskultur, även organisationsstrukturen räknas med här. Det är mycket viktigt att 

formulera målen som utformas på rätt sätt och att följa upp hur de infrias. Men lika viktigt 

som det är att göra detta steg på rätt sätt måste företaget se över formerna för hur det sker. 

Exempelvis är det av största vikt att få ett godtyckande av de som berörs, annars kommer det 

förlora sin nytta (ibid.).  
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5.4.1 Organisationsstruktur 
 
Organisationsstruktur som begrepp kan infatta många olika avseenden. Detta kan exempelvis 

gälla verksamhetens utformning, arbetets utförande, ansvar och befogenheter, beslut och 

personalstruktur (ibid.). Ax et al. (2005) fokuserar på organisationsform, ansvarsfördelning 

och belöningssystem vilket även passar som en ypperlig indelning av IKEA. 

Organisationsform handlar i grunden om olika former för att organisera verksamheten (ibid.). 

Det horisontella perspektivet betyder att företaget ses som en värdekejda (ibid). IKEA har 

mycket likt med den horisontella organisationen, och det är här IKEA som 

organisationsstruktur befinner sig, naturligtvis med vissa modifikationer. Det horisontella 

perspektivet har stort fokus på kundorientering, allt ifrån varor till tjänster och service. 

Företaget bedriver en så kallad kunddriven verksamhet där fokus ligger på att skapa 

kundvärde och kundnytta (ibid.). Allt detta stämmer mycket väl överens med IKEA. Åke 

Ohlsson poängterar i intervjun (2007-10-12) flera gånger att det är kunden som är i fokus och 

att hela verksamhetens syfte är att tillfredställa kunden. Det nya belöningssystemet där 

kunderna får vara med och bedöma och på så sätt kan påverka de anställdas lön är ytterligare 

ett tecken på att IKEA sätter kundfokus främst genom att göra det till hela varuhusets 

angelägenhet.  

 

Värdekedjetänkandet går ut på att företaget ses som en process med målsättningen att förse 

kunden med varor och tjänster. Förloppet startar från kundbehov och vandrar hela vägen 

genom forskning och utveckling, marknadsaktiviteter och så vidare för att slutligen nå 

kundvärden (ibid.). IKEA jobbar med ett liknande förfarande där kundbehovet skapar en 

produkt eller tjänst. Men IKEA jobbar även andra vägen med att skapa en produkt som de 

sedan försöker skapa ett behov från köparens sida bland annat genom det konkurrenskraftiga 

priset. IKEA äger alla delar i sin värdekedja och kan på så sätt utnyttja detta förhållningssätt 

till det yttersta. Produkten ägs av IKEA enda fram tills att kunden får den och på så sätt 

slipper kunden diverse mellanhänder. Även IKEA som företag tjänar på detta arbetssätt 

genom att de slipper bli beroende av något annat företag. 
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5.4.2 Ansvarsfördelning 
 
Inom ekonomistyrningen är ansvarsfördelningen ett viktigt styrmedel, vilket betyder att olika 

organisatoriska enheter ställs inför ett ekonomiskt ansvar. Påverkbarhets- och 

befogenhetsprincipen är två viktiga principer inom ansvarsfördelningen, med det menas att 

människor ska vara kapabel till att ha inverkan på sitt ansvarsområde, och även ha 

befogenheter till detta (ibid.). Inom IKEA förekommer ett stort ekonomiskt ansvar, redan 

Ingvar Kamprads ”testamente” innehåller flera punkter gällande det ekonomsiska 

skyldigheten som de anställda har. Dessutom inkluderar IKEA:s arbetssätt att informera 

personalen om nästan all ekonomisk information som rör företaget, och på det sätt skapas en 

känsla av delaktighet och ansvar. Inom IKEA är det största ansvaret, för personalen som 

jobbar på golvet, mot företagets intäkter, så kallat intäktsansvar. Detta betyder att 

målsättningarna och kraven preciseras i termer av försäljning (ibid.). Så klart finns det även 

andra former av ansvar men detta är den mest framstående.  

 

5.4. 3 Belöningssystem 
 
Slutligen har vi belöningssystem som vi gått in lite mer detaljerat under våra intervjuer och 

därmed har ett större underlag. Samuelson (2004) delar in belöningssystemet i fyra 

dimensioner, syften med belöningar, grunder för belöningar, former för belöningar och 

mottagare för belöningar. 

 

IKEA:s främsta syfte med belöningssystemet är att motivera sina anställda, ett sätt att sporra 

sin personal. IKEA försöker även genom belöningssystemet skapa en större delaktighet i 

organisationen, genom att personalen blir mer engagerad i den ekonomiska informationen 

som IKEA ger ut till sina medarbetare, och på det här sättet får de anställda en känsla av att de 

kan vara med och bidra till IKEA Kalmars finansiella situation. Motivationssyften handlar 

enligt Samuelsson (2004) om att nå önskvärda prestationer genom att motivera, ett sätt att få 

företaget och individen att dra åt samma håll (Samuelsson, 2004). 

 

Att använda sig av icke-finansiella mål och styrmått är långt ifrån vanligt förekommande 

(Samuelsson, 2004). IKEA har tidigare uteslutande använt sig av belöningssystem som 

grundar sig på finansiella mått. Dock har de valt att införa ett mått som kundtillfredsställelse, 

där kunden själv får ge svar på sina intryck av IKEA varuhuset och hur den blivit bemött, allt 
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detta kommer i sin tur att inverka på personalens bonus. IKEA använder sig av ett grupp 

bonussystem som sträcker sig över lång tid och kommer alla till del, oberoende vilken 

position i varuhuset du har. Istället är det antal jobbade timmar som påverkar hur stor 

belöning personalen kan lösa ut.  

 

IKEA använder sig av monetär belöning till de anställda som delas ut i form av bonus om det 

önskvärda resultatet är uppnått. Ett sådant förfarande råder det visst tvivel om från 

personalens sida då hela bonusen är baserad på ett resultat som sträcker sig över en ganska 

lång tidsperiod. Samuelsson (2004) är också tvivelaktig till att ha en bonus som sträcker sig 

över så lång tid och är beroende av så många människor. Historiskt sett har kollektiva 

belöningssystem visat ge positiva effekter på personalen. Dock behöver den enskilda 

medarbetaren ha någon form av kontroll över medarbetarna i belöningsgruppen (Samuelsson, 

2004). 

 

Som tidigare nämnts är IKEA:s bonus inte beroende av vilken position individen har i 

varuhuset utan istället är det antal arbetade timmar som belöningssystemet grundar sig på. 

Samuelsson (2004) beskriver rättviseaspekter som en viktig faktor gällande 

belöningssystemet. Genom att använda ett system som inte grundar sig på en hierarkisk 

position skapas en hög rättvisekänsla i företaget. Dock är individens uppfattning av rättvisa 

väldigt varierad, det som individer upplever som rättvisa är rättvisa (Samuelsson, 2004). En 

klar negativ aspekt som märktes av när intervjuerna (2007-10-18) utfördes var bristen på 

information. Detta är mycket konstigt då IKEA annars är så tydlig gällande den övriga 

finansiella situationen. Samuelsson (2004) menar att för att belöningssystemet ska ha någon 

inverkan på personalen måste spelreglerna vara klara och begripliga för de som kan ta del av 

bonusen, annars kan det till och med få negativa effekter.  

 

5.4.4 Mindre formaliserad styrning 
 
IKEA använder sig också av en mindre formaliserad styrning. Dessa domineras hos IKEA av 

företagskultur, lärande och medarbetarskap. Företagskultur har skapat ett stort intresse under 

det senaste decenniet. En teori till detta kan vara behovet av mer användbara sätt för att 

motivera, planera och samordna de anställda inom näringslivet. Andra förklaringar kan vara 

strävan efter decentralisering, och behovet av flexibilitet inom företaget. Det 
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planeringsinriktade ledningssättet har även lett till missnöje inom näringslivet (ibid.). Ax et al. 

(2005) förklaring av företagskultur är exakt instämmande på IKEA:s organisatoriska 

uppbyggnad. Decentralisering och flexibilitet är ord som nästan uteslutande nämns vid 

beskrivandet av IKEA. Dessutom uppmuntras personalen att vara kreativ och våga ta ansvar 

vilket leder till en stor frihetskänsla hos personalen. 

 

Den andra mindre formaliserade styrningsinstrumentet är lärande. En definition av detta går 

ut på att individen, eller en grupp individer, genom erfarenhet eller samspel med omgivningen 

skapar förändring hos personen. Det är helt enkelt ett sätt att försöka förändra arbetet till det 

bättre (ibid.) IKEA jobbar även här konsekvent för att skapa den ”lärande organisationen”. 

Detta utmärks bland annat på IKEA:s anställningsförfarande där personer med rätt karaktär 

anställs för att sedan läras ut arbetet, detta istället för att ge arbete åt någon som redan jobbat 

inom service- och försäljningsbranschen men visar sig ha fel egenskaper. IKEA jobbar som 

nämnts med en flexibel organisationsstruktur vilket även påverkar de anställdas 

arbetsförhållanden Exempelvis varierar de anställda sina arbetsuppgifter så mycket som det 

bara går och byter avdelningar med jämna mellanrum, allt för att personalen ska få nya 

infallsvinklar och större kunskap gällande varuhusets olika delar. 

 

Slutligen har vi medarbetarskap. Medarbetarskap går ut på att demokratisera yrkeslivet. Ax et 

al. (2005) skriver att utmärkande för ett sådant företag är bland annat att de anställda känner 

att de gör ett meningsfullt arbete, att deras kompetens tas tillvara och att personalen känner 

förtroende från företagets sida. Medarbetarskap är helt enkelt ett sätt från företagets sida att 

öka engagemanget på arbetsplatsen (ibid.). Genom våra intervjuer som ägde rum 2007-10-18 

framkom en delad uppfattning gällande medarbetarskap. Det finns en viss misstro inom 

företaget, men trots detta överväger känslan av utveckling och lärande inom organisationen, 

vilket talar för medarbetarskap. Även förtroendet mellan varuhuschefen och personalen är stor 

inom IKEA, vilket även det bygger på känslan av medarbetarskap. Det enda som talar mot 

denna typ av styrning, inom företaget, är utelämnandet av klara roller och klar 

ansvarsfördelning. 
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6. DISKUSSION 

I detta kapitel ska en diskussion föras utifrån den empiri och teori som analyserats. Här ska 
sambanden resoneras, med inslag av våra mer personliga åsikter och idéer för att i vissa fall 
leda fram till förslag på hur exempelvis aktörer skall bete sig 
 

6.1 Individen i förhållande till företagskultur och globalisering 
 
De tankar Kamprad sammanfattade i hans testamente under 1970-talet som ur olika 

synvinklar tyckas vara något kontroversiellt, för den som ej är insatt kan det snarare tyckas 

vara en slags bibel för en egen religion och/eller sekt. För personer som bevittnar dessa 

handlingar utan att på något sätt ha varit inblandad i företaget, och då ej ur kundperspektiv, 

kan det snarare vara faktor som gör personer avskräckt. Detta är vår spontana uppfattning, för 

om vi ej hade vetat om vad andemeningen egentligen var och är hade vår tolkning blivit något 

annorlunda. För att den korrekta synen på budorden skall uppträda krävs att varje punkt får en 

lite djupare och enskild beaktning. Det torde också vara då synen och uppfattningen som 

Walther nämner framkommer, nämligen att det i grund och botten handlar om sunt förnuft 

och sund värderingar.  

 

Något som är en av de viktigaste diskussionspunkterna för denna uppsats är de artefakter som 

finns att tillgå inom IKEA och dess organisation. Den viktigaste är självklart kläderna, de kan 

antas betyda så mycket mer än på andra företag av deras dignitet. Att samtliga berörda inom 

organisationen, oberoende av roll inom företaget, med glädje bär den gula tröjan är ett mycket 

starkt bevis på hur välfungerande företagskulturen tillika den så kallade IKEA-andan är. Vi 

har tankar och för resonemang kring vad som egentligen skulle hända om denna betydande 

artefakt togs bort, att företagets olika avdelningar och de hierarkiska nivåerna utstyrslades 

med olika typer av tröjor, med skillnader på färg och i form? Förmodligen skulle en mycket 

viktig del av den gemensamma identiteten suddas ut och den där populariteten som Anonym 

X nämner som en av anledningarna till att denne just sökte sig till IKEA skulle på sikt 

förmodligen försvinna.  

 

Anledningarna till att så är fallet kan bero att många till stor del söker sig till IKEA för att de 

verkligen känner en gemenskap, att de kan bidra med något trots att företaget är så pass stort. 

Världsföretag brukar annars ha en tendens till att skapa en anonymitet bland de anställda, då 
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det redan finns tusentals andra som befinner sig i samma situation. Här är snarare 

uppfattningen tvärtom, att familjen växer och att möjligheterna blir större ju fler som berörs 

av ”lyckan”. Det är denna känsla som blir påtagligt uppenbar i och med samtalen med 

personerna från varuhusen i Dubai. Det spelar ingen roll att deras personalstyrka kommer från 

olika delar av världens alla hörn, den känsla de avspeglar säger det mesta. Här är verkligen 

IKEA det centrala i deras liv och Kamprad kan därmed påstås vara en fadersgestalt, då de 

deras biologiska familjer oftast ej finns i deras fysiska närhet.  

 

Andra effekter, om den starkt kännetecknande gula färgen skulle bytas ut eller på något sätt 

förändras, är att den svenska grundidentiteten skulle förändras och IKEA därmed skulle 

avvika från att vara det företag som enhetligt gör strukturerade satsningar på den globala 

marknaden utan att ta hänsyn till de förutsättningar och kulturella skillnader som råder. 

Därmed skulle det också kunna bli en negativ effekt för anställda som vill söka sig till en 

annan marknad, det faktum att en anställd kan ta med sig samma kläder till ett varuhus 2000 

mil bort är en unik trygghetskänsla. Fast ändock är det bara en av alla grundförutsättningar för 

trygghetskänslan, som fortsättningsvis också byggs upp av arbetsuppgifternas utformning 

samt varuhusens och sortimentens utformning. 

 

På många platser kan det också vara som så att IKEA och deras varuhus utgör en slags frizon, 

då detta kan vara en plats där olika kulturer, religioner och mångfalder möts utan några som 

helst förutsättningar eller krav. Likt vi nämnt tidigare kan detta sedan ligga som grund för en 

förändring av den plats varuhuset befinner sig på, som de antydningar vi gjort kring Dubai 

och skillnaderna i de omständigheter som råder och har rått där. Om IKEA är en kraftigt 

bidragande orsak skall vi låta vara osagt, men att det är en av faktorerna råder det inget tvivel 

om. Att IKEA har stor betydelse, inte bara på och för en global marknad, har vi sett tecken på 

då Ohlsson berättade om den positiva anda företaget förde med sig till Kalmar, att kunna 

vända ett helt samhälle är verkligen unikt för ett företag. Hur många världsliga företag kan 

stoltsera med det, hur många samhällen har egentligen McDonalds omvänt genom sina 

etableringar?  

 

Om IKEA bara har en bråkdel av denna förmåga kan det på sikt vara en mycket viktig del till 

att förändra platser i världen där förutsättningarna inte är av de mest positiva slaget, vad 

effekterna av den expansion som ligger i företagets verklighet för tillfället leder till kan bara 
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framtiden utvisa. Troligtvis kommer de positiva vinsterna att överträffa de negativa 

aspekterna, sett både ur individers synvinkel samt på en övergripande samhällelig nivå, med 

anledning av argument som redan presenterats. 

 

Intressanta diskussioner kan också föras kring hur rekryteringsfrågan kommer att förändras i 

takt med att en ökad globalisering blir realitet. För samtliga organisationer har förändringar 

ägt rum sedan globaliseringen fick sitt startskott, även om ingen riktigt kan fastställa 

tidpunkten för detta. Företag har vare sig de vill eller ej påverkats, medvetet eller omedvetet, 

av detta begrepp. Även om tillverkande företag exempelvis i större utsträckning tvingats flytta 

sin produktion till utvecklingsländer där utgifterna för de anställda är mycket mindre, kan en 

generell slutsats dras, nämligen att de flesta företag har fått möjligheter till att rekrytera mer 

kompetent personal.  

  

När gränserna i större utsträckning suddas ut och tenderar till att bli endast symboliska 

gränsdragningar har det medfört att såväl individuella aktörer på den globala arbetsmarknaden 

som de rekryteringsansvariga i företagen kunnat vidga sina vyer. Genom denna omständighet 

uppkommer ökade utsikter för att båda parter skall få en ökad tillfredsställelse, då de med 

behov av att exempelvis se världen får större chanser att just göra det. Konsekvensen för 

företagen är att de också torde få tillgång till personal som just är motiverade till att arbeta på 

deras företag, då utbudet av tjänster blivit större och individen självmant söker sig till denna 

arbetsgivare.  

 

Ur denna synvinkel borde också sannolikheten för att företagen stärker sin organisationskultur 

öka, med anledning av att motivations- och viljefaktorn. Även om så också kan vara fallet för 

IKEA kan det på sikt även vara en risk för dem. De är i dagsläget relativt ensamma om att 

kunna bevara en så pass stark företagskultur trots deras storlek, och om fler företag når denna 

status kanske de mister sin position om att vara en av de arbetsgivare som har störst 

tilldragningskraft. Vilket i sin tur kan vara en början för att företagskulturen rubbas, och om 

företagskulturen skulle rubbas finns stora frågetecken för vad som egentligen skulle hända 

med IKEA och dess organisation. Det är förmodligen den som drivit företaget till att vara den 

vinstmaskin det i dagsläget är, utan den direkta eller indirekta inpräntningen av Kamprads 

budord gällande den så kallade IKEA-andra, skulle inte företaget vara lika revolutionerande. 
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Att få snålhet till att vara något positivt är en unik omständighet, något som andra företag 

förmodligen inte har det lika lätt med. 

 

Om vi då går in på vad avsaknaden av en företagskultur skulle leda till för individer på 

arbetsmarknaden, kan det direkt påstås att konsekvenserna skulle vara negativa. Men vid 

eftertanke kan det också sägas att samtliga existerande företag bär med sig en företagskultur, 

med skillnaderna att den endera är god eller mindre god. Slutsatsen är därmed att 

konsekvenserna kan vara negativa även om en företagskultur existerar. Det kan finnas företag 

som har en sådan kultur som skrämmer bort personalen på grund av tongångar och 

förhållningssätt som finns inom organisationen, sedan finns det de företag som har byggt upp 

en kultur som istället lockar till sig kompetent personal, såsom IKEA.  

 

Även om företagskulturer som till ytan verkar tillfredsställande också för med sig negativa 

konsekvenser, som framkommit vid våra intervjuer med viljan att exempelvis överarbeta 

situationer, kan det generellt sett påstås att så länge företag lockar till sig intressant och 

kompetent personal finns det väl inget som behövs förändras eller arbetas mot? Men, vilket 

IKEA är ett levande bevis för, det krävs också att företaget upprätthåller denna standard och 

genomför förändringar och förbättringar för att behålla eller vidareutveckla den starka kultur 

som finns, utan för det ändra sig utåt mot kunderna.  

 

Särskilt när företag står under övergripande förändringar eller expanderingar torde det krävas 

extra kraft för att betona vikten av denna del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen. Om 

företaget stöter på problem och träder in i en mer missgynnsam tidsera kan företagskulturen 

vara något stadigt att falla tillbaka på, om individerna känner en ansvarskänsla och tilltro 

gentemot företaget kan detta vara den faktor som tar verksamheten ur denna negativa trend. 

Detta ger ytterligare fog för att företag verkligen skall försöka identifiera ”ömma” punkter och 

göra ansträngningar för att skapa eller vidmakthålla en levande kultur inom organisationen.   

      

För att återgå till utgångspunkten gällande individen, vilket också är den centrala faktorn för 

denna uppsats, kan det direkt sägas att om individen befinner sig i en tillfredsställande kultur 

med värderingar som grundar sig på sunt förnuft då finns det även bara goda saker att nämna. 

Även om personen indirekt kan tvingas till att lägga ner mer tid och kraft på arbete, är vi 

villig att påstå att individen hellre har den utgångspunkten istället för att varje dag gå till ett 
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arbete och känna att den inte är till någon nytta, samtidigt som längtan till att få lönen utbetald 

och att få gå hem för dagen utgör de största viljorna med arbetslivet. Att då få känna drivkraft 

gentemot sitt arbete, där arbetsuppgiften inte spelar någon större roll, torde då vara en extremt 

övervägande faktor. 

 

Om individen i frågan sedan söker förändringar, exempelvis med grunder som togs upp redan 

i problemets inledning av denna uppsats, torde kulturen också kunna medföra underlättande 

förutsättningar. Det kan även påstås vara en realitet att detta endast inte bara är underlättande 

förutsättningar, utan att det snarare är en mycket viktig del av en kultur. Omständigheten att 

individerna i organisationen uppmanas till att utveckla sig själva och genom det bidra till 

organisationens övergripande utveckling, är något som tyder på en mycket god kultur. Det är 

därför lätt att se följden av en god kultur, en kultur med förutsättningar och omständigheter 

som kan se till att individer kan byta geografisk plats på den globala arbetsmarknaden gynnar 

således, enligt de förutsättningar vi studerat inom organisationen IKEA, denne som 

individuell arbetstagare.  

 

Men samtidigt, vilket vi nämnt tidigare, finns det även förutsättningar som företagen och 

deras organisationskultur inte kan göra något åt, nämligen det faktum som vi valt att bortse 

ifrån (i avgränsningarna för denna uppsats) som gäller de mer rent byråkratiska handlingarna 

såsom immigrationspappersexercis. Även om IKEA och deras kultur uppmuntrar och stöder 

individerna fullt ut finns det fortfarande element som kan sätta käppar i hjulet för de 

individuella globala aktörerna. Dock kan de på längre sikt bidra till att gränser och sådant 

öppnas i allt större utsträckning, vilket bland annat har varit fallet i Dubai. Öppenheten i 

Dubai har ökat enormt, vilket till mångt och mycket influerat IKEA och staden i allmänhet.  

 

Om denna öppenhet även träder i kraft på andra kontinenter och i andra länder kommer det på 

sikt således också bli ett lättare förfarande att ta sig in på dessa marknader om man är en 

individuell aktör. Vi anser att IKEA i allra högsta grad är med i och driver globaliseringen 

framåt vilket på en inte allt för lång sikt kommer att synbart underlätta ytterligare för deras 

medarbetare. IKEA bidrar inte bara till utvecklingen bland ”sina egna” utan på grund av och 

tack vare deras storlek kommer de, förmodligen, att sätta sina spår på samhället som helhet 

och därmed skapa viktiga förutsättningar för andra företag. Dessa företag kan i sin tur 
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därigenom skapa förutsättningar för sina anställda att söka sig till andra marknader, om de så 

önskar, och sedan väva in detta i sin egen företagskultur.  

 

Men om vi helt bortser ifrån företagskulturen och ser till förutsättningarna för en enskild 

person att söka sig till ett företag på en global arbetsmarknad, vad händer då? Då torde det 

enligt vår åsikt bli något mer komplicerat och ansträngande för individer att söka arbete och 

anställning utanför sitt egna lands gränser. Detta beror på att företagen skapar förutsättningar 

för individerna av just ovan nämnda anledningar. Personen i frågan måste då helt på egen 

hand undersöka vilka möjligheter som finns för att ta anställning vid ett företag i det land 

denne siktar in sig på, en slags grundförutsättning.  

 

Problemen börjar sedan hopa sig då det blir fråga för företaget att rekrytera personen, då detta 

inte sker igenom ett och samma företag med en bindande företagskultur kommer förmodligen 

fallet bli det att personen på eget bevåg måste bege sig fysiskt till den plats det är frågan om. 

Detta istället för att den del av företaget som finns i hemtrakten ansvarar för denna punkt och 

intygar att individen är kompetent och därmed rekryterbar för motsvarande institution. 

Fortsättningsvis tror vi även att förfarandet gentemot myndigheterna är smidigare om 

företaget har sitt ord med i leken, speciellt till vissa typer av länder kan detta ha stark 

betydelse. Dock sett på längre sikt, när globaliseringen fått en än större effekt, kan detta 

dilemma suddas ut. 

 

Men även om nationsgränserna kommer att få mindre betydelse, ska det mycket till innan de 

mer kulturella gränserna har blivit tillräckligt integrerade med varandra för att 

företagskulturen inte skall vara en underlättande faktor, då bör det praktiskt taget vara fråga 

om en gemensam världslig nation. Innan globaliseringen nått till denna nivå av integrering 

bland nationer och kulturer, har andra element fått större betydelse, läs växthuseffekten.   

 

För att underlätta för aktörerna ytterligare krävs även fysiskt stödjande faktorer, och inte bara 

rent och skärt gloriaförklarade prat om vad som är möjligt. Därför vill vi framhäva att IKEA:s 

utformning av det interna datasystemet och dess nytta som vägledningsinstrument är ett 

mycket gott exempel på hur man fysiskt kan stödja sina medarbetare. Utan att direkt peka 

med hela handen finns här ett hjälpmedel för de medarbetare som verkligen vill påverka sin 

egen personliga utveckling, detta genom att undersöka vilka lediga platser som finns inom 
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IKEA:s världsomspännande organisation. Detta är en mycket viktig faktor i en välfungerande 

företagskultur, och som därmed ger upphov för att individerna inom organisationen skall vara 

tillfredsställda och ges möjligheter till att söka sig mot avlägsna marknader.  

 

Dessa möjligheter bör även ges och uppkomma på ett visst sätt, nämligen att företaget endast 

till en början ger förutsättningar och stöttar de anställda. De som verkligen vill göra en sådan 

sak skall själv komma fram till det, det är när de självmant griper tag i dessa förutsättningar 

som företaget fullt ut skall vägleda, stödja och hjälpa personen att handla. Företagskulturerna 

utgör just dessa förutsättningar, det vill säga att personerna får uppfattningen om att det är de 

själva som tar det inledande initiativet, trots att organisationen i sig indirekt gör påtryckningar 

individen. Ett företag med välvilja hjälper sedan även individen med resterande 

tillvägagångssätt, och enligt egen erfarenhet vill vi säga att detta inte är något som lyser med 

sin avsaknad hos IKEA.  

 

Våra egna erfarenheter säger oss även att företaget verkligen verkar bry sig om oss som 

anställda, eller som vi vid det här laget är, före detta anställda. Vid genomförandet av 

intervjuerna, då vi meddelade att vi ej kommer att befinna oss i Kalmar under en längre tid, 

såg personerna i fråga med spänning fram emot våra planer och hälsade oss samtidigt tillbaka 

till varuhuset, så att vi dels kunde berätta om våra egna erfarenheter och på det viset gav något 

slags av informationsutbyte med varuhuset. Detta faktum tyder på att företaget verkligen bryr 

sig om sina anställda, då de även visar stort intresse för sina tidigare anställda. På något vis 

känns det som att IKEA-anställda, såväl nuvarande som föredettingar, utgör en egen familj 

som på ett eller annat vis har något gemensamt.         

 

Det fanns dock skillnader i mottagandet mellan varuhusen i Kalmar respektive Dubai, likt vi 

nämnt tidigare. Men det tros till stor del också bero på att varuhuset i Förenade Arabemiraten 

är ett franchisevaruhus, där ledningen och ägarna utgör en skild grupp som till skillnad från 

andra varuhus inte är lika insatt i den vardagliga verksamheten. Men det är intressant att 

personal från så djupt skilda geografiska platser istället för vidare IKEA:s koncept och 

brinnande intresse för att ha en tight och sammansvetsad organisation, tillika familj.    
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6.2 Individen i förhållande till ekonomiska mått och styrning 
 
IKEA har ett välutvecklat ekonomistyrningssystem, där dess främsta syfte är att få 

medarbetarna att känna en hög delaktighet i arbetet och på så sätt skapa en hög motivation. 

För att tillfredställa dessa mål arbetar IKEA med en rad olika finansiella styrningsverktyg, allt 

ifrån att de anställda får varuhusets ekonomiska information tillhanda, diverse bonusar och 

snurrande arbetspass. IKEA jobbar med ett högt självförtroende och tror verkligen på sitt 

arbetssätt vilket även smittar av sig till de anställda. Det är en härlig framåtanda som vi möts 

av när vi öppnar dörrarna till IKEA varuhuset i Kalmar. Dock finns saker som IKEA Kalmar 

kunde förbättra och borde jobba på inom sitt ekonomistyrningssystem.  

 

IKEA jobbar som tidigare nämnts med en mycket låg hierarkisk organisationsstruktur. Denna 

sort av organisationsstruktur passar mycket bra in i IKEA:s övriga förhållningssätt till 

uppdelning av arbetet. Företaget låter de anställda ta mycket eget initiativ och låter dem även 

göra misstag, en låg hierarkisk organisation uppmuntrar till detta då nivån av kontroll inte är 

så hög. Men det är även detta som är IKEA:s nackdel gällande organisationsstrukturen. Då 

IKEA arbetar med en så platt organisation förlorar de lite av kontrollen, organisationen blir 

inte lika lättkontrollerad då den klara ansvarsfördelningen försvagas. En annan nackdel blir att 

personalen inte vet vilken som är sin närmsta chef och frågetecken kan ibland uppstå. Ett 

ypperligt exempel på detta är belöningssystemet som en av våra intervjupersoner inte fick 

någon klarhet i, och inte heller mellancheferna kunde nämna något konkret gällande detta.  

 

IKEA klarar dock av användandet av en låg ”pyramid” på ett ypperligt sätt. Detta främst 

genom att de använder sig av ett välutvecklat anställningsförfarande där de söker vissa typer 

av karaktärer. Dessa är oftast mycket utåtriktade och sociala och vågar därmed ställa frågor 

och ta egna initiativ, de blir inte bara stående väntandes på att chefen ska tala om vad nästa 

arbetsuppgift är. Användandet av denna typ av organisationsstruktur har en rad fördelar. För 

det första har denna typ av organisation mycket korta ”vägar”, det är alltså en mycket snabb 

organisation där frågor och beslut rör sig snabbt från botten till toppen av organisationen och 

tvärtom. Personalen på IKEA får även en större delaktighet i arbetet då denna har ett relativt 

fritt arbete, på detta sätt lär sig personalen lättare arbetet och får större kunskap då denna 

måste ta egna beslut och lära sig av sina misstag. Personalen utvecklas mycket snabbare vilket 

även är IKEA:s tanke, att medarbetarna ska våga ta initiativ och våga utvecklas. Vi tror även 
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att lagarbetet på IKEA gynnas då de hierarkiska posterna lyser med sin frånvaro, det blir ett 

lagspel på avdelningarna där personalen samarbetar för att tillfredställa kunden. 

 

Vi nämnde gällande den platta organisationen att en av dess nackdelar kan vara att 

ansvarsfördelningen kan bli ganska diffus. Detta stämmer mycket väl in på IKEA Kalmar där 

gränserna kan vara ganska luddiga emellanåt. IKEA tar itu med detta problem genom att 

personalen får mycket ansvar individuellt, detta förstärker IKEA bland annat genom att förse 

personalen med mycket finansiell informationen gällande hur varuhuset går ekonomiskt. På så 

sätt ökar företaget personalens känsla av delaktighet, och motivationen blir större då 

personalen känner att de kan vara med och påverka arbetssituationen. Vi tycker att detta är ett 

mycket bra arbetsförfarande och tror verkligen att IKEA lyckas få med personalen på ett helt 

annat sätt då de väljer att inkluderar dem i den ekonomiska situationen.  

 

Att IKEA först och främst jobbar med ett intäktsansvar känns helt naturligt. Det är lättast att 

till sig för personalen hur mycket de säljer. Detta kan personalen sätta i förhållande mot om 

de känner att de haft en allmänt bra dag på jobbet eller om det varit mycket folk i varuhuset. 

Det är även mycket intressantare för personalen att ta del av dessa siffror och koncentrationen 

för dessa ökar därmed. 

 

IKEA:s belöningssystem genomgår en rad förändringar vilket känns mycket bra då det 

nuvarande systemet har en rad brister. Från och med nästa år kan även konsumenterna vara 

med och påverka bonusen för de anställda och detta är ett mycket intressant förfarande. Vi 

anser att detta kan nästan enbart föra med sig positiva saker då kunderna får ännu större 

betydelse i verksamheten, dock har IKEA redan nu ett mycket högt kundfokus så vi frågar oss 

om det kommer leda till någon större skillnad. Samtidigt som vi anser att IKEA inte har något 

att förlora på förändringen undrar vi samtidigt också om de har något att vinna. Istället för att 

inkludera flera externa faktorer i systemet borde IKEA göra om systemet från grunden. För 

det första anser vi att IKEA:s belöningssystem sträcker sig över för stor tidsperiod, genom att 

det sträcker sig över ett helt verksamhetsår anser vi att det förlorar betydelse för de anställda.  

 

Vi tror att medarbetarna känner att de inte kan påverka resultatet över ett helt år det blir nästan 

astronomiska siffror i slutändan, sedan vid slutet då de kanske märker att det finns en chans 

att nå bonus gränsen blir arbetsbördan mycket hög, om IKEA sedan missar bonusen kan det 
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nog svida ganska ordentligt. Vi tycker därför att IKEA skall dela upp bonusen i mindre delar, 

det skulle egentligen räcka att belöningssystemet delas upp i två delar, förslagsvis en till jul 

och en till midsommar. På det här sättet ökar även kännedomen för systemet då bonusen kan 

inträffa oftare. För även det är ett problem med IKEA:s belönings/ bonussystem då personalen 

knappt känner till belöningssystemet. Vad tjänar det till för IKEA att ha ett bonussystem om 

ingen känner till det. Här har IKEA något att arbeta vidare med, för att ytterligare stärka 

företagskulturen och andan, exempelvis kan de ta upp veckovis/månadsvis hur varuhuset 

ligger i förhållande till bonus linjen. Möjligheten att få ut en bonus är IKEA:s tredje problem, 

som det är nu förlitar hela IKEA:s belöningssystem på ett mått, om denna nivå inte nås kan 

motivationen sjunka drastiskt, åtminstone närmaste tiden efter misslyckandet. Därför föreslår 

vi att en uppdelning sker även av denna faktor. Här räcker på liknande sätt att IKEA delar upp 

denna i två delar, vi föreslår dock ett guld, silver, brons system, det vill säga att bonusen delas 

upp i tre nivåer där den första är relativt lätt att nå och den sista desto svårare. 

  

IKEA har dock en stor positiv faktor i sitt belönings/bonussystem. Detta är att företaget väljer 

att fördela bonusen efter arbetade timmar och inte efter nivå i företaget. Detta ser vi som 

enbart positivt och ett mycket bra sätt att fortsätta trycka på, det torde ge en högre delaktighet 

och starkare lagkänsla. 

  

Vi ska inte gå närmare in på företagskultur här men det kan ändå vara värt att nämna att 

IKEA:s företagskultur sammanhänger med deras decentraliserade och flexibla arbetssätt, 

vilket tillsammans har skapat en modern arbetsplats där personalen har fria händer och får ta 

stor del av ansvaret. 

  

IKEA som lärande organisation ser vi som något mycket gynnsamt. Tack vare att IKEA 

jobbar med stor delaktighet hos sina medarbetare passar IKEA utmärkt in som den lärande 

organisationen. Dessutom är kommunikationen både horisontellt, mellan avdelningarna, och 

vertikalt, mellan nivåerna, i varuhuset mycket bra vilket även skapar goda förutsättningar för 

en lärande organisation. Detta tillsammans med att IKEA är en mycket flexibel arbetsplats där 

personalen får variera mellan olika avdelningar och arbetssätt, anser vi, hjälper till att skapa 

en arbetsplats som personalen trivs på, genom att de känner en hög delaktighet och hela tiden 

lär sig något nytt. Detta hjälper i slutändan till att skapa en motivation hos personalen till att 

utvecklas inom arbetet. 
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Det vi redogjort för inom IKEA:s ekonomistyrningssätt hjälper till att skapa medarbetarskap. 

Allt ifrån den formella styrningen, med att hjälp av den platta organisationen, 

ansvarsfördelning och belöningssystem, till den mindre formella styrningen som 

företagskultur och lärande skapar detta fenomen. Detta är ett strategisk arbetssätt från IKEA:s 

sida som hjälper till att skapa en arbetsplats med hög medarbetarskap, där de anställda känner 

att de gör ett meningsfullt arbete och har förtroende från företagets sida. Vidare tror vi att 

detta är en förklaring till IKEA popularitet som arbetsplats och företag i sig. IKEA:s idé där 

kunden ska göra det mesta av arbetet kan i vissa moment skapa irritation, men tack vare 

IKEA:s sätt att bygga upp organisationen där personalen trivs och vågar ta egna initiativ leder 

att denna oftast kan hjälpa kunden snabbt och smidigt. Att IKEA är en allmänt glad och social 

arbetsplats smittar även av sig vidare till kunderna. 
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7. SLUTSATS 

I detta kapitel ska vi knyta ihop säcken, genom att presentera våra slutsatser inom ämnet, 
utifrån analysen. Här besvaras forskningsfrågorna och uppsatsens syfte fullbordas. 
 

Under denna uppsats har det genomgående syftet varit att beakta hur företagskultur påverkar 

ett företag och dess verksamhetsstyrning, sett till ett och samma företag med förankring på 

olika marknader där de kulturella förutsättningarna skiljer sig. Genom att sedan fästa 

avseendet vid hur företagets organisationskultur och arbetsvillkor påverkar individerna inom 

dessa avvikande marknader, har vi kommit fram till tendenser som till stora drag ger oss svar 

på vår problemformulering, nämligen om företagskulturer är en underlättande faktor för 

aktörer på en globaliserad arbetsmarknad. 

 

Vi har i vår analys beaktat problemet ifrån ett antal hänseenden, och samtliga hänseenden har 

spätt på vår uppfattning om att företagskulturer verkligen är en underlättande faktor. Ett 

tydligt argument uppkommer om vi väljer att se på hur individer beter sig på en global 

arbetsmarknad om deras företag saknar stödjande element, som därmed även en 

tillfredsställande företagskultur. Svårigheterna uppstår då i större utsträckning och 

personernas ansträngning ökar. För personer som då istället är verksamma inom en starkt 

utvecklad företagskultur, såsom i vårt fall IKEA, blir det underlättande faktorerna fler av sitt 

slag, vilka våra intervjuobjekt är ett tydligt bevis på. Det faktum att de i Dubai sökt sig ifrån 

geografiskt helt skilda platser, med skilda bakgrunder samt kulturella förutsättningar, och 

samtidigt, enligt egen utsago, formar en enad familj är det mest påtagliga. Att sedan 

medarbetarna vid varuhuset i Dubai verkar ha större tilltro i företagskulturen än ledningen, på 

grund av bland annat franchiseförutsättningen, ger bara en antydan om hur pass stark denna 

anda egentligen är.  

 

I Kalmar, där marknaden är av det mindre slaget, är familjekänslan minst lika påtaglig, det 

brinnande intresset för företaget blir iakttagbart i många situationer, något som betalar tillbaka 

sig i form av de möjligheter de anställda tilldelas. I en välfungerande företagskultur, där 

förutsättningarna enligt oss finns för att stödja de individuella aktörerna på en global 

arbetsmarknad om det är en större organisation det är fråga om, påverkas de anställda av de 

värderingar som finns vare sig de vill eller ej, vilket specifikt IKEA Kalmar är ett bevis på.  
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I takt med att världen når en allt ökad grad globalisering, vilket medför att kulturer integreras 

med varandra och nationsgränserna öppnas, kommer också den direkta betydelsen av 

företagskulturernas påverkan för individerna att reduceras. Men dessa organisationer, av 

IKEA:s storlek, kan då istället anses vara en starkt bidragande orsak till att dessa gränser och 

samhällskulturer förändrats, vilket är en mer eller mindre indirekt följd av företagskulturernas 

förankring inom företagen. 

 
Utifrån ovanstående argument är det därför relevant att uppmärksamma följande tendenser: 

 
• Varuhuset i Kalmar uppvisar en stark familjär känsla där personal och ledning 

arbetar för varandra, genom att medarbetarna till stor grad brinner för sin 

arbetsuppgift och ledningen i sin tur ger förutsättningar för personalen att utvecklas 

och växa, inte bara inom varuhusets väggar utan även med resten av den globala 

marknaden som tänkbar terräng.  

 
• När sedan medarbetarna i Dubai, trots skillnaderna i sitt kulturella och geografiska 

ursprung samt med viss avsaknad av en ledning som uppvisar en stark grund i 

IKEA-andan, är starka förespråkare och budbärare av företagskulturen är detta ett 

kraftfullt bevis på vilka effekter en rotad kultur kan få för både företaget och 

individerna. 

 
• Företagskulturer kan direkt inte bara ses som en omständighet som underlättar för 

individerna i deras nutida handlande, utan även som en förutsättning vilken påverkar 

globaliseringen på sikt genom det inflytande de världsliga företagen har.      

 
Trots ovan nämnda slutsatser finns det i dagsläget även omständigheter som företagen 

och individerna än så länge inte rår på, nämligen immigrationsmyndigheternas 

maktövertag. Detta får dock ha sitt fokus i en annan uppsats vid en annan tidpunkt. Hur 

företagskulturen och individernas förutsättningar ytterligare förändrats av 

globaliseringen, kan om x antal år vara ett intressant föremål för oss att än en gång 

beakta. 
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Bilaga 1 - Intervjuunderlag med svar – IKEA Kalmar 

Åke Ohlsson, varuhuschef, 2007-10-12 

 

• Hur länge har du varit verksam inom IKEA koncernen och vilka roller har du 

haft? 

”Jag började på varuhuset i Älmhult 1978, jag studerade på Högskolan i Växjö och började 

sommarjobba sedan blev jag kvar. Jag avslutade aldrig min fil. Kandidat examen utan efter ett 

halvår kom jag in på huvudkontoret i Älmhult. 1982 flyttade jag till Schweiz, sedan har jag 

rest runt i Europa under 20 år fram till 2001. Jag har varit Schweiz, Tyskland, Holland och 

Italien, där jag var de sista 13 åren. Jag var med och startade upp där, var varuhuschef till på 

det första varuhuset, det andra varuhuset var jag sista 5 åren som etableringschef. Kom 

tillbaka till Sverige 2001 och blev etableringschef för IKEA Sverige. Jag var med och 

öppnade upp Jönköping, Bäckebol och så fick jag det här uppdraget, att bygga tre varuhus på 

lite mindre marknader, Kalmar, Karlstad och Haparanda. Det blev så spännande att jag 

frågade om jag inte kunde ta varuhuschefsjobbet i Kalmar. Så är det, det är min bakgrund. 

[…]” 

 

• Hur skulle du beskriva IKEA Kalmars uppbyggnad, socialt och organisatoriskt? 

”[…] Kalmar är en liten marknad, normalt sett bygger inte IKEA varuhus på så här små 

marknader. Det innebär att vi har en förhållandevis låg omsättning, men vi ska ändå skapa en 

lönsamhet, det är det, det handlar om. […] Det var det som var vår utmaning, därför var vi 

tvungen att ha ett stort fokus på hur vi skulle organisera oss. Vad vi har gjort är att vi har en 

väldigt platt organisation, inte ha för mycket chefer. Vi har skalat av mycket i 

chefsfunktionerna, många har dubbla funktioner. När vi startade var vi nio chefer totalt, jag 

som varuhuschef, fyra under mig och de hade ytterligare fyra under sig, sedan kom 

medarbetarna. En fyra-nivå organisation, det kan man inte komma ifrån, inte lägre än det. I 

dag är vi inte längre nio chefer, för då trodde vi att vi skulle ha en omsättning som var 

betydligt lägre än den vi fick. När vi öppnade var vi ungefär 100 personer när vi öppnade i 

juni 2006, idag är vi 180 stycken. Då inser man då att vi har varit tvungen att vara följsamma 

med organisationen, i dag är vi 17 chefer. Med det är fortfarande litet för ett IKEA varuhus. 

[…]. Vi har hela tiden varit noga med att vi inte ska bli någon tung organisation, vi måste vara 

väldigt operativ. Det var det första som gjordes, det andra var att vi sökte människor, inte 
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personer för vissa platser. […] Människor för med värderingar och intresse för heminredning. 

Våra värderingar är då […] framåtanda, låg prestige, lätt att samarbeta etc. Det är våra 

värderingar som vi försöker få fram. Ett enkelt sätt att förhålla sig till varandra, inte ett behov 

av tjänstebilar, utan på att ett annat sätt visa kompetensen. Sådana människor sökte vi, som 

dessutom tyckte det var kul att möta kunden. […] De som hade dessa kriterier, de var vi 

intresserade av. […] De som hade detta erbjöd vi sedan olika funktioner. […] Vi fick mycket 

kompetenta människor, inte bara studenter  […] utan också en hel del med yrkeserfarenhet. 

[…] Vi försökte få en bra bas, sedan kvällsextra och helgextra osv. […] Sedan har tjänsterna 

förändrats något, fulltidarna har blivit fler då vi har sålt lite mer än vi förväntat oss. […] I och 

med detta föddes också kombitjänsterna, att på morgonen göra en sak och sedan ha andra 

uppgifter under dagen. […] Vi får på det viset en bra flexibilitet i organisationen. […]” 

 

• Hur går IKEA Kalmar ekonomiskt i förhållande till andra IKEA varuhus i 

Sverige? 

” […] Man kan inte jämföra sig med andra, […] man skulle egentligen snacka 

marknadsandelar, det går inte att jämföra sig med två hus i Stockholm där det är en enorm 

marknad. Det är bättre att jämföra sig med sig själv och utifrån de förväntningar man har. Här 

finns det 300 000 invånare, inom vårt marknadsområde. […] Utifrån detta kan man beräkna 

ungefär hur mycket dessa lägger på hem och fritid, och få fram vilka andelar vi borde ha. 

Dessa har vi överträffat här. […] Många har varit nyfikna på varuhuset i Kalmar och kommit 

hit istället. […] Nu när vi går in under det andra verksamhetsåret blir det spännande att se om 

vi kan göra det bättre. Vi jämför med oss själva istället för att jämföra oss med andra. 

Däremot kollar vi på vissa specifika sortimentområden, och benchmarkar dessa väldigt 

mycket, samt produktivitet och kostnad och så där. Däremot inte på den totala försäljningen, 

där vi har olika förutsättningar.” 

 

• Hur skulle du beskriva den speciella så kallade IKEA kulturen? 

”Vi ska göra saker tillsammans, att vi är tillsammans, annars funkar inte IKEA. Vi har massor 

av olika enheter, det är 20 000 personer som jobbar på IKEA. Vi har alltid arbetat hårt med att 

ha en levande kultur. Vi måste fungera tillsammans, för då är vi starka. […] Vi måste förstå 

helheten […] och ha ett enkelt förhållningssätt, och man ska vilja det här. […] Man ska få ut 

någonting mer än att bara hämta sin lön. Det ska finnas möjlighet att växa, och det göra det på 

IKEA, om man vill, för vi är ett expansivt företag. […] Vi är kostnadsmedvetna, då vi är ett 
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lågprisföretag. […] Så göra saker tillsammans, kostnadsmedvetenhet, enkelt förfarande, det är 

några av de viktigaste nyckelorden för IKEA. […] Nästa lika högt krav som vi har på att 

leverera resultat, nästan lika högt krav har vi på att kunna leverera människor. Då vi IKEA 

öppnar 20-25 nya varuhus världen över varje år, har vi ett stort behov av människor, vi 

behöver hela tiden nya. Jag hoppas att IKEA kulturen bidrar till populariteten bland 

arbetstagare, det känns så i alla fall. […] Trots enkelheten saknar vi inte krav, vi vill att 

personalen ska vara delaktig, att försöka förstå varför vi göra vissa saker. Vi är inte 

instruktiva […], det är inte så vi jobbar. Man får snarare att ansvarsområde som man får 

försöka skapa en känsla över vart det börjar och slutar någonstans. […] Vi vill ha initiativrika 

människor, du får göra fel, bara du gör något. […] Man får göra och man får göra fel, man 

kan inte hela tiden stå och vänta på att någon talar om vad du ska göra, det funkar inte hos 

oss, det kommer man inte långt på. Vi ska inte ha den typen av ledarskap heller, vi ska istället 

uppmuntra att ta initiativ. Vi ska styra och ge ramar, vi måste ju samtidigt ha ordning och 

reda. […] Men samtidigt inte hindra energin, det är en kulturfråga. […]” 

 

• Hur ser IKEA Kalmar på den allt mer globaliserade arbetsmarknaden? 

” […] Det är en del av oss, vi ska spegla hur världen utanför oss ser ut, det innebär att vi 

minst ska ha lika mycket människor med invandrarbakgrund som marknaden här har. Kalmar 

ligger på 9-10 procent och det gör vi också, gärna skulle vi ligga högre. Vi ska även spegla 

kvinnor och män, när det gäller våra kunder, 70 procent av kunderna är kvinnor. […] När det 

gäller åldersfördelningen så har vi några 50 plussare, och det ska man ha. Vi har försökt få en 

hyfsad fördelning. […] Vi försöker spegla samhället på så sätt. När det gäller personer som 

vill ut i världen till andra varuhus, är det lite för tidigt än. […] På sikt hoppas jag att det 

kommer många som vill vidare. […] Vi pratar om att vara flyttbar, att byta avdelningar, sedan 

inom Sverige. […] Det är ett vanligt fenomen att byta varuhus, att kunna göra karriär. Att 

kunna gå från gruppchef till avdelningschef på ett annat varuhus. Vi har en öppen 

annonsering om lediga platser. […] IKEA började med globalisering redan för 50 år sen, 

Kamprad stötte på problem hos svenska möbelfabrikörer, […] han lösning på detta var att 

söka sig utåt, till bland annat Polen. […] Vi har alltid jobbat globalt när det gäller detta, för att 

utmana priser och hitta nya sätt att tillverka, det har IKEA levet med länge.” 
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• Hur stor plats tar ekonomiska mått och termer inom IKEA Kalmars 

verksamhetsstyrning? 

”Vi jobbar ju långsiktigt, vi ska vara i Kalmar på långsikt, vi har inga direkta kortsiktsmål, 

inte mer än att vi jobbar med årsbudgetar, vi ska vara följsamma. […] Alla i personalen ska 

känna till våra mål, vad vi ska sälja och till vilken kostnad, sen är det svårt att hålla reda på 

allt. […] Man ska kunna ha en kostnadsrelation, för varje avdelning. […] Så mycket man kan 

ta till sig, hur det går för varje avdelning osv. Det är ingenting vi smusslar med. Vi försöker 

hålla saker tillgängliga. Marginaler är däremot inget vi snackar om, dvs. hur mycket vi tjänar 

på varje produkt. […]  Det är känsligt mot alla konkurrenter, det med marginalerna.” 

 

• Hur fungerar belönings/bonussystemen inom IKEA? 

”Systemet är lika för alla i en varuhusorganisation, det är bara jag som har ett annat system, 

resten har samma. Det bygger på försäljningsutfall, på kostnader, på bruttovinst och på CSI-

Custumer Satisfaction Index. Detta är med för att vi kan ju sälja så att kunden blir 

dömissnöjd, men samtidigt uppnår vi försäljningsutfallet […], om det skulle vara så blir det 

tufft för kunden och det är inte okej. Två gånger om året frågar vi kunderna vad de tycker om 

personalen och sådana här saker. Det resultatet är också bonusgrundande. Det är en rätt bra 

balans mellan hårda och mjuka värderingar. Jag hoppas att personalen blir sporrad […]. Så 

mycket man kan ska man låta personalen vara med och dela om det går riktigt bra. Det borde 

vara som så att man får bättre delaktighet, jag tror på bonussystemet, även i framtiden.” 

 

• Slutligen, hur skulle du sammanfatta IKEA Kalmar som arbetsplats? 

”Jag tycker att vi är en modern arbetsplats, det är ett vinnande företag, vi har en framgång och 

expansion. Det är sortiment och produkter som alla har behov av, ett allmänintresse i 

heminredning. Det är ett kul sortiment att jobba med. Vi har ett unikt koncept, massor av 

företag runt om i världen har försökt att kopiera IKEA, men inte lyckats, det är därför rätt 

fantastiskt att jobba i ett sådant företag. Det är kanske ett av de starkaste varumärken som 

finns i världen i dag. […] Vi har alltifrån idé till produkt, vi äger hela kedjan, vi är inte 

beroende av någon annan, vi äger det tills att kunden får den. […] Vi kom till Kalmar vi ett 

väldigt lämpligt tillfälle, det var lite negativt i Kalmar, det hade varit några tuffa år och sedan 

kom vi, vi var väldigt välmottagna. Det vände lite när vi öppnade IKEA här, andra företag 

började öppna i spåren efter vad vi har gjort. Vi har väldigt svårt för hela Kalmarområdet. Vi 

har låg personalomsättning, vilket betyder att människor trivs rätt så bra här. Vi har låg 
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sjukfrånvaro, det talar lite om klimatet. […] Man får gärna vara lite otålig och vilja iväg, men 

det är okej, det kan visa på engagemang. Man får inte vara likgiltig, sådana vill vi inte ha här. 

Men vi kan göra massor av saker bättre, det är jag övertygad om, men ett engagemang hos 

personalen är allt bra att ha, att man mår bra själv. […] Vi ska försöka hålla ett bra 

arbetsklimat här, vi försöker dessutom hålla fritidsaktiviteter […] så att vi får lite friskvård 

och håller oss i schysst form. Vi har ambitioner. Vi har mycket vi kan bli bättre på, vi är inte 

framme än.”   
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Bilaga 2 - Intervjuunderlag med svar – IKEA Kalmar 

Camilla Walther, personalansvarig, 2007-10-18 

 

• Hur länge har du varit verksam inom IKEA koncernen och vilka roller har du 

haft? 

”Sedan maj förra året, jag har jobbat på redovisningen, med kassa, inom sälj och nu jobbar jag 

på personalavdelningen. […]” 

 

• Hur skulle du beskriva IKEA Kalmars uppbyggnad, socialt och organisatoriskt? 

”Det är en ganska platt organisation, medarbetarna får ta mycket ansvar själva, cheferna bara 

sån sak har samma klädsel tycker jag är jätte viktigt och jätte bra, sen tycker jag generellt att 

IKEA Kalmar är mycket positivt, folk är glada och verkar trivas här.” 

 

• Hur skulle du beskriva den speciella så kallad IKEA kulturen? 

” […] Då jag håller i introduktionen så trycker jag ganska mycket på att man ska dela 

värderingar, det är ju grunden till IKEA kulturen, […] vi vill ha människor som delar 

värderingarna från början. […] Kulturen kommer att stärkas i framtiden tror jag, för det är 

sunt förnuft, sunda värderingar. […]” 

 

• Hur ser du, i samband med IKEA, på den alltmer globaliserade 

arbetsmarknaden? 

”Enbart positivt, jag kan tycka att IKEA ligger långt fram, även om IKEA är svenskt och även 

är likadant på alla platser i världen, […] det är bara två kontinenter som vi inte finns på, det 

ser jag bara som positivt. […] Mångfald är jätte viktigt, vi vill ha alla åldrar, ursprung, blandat 

så mycket som möjligt, det är så samhället ser ut. […] Många skriver redan i sina ansökningar 

att de vill jobba ett par år i Sverige för att sedan åka till det och det varuhuset i Italien eller 

vad det kan va, och det ser vi som positivt faktiskt, att man vill bredda sig, utvecklas, det är 

det som är så häftigt med IKEA, tycker jag, att man kan göra så många olika saker, […] Det 

finns ett intranet med jätte mycket information, […] där finns även alla lediga tjänster som 

finns globalt. […] Man kan få hjälp av alla varuhus. […]   
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• Hur stor plats tar ekonomiska mått och termer inom IKEA Kalmars 

verksamhetsstyrning? 

” […] Det tycker vi är jätte viktigt att alla får ta del av, både försäljning, kostnadsrelationer, 

att man själv kan vara med och påverka, för det är ju det man gör, alla gör det tillsammans, vi 

har ju tavlor som man kan läsa om det själv, sen tar vi upp det på avdelnings möten, och även 

under kickoff, som vi hade nyligen, går vi igenom de nya V08 mål. […] Värderingar skall 

hänga med hela vägen, och det tycker jag att de gör. […] Som helhet tycker jag att det är 

viktigt att alla vet, att man delar med sig av informationen till alla, det är jätte viktigt, […] att 

man har olika informationskanaler, så att det som bestäms på möten verkligen når ut till alla. 

[…] 

  

• Hur fungerar belönings/bonussystemen inom IKEA? 

”Man har vissa mål, eller man har ett försäljningsmål och en kostnadsrelation, och det är ju 

dom som skall följa varandra, och klara man målen så är det en fördelning, beroende på hur 

mycket man jobbar, men det är baserat på antal arbetade timmar, så det är inte så att någon 

med högre lön får mer, sen kommer det att förändras kan jag ju bara nämna från och med 

nästa år, där kommer man även att ta med CSI resultat, det är där våra kunder bedömer oss, 

exempelvis kötid i kassan, kundtillfredsställelse, kommer också vara med och även voice 

resultatet, personalen måste trivas, målen måste uppnås och kunderna ska trivas, och det 

tycker vi att är ett lyft, och kommer bli jätte bra, för då är det flera punkter som tittas på. […] 

Jag tror att de är mest positivt, […] att det gör att man blir mer engagerad, och det är ju det 

man vill att man ska bli. […] Jag blir sporrad av sådana saker och tycker att de kan bidra till 

IKEA:s ekonomiska mål. […] Man kan tycka att jag inte kan bidra där jag sitter men jag 

bidrar genom att titta på att vi följer verksamheten, att kostnadsrelation går ihop med 

försäljningsmål och att det finns personal den dag det behöver, sådana saker sysslar jag med.” 

 

• Slutligen, hur skulle du sammanfatta IKEA Kalmar som arbetsplats? 

”Jätte trevligt, trevliga människor, bra arbetskamrater, bra arbetsklimat. […] Att man kan 

utvecklas, det tycker jag är viktigt, att man ser att det finns möjligheter att utvecklas, både 

som person och även karriärsmässigt, och sen att cheferna är så fantastiska, de är en bland 

allihopa, de tar sig tid.” 
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Bilaga 3 - Intervjuunderlag med svar – IKEA Kalmar 

Anonym X, sommar- och behovsanställd, 2007-10-18 

 

• Hur länge har du varit verksam inom IKEA koncernen och vilka roller har du 

haft? 

” […] Jag har arbetat på IKEA i nästan ett halvår, och varit runt på nästan hela varuhuset 

utom restaurangen. […] Det har blivit lite mer än halvtid.” 

 

• Hur skulle du beskriva IKEA Kalmars uppbyggnad, socialt och organisatoriskt? 

”Om vi börjar med det organisatoriska, så tycker jag att det är hierarkier där, men de har 

försökt plattat ut dem. Det finns avdelningar med chefer högst upp. […] Det förekommer 

hierarkier ute på avdelningarna, det finns med i bakgrunden, men man försöker plocka bort 

dem så mycket som möjligt. Försöker minimera det, bland annat genom att cheferna ska ha 

samma kläder som de övriga. Men det ligger kvar i grunden ändå. […] Socialt så märks det av 

vissa saker bland annat på rasterna. När man pratar med cheferna, så lyfts ju hierarkierna fram 

på ett eller annat sätt, men beter sig något annorlunda. […] Det har jobbat för en bra stämning 

på IKEA här i Kalmar, det känns som ett annorlunda varuhus. […] Det känns som en mycket 

mer familjär känsla på IKEA Kalmar, än vad det är på andra IKEA varuhus.” 

 

• Hur skulle du beskriva den speciella så kallade IKEA-kulturen? 

”Det gäller att dra in så mycket pengar som möjligt, att göra så lite som möjligt och få så 

mycket pengar som möjligt. […] Det är ju ett lågprisföretag, det påverkar ju personalen. Så 

personalen, som det var i somras, fick ju jobba jättemycket för att dra in så mycket pengar 

som möjligt. Det var en tight budget och så. […] När de anställer personer så försöker de få 

med personer som de tror har rätt preferenser, som är trevliga. Det handlar väldigt mycket om 

att bemöta kunderna rätt. […] Även om de pratar så fint om att man ska vara som IKEA-

kulturen, så tycker jag det märks att man är ett lågprisföretag. […] Man ska inte göra allt för 

mycket. […] Men ändå är det självklart att det märks att det är en speciell kultur på IKEA. 

[…] Kulturen var inte en bidragande faktor när jag sökte jobb, utan det var snarare själva 

referensen, det ger rätt bra referenser. De har ju visat och fått ett bra rykte för att vårda 

personalen, så det är ju klart att det känns bra att jobba för ett företag som är känt för att ta 
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hand om sin personal, då det är väldigt familjärt. Men ändå var det mest referenserna som var 

anledningen. […] Jag tror det kommer att bli svårt att hålla kulturen, eftersom de har ju växt 

väldigt mycket nu på 2000-talet och de blir ju många fler. Speciellt att de växer gör att jag tror 

att kulturen kommer att få det svårt, expansionen ligger till grund. Och vad händer när 

Kamprad försvinner? Vem kommer att ta över och driva lika mycket då? Jag antar att han 

driver den rätt hårt, eller i alla fall har gjort.” 

 

• Hur ser du, i samband med IKEA, på den alltmer globaliserade 

arbetsmarknaden? 

”Det blir ju lättare och lättare för företag att etablera sig ute i världen, genom att det blir mer 

globaliserat, och då tror jag att det blir ju också lättare för IKEA. […] Det finns jättestora 

möjligheter. I samband med det tror jag att det blir svårt att hålla kulturen, när man blir så stor 

i så mänga länder. Det är lättare i Sverige, det ”svenska” IKEA kommer att försvinna lite. 

[…] Jag märker av lite av den globalisering som sker, det är mycket utifrån världen som 

kommer till Kalmar. Bland annat musiken som spelas bestäms någonstans i Holland, som 

sedan streamas ut över alla IKEA varuhus. […] Sådant påverkar. […] Jag har kommit kontakt 

med några som funderar på att söka sig till andra varuhus i världen, i alla fall till andra 

varuhus i Sverige. […] Det finns mycket jättebra information, på Internet har de deras interna 

sida, intranätet, och där finns rätt mycket information om tjänster, det läggs ut en hel del där. 

Om man vill finns det stora möjligheter. […] Globaliseringen bidrar till varuhuset utveckling, 

bland annat kompetensen ökar. Det är bara att kolla på personalen som har varit i bland annat 

Italien och jobbat, då påverkas varuhuset av globaliseringen. […] Dessa tar ju med sig bland 

annat lite italienskt till Kalmar, och de vice versa för de som kommer ifrån Sverige, de tar 

med sig mycket svenskt.” 

 

• Hur stor plats tar ekonomiska mått och termer inom IKEA Kalmars 

verksamhetsstyrning, anser du? 

” […] De är rätt bra på att informera om vad som gäller, och vad som ska uppnås. Men 

samtidigt sätter det också en press på personalen lite grann, att nu jävlar måste vi jobba. Så 

det är både fördelar och nackdelar med det, samtidigt som det är bra att upplysa. Hur mycket 

vi säljer och vad vi ligger på för siffror är vad vi bland annat få reda på, för att vi ska känna att 

vi kan förändra. […] Genom det här får man med personalen på ett helt annat sätt. […] Jag 

har ju jobbat på andra företag och där fick man inte lika mycket information om hur mycket 
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man sålt och sådär. Här har man ju ändå morgonmöten där man går igenom rätt mycket, man 

får reda på vad man sålt för och hur målen ser ut. Jag tror att det här kan se till så att man 

verkligen jobbar och är effektiv. […]” 

 

• Känner du till IKEA:s belönings/bonussystem? 

” Ja lite grann, jag är inte så jätteinsatt. Som det var nu men förra bonustillfället fick inte vi 

reda på så mycket. Det var rätt mycket rykten som gick inom hela IKEA varuhuset, så det 

hade de kunnat informera bättre om, i alla fall till dem som var sommarextra. Ofta var det så 

att man gick till mellancheferna, och de sa väldigt olika beroende på vem man pratade med. 

Det var lite förvirrande ibland. […] Det är ju himla kul att arbeta mot ett mål och bonus, när 

det finns möjligheter att man får den, även om man ska vara försiktig med den. Det finns ju 

risker med att man inte når dessa mål, och inträffar det kan man ju tänka sig att moralen 

sjunker rätt mycket. Då kanske man förlorar mer än man vinner. Om personalen hela 

sommaren kanske slitit som djur och verkligen försökt nå målet, och man rent hypotetiskt 

missar målet med inte så mycket, kanske några hundratusen, då kan det vara rätt surt. […] För 

mig har det känts som att man inte kan göra så jäkla mycket, eftersom det blir lite grann som 

att man är bara en liten bit av en hel koloss. Det blir den här känslan av att det man gör kanske 

inte spelar så stor roll. Eftersom det är försäljning det handlar om, vad vi gör kanske inte har 

så stor inverkan, kan det kännas som ibland. […] Jag tycker egentligen att det är jättebra med 

bonus, däremot tror jag att man får göra om den lite grann, jag skulle i alla fall gärna se den 

lite annorlunda. Att man kanske har lite olika trappor som grund istället, så att det inte bara 

blir antingen eller med bonusen. […]” 

 

• Slutligen, hur skulle du vilja sammanfatta IKEA Kalmar som arbetsplats? 

”Jag tycker det är en bra arbetsplats, trevlig, det jag tänker på i första hand är att det är väldigt 

socialt. Alla är väldigt trevliga och glad, oftast. Däremot tror jag att det är ett rätt hårt jobb, 

det finns rätt jobbiga pass, på elva tolv timmar nästan. […] Det tar rätt jobbigt att vara glad, 

pigg och alert alla dessa timmar. Men trots det tror jag att det är en bra arbetsplats där jag trivs 

jättebra.” 
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Bilaga 4 - Intervjuunderlag med svar – IKEA Dubai 

Anonym Y, anställd vid family department, 2007-11-06 

 

• How is it to work at IKEA Dubai? 

”It’s very nice, we are  very busy on weekends, right now It’s a very big Indian holiday so it’s 

very much work at the moment, very hectic. […] 50 % of our items are sold out. […] We also 

don’t have taxes, so it’s different. […]”  

 

• How would you describe IKEA Dubai, for example how does the clothing system 

work? 

”Everybody is using the same clothes, including the supervisors. […] We don’t call each 

other Sir and things like that, we use our first names. […] “  

 

• Do you have any plans to apply for a IKEA warehouse somewhere else on the 

globe? 

”Yes, I did apply to Norway and Sweden but it’s hard to get a visa. […] Immigration is a 

problem. […] Sweden is the home of IKEA, Stockholm has the largest house. […]” 
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Bilaga 5 - Intervjuunderlag med svar – IKEA Dubai 

Anonym Z, tag-själv-lagret – IKEA Dubai, 2007-11-06 

 

• Do you have any plans to apply for an IKEA warehouse somewhere else on the 

globe? 

”I think it’s very complicated and hard to apply for another IKEA warehouse in a different 

country. But the job shouldn’t be to hard because everything is the same in IKEA, the IKEA 

way. […] Actually I’m from Philippine and moved here four years ago. I moved here to work 

for IKEA, I haven’t worked for any other storehouse, just here in Dubai. But maybe I try 

somewhere else in the further. […]”  

 

• How would you describe IKEA Dubai, for example how does the clothing system 

work? 

”Everybody is using the same, same clothes etcetera, everything is the same for everybody 

that work here, it’s a very low hierarchy […].”  

 

• How does everything work here? Is the “IKEA way” working in Dubai?  

”We have many home deliveries. Before nobody would carry their own IKEA package, but 

it’s getting better. We used to have a bus that drove around Dubai and dropped off package, 

but we have stopped with that. Now it’s just the big package like kitchen and living-room 

articles that we help with. […] Now we just say no if the customer wants us the carry there 

package, there are people that gets very angry over this but what can we do, this is how IKEA 

work. We can only explain that this is the way IKEA work and that this system is used 

everywhere in the world. […]” 
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