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Förord 
 
Anledning till att vi valde att skriva om etnisk mångfald var  för att en av skribenterna har en 

annan etnisk bakgrund och för att det i kursen organisera och leda talades mycket om vilket 

ansvar företag borde ha i dagens samhälle. Anledningen till att vi valde att skriva vår 

magisteruppsats om just IKEA är för att vår handledare Bo Enquist driver en forskning kring 

IKEA och dels för att IKEA ofta tas upp som ett företag som tar ansvar för det ekonomiska, 

det sociala och miljön. 

 

Efter tio veckors hårt arbete med vår uppsats vill vi först och främst tacka vår handledare Bo 

Enquist för hans stora engagemang och vägledning och för att han tagit sig tid att träffa oss 

när vi har behövt hjälp. Vi vill även tacka varandra för den kunskap vi gett varandra genom 

att arbeta tillsammans. Till sist vill vi tacka Henrik Dider, personalchef på IKEA i Kungens 

Kurva för att han tog sig tid och för det skickade interna material vi fick av honom som kom 

att bli betydande i uppsatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________  _______________________ 

 Željka Arežina Sofia Persson 
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Sammanfattning 
 

Företagsnamnet IKEA är en förkortning på Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd. IKEA 

grundades i Älmhult år 1943 och är idag ett av världens ledande företag inom heminredning 

med 231 varuhus i 31 olika länder. Företaget har en vision att skapa ett bättre vardagsliv för 

många människor. IKEA har strävat mot visionen genom att: söka nya vägar för att få ner 

priserna, genom att arbeta på ett smart sätt och genom att alltid ligga steget före sina 

konkurrenter. 

 

IKEA som ett ”Good citizenship” har en stark koppling till Ingvar Kamprads vision om hur 

IKEA skall arbeta och upplevas av allmänheten. Ett företag med en stark företagskultur som 

tar ansvar för andra grundar sig i känslorna av gemenskap och empati för andra. I denna 

ödmjukhet ligger även en självkritik att inte slå sig till ro med framgång därför anser IKEA att etnisk 

mångfald är en pågående process – som aldrig tar slut. 

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva, förklara och förstå hur IKEA arbetar med etnisk 

mångfald och Social Corporate Responibility i verkligheten. 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod som bygger på medarbetares berättelser och 

på olika berättelser om IKEA skrivna av utomstående personer. Det vi fick fram i våra 

berättelser kopplade vi till en teoretisk referensram. Materialet tolkades i tre olika teman; 

Corporate Social Responsibility och mångfald inom IKEA, IKEA:s arbete med Corporate 

Social Responsibility, etnisk mångfald och markandsföring av företagets budskap och till sist 

Ingvar Kamprads anda i det moderna IKEA. Tolkningen låg till grunden för våra slutsatser. 

Utifrån vårt syfte har vi dragit följande slutsatser; The IKEA-way gör företaget unikt då IKEA 

bygger upp samhällets välfärd och tar ansvar ekonomiskt, socialt och miljömässigt. 

Ekonomiskt ansvar byggs upp genom långa kundrelationer och bättre lönsamhet och socialt 

genom att integrera människor med en annan etnisk bakgrund. Det miljöanpassade ansvaret 

tar de genom att se till att deras produktion sker med miljövänliga ämnen. 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet kommer problemformulering, uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Vi presenterar även det utvalda företaget IKEA samt vår resa till IKEA:s varuhus i Bäckebol. 

Avslutningsvis diskuteras avgränsning samt uppsatsens disposition. 

1.1 Problemformulering 

 

Vårt samhälle har de senaste decennierna präglats av den allt snabbare utvecklingen vilket är 

resultatet av den pågående globaliseringsprocessen som sker runtomkring oss. I början av 

globaliseringsprocessen talades det för det mesta om den politiska, den ekonomiska och den 

informationsteknologiska aspekten. Men på senare tid lägger många sociologer, bland andra 

Giddens1, Thörn2 och Castells3 till ännu en aspekt, nämligen den kulturella. 

 

Att köpa billigt och sälja dyrt var det imperialistiska och kolonialistiska tankesättet under 

medeltiden. Begreppet imperialism innebär i en ekonomisk mening erövring och kontroll av 

områden utanför kolonisatörers primära territorium, medan kolonialism innebär både 

ekonomisk och politisk erövring. Innebörden av dessa två begrepp skiljer sig inte mycket åt 

menar antiglobalisterna och allt oftare kopplar de detta till det moderna begreppet 

globalisering. Förklaringen hittas i frågan om vem som har makten och på vilkas villkor 

globaliseringsprocessen sker. De stora länderna och deras multinationella företag var 

framdrivande under medeltiden och även idag i frågan om olika aspekter inom globalisering.4  

 

Det som är intressant för oss är att det även idag talas om konceptet att köpa billigt och sälja 

dyrt då många företag idag väljer att producera i lågkostnadsländer och sedan sälja sina 

produkter dyrt. I detta sammanhang växer en fråga upp om företagets ansvar och etiska 

handlingar. I och med att vi konsumenter blivit allt mer medvetna om ekonomiska 

förhållanden är det viktigt för företag att ta hänsyn till vad kunderna anser om deras ansvar 

och etiska handlingar för att förhindra att konsumenterna motsätter sig till företagets 

produkter. 

 

Den globala ekonomin kännetecknas idag av nästintill konstant flöde av information, kapital 

och kulturell kommunikation. Dessa flöden styr och anger villkoren för såväl konsumtion som 

produktion. Vårt beroende av dessa nya informationsflöden ger en enorm makt åt dem som 

kontrollerar flödena - de kan även kontrollera oss som konsumenter.5  

 

                                                 
1 Giddens, 2001 
2 Thörn, 2004 
3 Castells, 2001 
4 Magnusson, 2002 
5 Castells, 2001 
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Genom att kallas för ”good citizenship” tilldelas företag en mänskligt atribut vilket innebär att 

företag tar ansvar för ekonomiska, sociala och miljöbetingade aspekter i sin verksamhet . 

Informationsflöde gör det möjligt att kännedom om dessa företag sprider sig fortare i hela 

värden vilket gör att många andra företag vill agera på samma sätt6. Røvik talar om moderna 

recept som företag använder sig av i syfte att öka sin effektivitet och legitimitet, både internt 

och externt. De recept som blivit framgångsrika och allmänt accepterade får en ny status 

enligt Røvik, de blir så att säga institutionaliserade. Detta innebär att en ny trend och ett nytt 

mode inom affärsverksamheten blivit ett faktum.7  

 

Det som inom företagsekonomin kallas för Corporate Social Responsibility, CSR8, handlar 

om att företag tar ansvar för ekonomiska, sociala och miljöbetingade aspekter i sin 

verksamhet. Vogel menar att användningen av CSR har positiva effekter för företag. De 

företag som bryr sig om och tar ekonomiskt, miljöbetingat och socialt ansvar kommer till 

toppen - de som bryr sig, de vinner. Genom att ta ekonomiskt, socialt och miljöbetingat 

ansvar vid sidan av olika lagstiftningar vinner företag konkurrensfördelar gentemot sina 

konkurrenter.9 En annan fördel med CSR för företag anses även vara förhöjd moral för 

medarbetarna10 samt att företagens image stärks genom att ett starkt varumärke positioneras.11 

 

Det finns även negativa effekter med CSR som till exempel att hela organisationen måste 

genomsyras av CSR samt märkas externt för att den skall fungera. Företagen styrs genom en 

värdebaserad styrning och risken finns att lova för mycket och tappa anseende på grund av 

detta. För att hela organisationen skall kunna leva efter dessa värderingar är det avgörande att 

ledningen är engagerad och lever efter värderingarna.12 En annan negativ effekt med CSR är i 

form av minskad välfärd på grund av företagens anpassning som leder till ökade kostnader 

och därmed minskade intäkter.13 

 

IKEA är ett globalt företag som kontinuerligt arbetat med att introducera nya produkter och 

idéer inom affärsverksamheten. Att ständigt arbeta för att bygga ett bättre samhälle genom att 

ta ansvar, samarbeta och stödja olika samhällsprojekt har sitt ursprung i IKEA:s 

grundvärderingar. IKEA:s vision är att producera stora volymer till ett lågt pris till majoriteten 

av befolkningen, men inte till varje pris. IKEA uttalar sig om att de strävar efter att ta ansvar 

och hänsyn till den ekonomiska och den sociala och till miljöbetingade aspekter.14  

 

                                                 
6 Vogel, 2005 
7 Røvik, 2000 
8 Vi kommer i fortsättningen att använda oss av förkortningen CSR 
9 Vogel, 2005 
10 Panvar, Rinne, Hansen & Juslin, 2006 
11 Edvardsson, &Enquist, 2004 
12 Ibid. 
13 Henderson, 2002 
14 http://www.ikea-group.ikea.com/corporate/responsible/brochure.html, 2006-05-31 
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Med social anpassning menas inom IKEA att stödja olika samhällsprojekt som till exempel 

Rädda Barnen, UNICEF och WHO, Världshälsoorganisationen.15  Dagens samhälle präglas 

av olika kulturer som möts, blandas och till slut blir ett. IKEA:s ledning har insett hur viktigt 

det är att ta hänsyn till den outnyttjade potential i fråga om kunskap och kompetens som 

människor med en annan etnisk bakgrund besitter.  

1.2  Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva, förklara och förstå hur IKEA arbetar med etnisk 

mångfald och Social Corporate Responibility. 

 

Utifrån den beskrivna problemformuleringen väljer vi att titta närmare på följande frågor: 

Hur arbetar IKEA med etnisk mångfald? 

Varför är det viktigt för IKEA att arbeta med etnisk mångfald? 

1.3 Presentation av IKEA 
 

Företagsnamnet IKEA är en förkortning på Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd och 

grundades i Älmhult år 1943 och är idag ett av världens ledande företag inom heminredning 

med 231 varuhus i 31 olika länder. Företaget har en vision att skapa ett bättre vardagsliv för 

många människor. Detta har IKEA, i över 60 år, gjort genom nya vägar för att få ner priserna, 

genom att arbeta på ett smart sätt och genom att alltid ligga steget före sina konkurrenter. Med 

gynnsamma inköp, egna varuhus och genom att packa möblerna i platta paket för att kunderna 

själva ska skruva ihop dem gör att företaget kan anses unikt utifrån många ekonomiska 

aspekter. IKEA:s vision sträcker sig längre än många andra företags.16 Deras produkter skall 

vara fria från farliga ämnen och det trä som blir till möbler får inte komma från områden där 

skövling av skog pågår. Barnarbete får inte förekomma och leverantörerna måste ta fullt 

ansvar för att miljön inte tar skada. Företaget tror på långvariga affärsrelationer med 

leverantörer som delar företagets värderingar och som vill växa och utvecklas med IKEA. 

Företaget begär att de ska visa respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och behandla 

sina anställda med hänsyn och med rättvishet. De är även tvungna att jobba hårt för att 

oavbrutet minimera all åverkan på miljön.17 

 

IKEA har idag ett samarbete med en rad olika organisationer världen över. Exempelvis Rädda 

Barnen, UNICEF och WHO, Världshälsoorganisationen. 18 

                                                 
15 http://www.ikea-group.ikea.com/corporate/responsible/brochure.html, 2006-05-31 
 
16 http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/timeline/full_story.html, 2006-04-18 
17 http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/social_environmental/projects.html, 2006-04-18 
18 Ibid. 
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IKEA har som policy att alltid anställa en viss del människor med annan etnisk bakgrund. 

Olika traditioner berikar dem och får företaget att bli bredare. Denna etniska mångfald är idag 

en viktig del i IKEA:s tänk och arbetssätt.19 

1.4 Resa till IKEA:s varuhus i Bäckebol 

 

Det är få företag i Sverige som tar hänsyn till etnisk mångfald inom organisationen, men 

IKEA är ett företag som insett vikten av den outnyttjade kunskap och kompetens som 

människor med annan etnisk bakgrund besitter. Staffan Lundquist, personalchef för IKEA, 

säger att mångfald är en del av IKEA:s affärsmässiga verksamhet.20 IKEA:s framtida 

mångfaldsstrategi har fått sin belöning genom prisutdelning för vinnare av årets 

kompetenspris till förnyare av svenskt arbetsliv. Ros-Marie Grusén, varuhuschefen på IKEA:s 

varuhus i Kungens Kurva och hennes medarbetare är de belönade. Motiveringen till priset 

var; att IKEA Kungens Kurva, på ett genomgripande sätt arbetar med integration som en 

självklar del i verksamheten.21 

 

Det är inte bara varuhuset i Kungens Kurva som tar hänsyn till den etniska mångfalden inom 

sin verksamhet, utan även IKEA-varuhuset i Bäckebol, Göteborg, som öppnade 2004. Utifrån 

uppsatsens syfte; att beskriva, förklara och förstå hur IKEA arbetar med etnisk mångfald och 

Social Corporate Responibility i verkligheten. 

 

Tisdagen den 11 april 2006 klev vi på tåget till Göteborg tillsammans med vår handledare Bo  

Enquist. I Kil fick vi sällskap av Bo:s doktorand Samuel Petros som har CSR som 

forskningsintresse. Under resans gång diskuterade vi olika aspekter av CSR och om hur 

viktigt det är att företag skall ta hänsyn till etnisk mångfald eftersom vi idag lever i ett 

samhälle som präglas av den snabba globaliseringsprocessen. Fritt flöde av information, 

kapital och humankapital är ett kännetecken för den globala process som pågått under de 

senaste decennierna.  

 

Resan till Göteborg tog 3,5 timme och den var behaglig och skön. Väl framme i Göteborg tog 

vi en buss ut till Bäckebol och IKEA. Vårt första intryck när vi kom in i varuhuset var att det 

var stort, ljust och rent. Vi lade även märke till symboliska signaler som skickas ut till 

kunderna och här syftar vi inte bara på den blågula färgen som symboliserar den svenska 

flaggan, utan även de kända svenska skorporna som såldes i en förpackning stämplad med 

svenska flaggan, vilket vi inte kunde minnas ha sett någon gång tidigare. Vid entrén kunde 

man känna lukten av den svenska befolkningens älskade korv. Željka var imponerad av den 

                                                 
19 Readme # 1, 2006 
20 Dagens miljö, 2006-04-20 
21 www.kompetensgalan.se, 2006-04-27 
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genomtänkta idén om att göra det så enkelt och bekvämt som möjligt för kunderna med hjälp 

av pennor, måttband och anteckningsblock som fanns vid informationsdisken redan i entrén. 

 

Vi kom till varuhuset vid lunchtid och passade därför på att äta lunchen som serverades i 

IKEA-restaurangen innan vi skulle gå runt i varuhuset. Med bricka i handen blickade vi runt 

och försökte genom namnbrickan som medarbetarna hade ta reda på den etiska mångfalden i 

själva restaurangen. Vi konstaterade omedelbart att fyra medarbetare kunde ha en annan 

etnisk bakgrund eftersom två av dessa hade asiatiskt utseende och de andra två 

latinamerikanskt ursprung. Lunchen smakade gott och det var framförallt ett rimligt pris, vi 

tyckte dock att portionerna var små. Till efterrätt åt vi IKEA:s goda och berömda äppelkaka 

med vaniljsås. Det som vi lade märke till var att de flesta av restaurangens besökare var unga 

familjer med små barn samt en del pensionärer. Detta känns rätt då IKEA riktar sig främst 

mot familjer och ordet familj har en speciell betydelse inom organisationen. 

 

Mätta och belåtna började vi vår vandring i varuhuset. Först gick vi på varuhusets övre plan 

eftersom det kändes lättare att börja där då restaurangen låg på det planet. Utbudet var som 

vanligt på IKEA-varuhus brett men det var inte därför vi besökte varuhuset, utan vi var där 

för att se den etniska mångfalden på plats. Vår metod för att urskilja de medarbetare i 

varuhuset var först och främst att titta på deras utseende och sedan titta på namnbrickan för att 

på det sättet göra ett urval. Vissa av medarbetarna hade, förutom namn, olika flaggor på sina 

namnbrickor vilket symboliserade de olika språk de kunde kommunicera på. Vi bestämde oss 

för att först gå runt hela varuhuset och senare börja om från början men denna gång beslutade 

vi oss för att även ta kontakt med de medarbetare som först och främst hade flera olika 

flaggor på sina namnbrickor. Den första personen vi såg som hade olika flaggor hade ljust hår 

och såg helt och hållet svensk ut. Vi började diskutera med varandra och hade olika åsikter 

angående personens utseende, eftersom utseendet pekade på att hon var svensk. Vi beslutade, 

på grund av de olika flaggorna, att till slut att gå fram till henne och prata. Det visade sig att vi 

hade rätt när vi följde vår instinkt eftersom tjejen hade polskt ursprung.  

 

Efter det första samtalet blev vi uppmuntrade till att ta kontakt med fler medarbetare, vilket vi 

gjorde och kommer att beskriva vad som sades mer utförligt i kapitlet berättelsen om IKEA. 

 

Vandringen på varuhuset i Bäckebol gjorde oss väldigt trötta, så till slut hade vi bara en 

önskan; att få lägga oss i någon av de sköna och berömda Sultansängarna, men tåget vi skulle 

åka hem till Karlstad med skulle snart lämna stationen. Innan vi skulle lämna varuhuset 

passade vi självklart på att handla några saker. För vem kan lämna IKEA utan att handla? 

 

Vi återsamlades med vår handledare och hans doktorand i entrén för att ta bussen tillbaka till 

stationen. Där stod vår handledare med den berömda IKEA-korven i handen och sade att man 

inte kan lämna IKEA utan att äta den.  
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Det visade sig att resan hem inte kom att bli lika behaglig som resan dit på morgonen. Vi blev 

försenade drygt en timme redan från start på grund av ett lokfel. En av tågets resenärer som 

satt i samma vagn hade en kraftig förkylning med hosta som gjorde att både Sofia och Željka 

blev smittade och sängliggandes en vecka efteråt. 

 

Sammanfattningsvis upplevde vi att vår resa var framgångs- och lärorik. Den slutliga 

beräkningen av medarbetare med en annan enisk bakgrund uppgick till tio stycken. Željka var 

glad för att hon kände igen att namnet på två namnbrickor var från hennes hemland, vilket 

visade sig vara rätt efter att vi tagit kontakt med dem.  

1.5 Disposition av uppsatsen 

Efter det inledande kapitlet där problemformulering, syfte och frågeställning samt berättelse 

av vår resa till IKEA:s varuhus i Bäckebol tas upp, avslutar vi kapitlet med en avgränsning 

och uppsatsens uppbyggnad ser därefter ut som följer.  

Metod: I kapitlet presenteras övergripande metod samt den metod vi valt att använda oss av i 

undersökningen samt vilket angreppssätt vi valt. Därefter presenterar vi vårt urval och vårt 

tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med att beskriva vår bearbetning av data. 

Berättelse från IKEA: Här presenteras de gjorda samtal med medarbetare vid vårt besök i 

Bäckebol och den utförda telefonintervjun med Henrik Dider, personalchef på varuhuset i 

Kungens Kurva. Därefter följer en sammanfattning av två artiklar där vi berättar om den 

prisbelönade varuhuschefen Ros-Marie Grusén och hennes medarbetare på IKEA i Kungens 

Kurva och hur IKEA arbetar med hållbarutvecklingen och CSR. I kapitlet presenteras även 

uttalanden från IKEA:s interna tidning Readme samt en berättelse om IKEA:s samarbete med 

Towns Together där IKEA:s rekryteringsmodell tas upp.  

Teori och tolkning: Kapitlet utgör den teoretiska referensramen för uppsatsen som bygger på 

att beskriva, förklara och förstå innebörden av begreppet mångfald och teorin om CSR. I 

kapitlet tolkar vi, med hjälp av en utvecklad teoretisk referensram det empiriska materialet 

utifrån tre olika teman: 

� Corporate Social Responsibility och mångfald inom IKEA 

�  IKEA:s arbete med Corporate Social Responsibility, etnisk mångfald och 

markandsföring av företagets budskap  

� Ingvar Kamprads anda i det moderna IKEA. 
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Slutsats: Det avslutande kapitlet presenterar de slutsatser som framkommit av våra tolkningar 

som uppkommit i kapitel 5.  

Studiens trovärdighet: Vi avslutar studien med en trovärdighetsdiskussion. 
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2. Metod 
Nedan kommer en redogörelse för det tillvägagångssätt som följts under uppsatsens gång, det 

vill säga den metod som använts för att undersöka IKEA:s arbete med etnisk mångfald. 

Uppsatsen bygger på en narrativ metod vilken inebörd kommer att presenteras nedan samt 

skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ metod.  Kapitlet innehåller även en redogörelse 

för urvalet av data samt tillvägagångssättet vid bearbetning av data.  

2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

 

Metoden skall ge en lätthanterlig och förnuftig bild av det som studeras. Det finns olika 

metoder att använda i en undersökningen och dessa kan vara kvantitativa eller kvalitativa. 

Både kvalitativ och kvantitativ metod syftar till att ge ökad förståelse för det som studeras. 

Det som skiljer metoderna åt är olika principer kring undersökningens genomförande.22 

 

En kvalitativ undersökning utgår först och främst ifrån vad människor sagt, skrivit, tänkt och 

gjort samt att tolka resultatet av människors beslut och handlingar.23 Den kvalitativa 

undersökningen syftar till att skapa en helhetsbild och förståelse för ett sammanhang. I 

metodlitteraturen nämns att möjligheten till omformulering av frågor och ordningsföljd under 

till exempel intervjuns gång är både en styrka och en svaghet. Svagheten är att information 

kan bli svår att jämföra och tolka. Styrkan i metoden är att det är en flexibel och öppen metod 

genom att den kan ändras under undersökningens gång. 24 

 

I kvantitativa metod används standardiserade frågeformulär och mallar. Kvantitativa metoder 

är de som huvudsakligen används inom naturvetenskaperna, det vill säga en flitig användning 

av statistik, matematik och formler samt ganska klara riktlinjer för hur en undersökning ska 

genomföras. Metoden är i stor utsträckning präglad av kontroll från forskarens sida.25 

Kvantitativ undersökning är strukturerad till sin form och dess utgångspunkt är ofta 

förutbestämd. Metoden av denna undersökning är i första hand inriktad på att upptäcka och 

mäta samband mellan olika variabler.26  

                                                 
22 Holme & Solvang, 1997 
23 Lundahl & Skärvad, 1999  
24 Holme & Solvang, 1997 
25 Ibid. 
26 Jacobsen, 2002 
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2.2 Narrativ metod 

 

Narrativ är ett latinskt ord och betyder berättande eller förtäljande. Narration är en vanlig 

form av att kommunicera. Människor berättar historier för att lära sig och för att lära ut, för att 

be om en tolkning och för att ge en tolkning samt för att underhålla.27 

 

En berättelse kan förstås som en berättad eller skriven text som ger en uppskattning av en 

eller flera händelser som kan vara förknippade i kronologisk ordning.28 

 

Det finns tre olika sätt att samla in berättelser; att spela in spontana incidenter under en 

långvarig forskning, att frambringa historier och att samla in berättelser genom att fråga efter 

dem.29 

2.3 Val av metod  

 

En kvalitativ metod lämpar sig för en uppsats som denna då vi genom utförda samtal vid 

besöket i Bäckebol och gjord intervju med Henrik Dider, personalchef på varuhuset i 

Kungens Kurva, vill skapa en djupare förståelse av etnisk mångfald i själva verksamheten. 

Valet av den kvalitativa metoden ger oss en djupare förståelse för problemområdet. 

 

Vi har använt oss av en narrativ metod på så sätt att vi tolkat berättelser genom att läsa det 

som andra har berättat om ämnet och samlat in och skrivit ner olika berättelser under vårt 

besök i Bäckebol. Vi har även format berättelse utifrån vad Henrik Dider, personalchef i 

Kungens Kurva sagt samt alla de utomstående personers  berättelser om IKEA. 

2.4 Urval 
 

Med urvalet menas att undersökningspersonerna inte väljs ut vare sig slumpmässigt eller 

tillfälligt. För att få en variation i hur en undersökningsgrupp uppfattar ett och samma 

fenomen gäller det att skapa förutsättningar i urvalet av undersökningsgruppen. Kravet på 

variationsbredd medför att undersökningspersonerna kan handplockas till exempel utifrån 

olika erfarenheter av det fenomen som utgör studiens fokus.30  

 
De medarbetare på IKEA som var tänkbara undersökningspersoner var väldigt svåra att få 

kontakt med på grund av deras upptagenhet i arbetet. Med hjälp av vår handledare Bo Enquist 

kunde vi dock komma i kontakt med personalchefen på IKEA:s varuhus i Bäckebol för att 

                                                 
27 Czarniawska, 2004 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Starrin & Svensson, 1994   
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genomföra en intervju. Det visade sig att hon inte hade tid att träffa oss, men hon gav oss 

adressen till personalchefen på IKEA:s varuhus i Kungens Kurva. Från början var det tänkt att 

vi skulle intervjua Ros-Marie Grusén, varuhuschef i Kungens Kurva. Anledningen till att vi 

ville intervjua just henne var för att hon och hennes medarbetare nyligen vunnit 

kompetenspris för förnyare av svenskt arbetsliv. En vinnare visade sig arbeta väldigt mycket 

och inte ha tid för en intervju. Till slut fick vi kontakt med Henrik Dider, personalchef på 

varuhuset i Kungens Kurva, som gärna ställde upp med en telefonintervju. Dessutom fick vi, 

av Henrik Dider, interna dokument om etnisk mångfald inom IKEA. 

 

På initiativ av vår handledare Bo Enquist gjordes ett besök på IKEA:s varuhus i Bäckebol där 

vi genom observationer fick en uppfattning om verkligheten i frågan om etnisk mångfald 

samtidigt som vi hade en strategi med vilka vi skulle vilja prata med angående det utvalda 

ämnet. De fyra medarbetarna på varuhuset i Bäckebol var inte slumpmässigt utvalda utan 

genom att se på deras namnbrickor och utseende gjorde vi bedömningar om vilka som 

eventuellt hade en annan etnisk bakgrund. Våra samtal med medarbetarna på varuhuset i 

Bäckebol var på ett sätt spontana eftersom frågorna inte var förberedda och för att vi inledde 

våra samtal med allmänna frågor om priser. På det sättet kunde vi få en närmare kontakt med 

de vi talade med för att sedan kunna ställa de frågor som var relevanta för vår uppsats.  

2.5 Vårt tillvägagångssätt 

 

Insamling av empirin skedde genom observationer och spontana samtal med olika 

medarbetare på IKEA:s varuhus i Bäckebol. Vi genomförde även en telefonintervju med 

Henrik Dider, personalchef på IKEA:s varuhus i Kungens Kurva. Utifrån IKEA:s interna 

tidning Readme, externa nypublicerade artiklar i affärstidningar samt olika uttalanden på 

IKEA:s hemsida i fråga om socialt ansvar har vi fått information till vårt empiriska material. 

Den teoretiska referensramen bygger på olika vetenskapliga artiklar och böcker om CSR och 

etnisk mångfald. 

2.5.1 Intervjuer 
 
Den vanligaste insamlingsmetoden för information är via intervjuer och detta kan ske genom 

bland annat personliga intervjuer, telefonintervjuer och postenkäter.  

 

Det finns tre grundläggande tekniker att registrera intervjuinformation. Den vanligaste 

metoden och den mest trovärdiga är att göra en ljudbandsinspelning av intervjun. Den andra 

metoden är att göra anteckningar under intervjuns gång. Risken är dock att forskaren inte 

hinner skriva allt som sägs. Det tredje och det minst önskvärda sättet att registrera 

intervjuinformationen är att skriva ner så mycket som möjligt av det man kommer ihåg från 
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intervjun så fort den är klar.31 Fördelen med personliga intervjuer är att intervjuaren får svar 

på de frågor som var viktiga och under intervjus gång kan ändra, lägga till och förklara olika 

frågor. En enkät hade antagligen inte gett tillräckligt med information.  

2.5.2 Intervju med Henrik Dider, personalchef på varuhuset i Kungens Kurva 
 

På grund av att personerna vi ville intervjua var väldigt upptagna gjordes endast en intervju 

med Henrik Dider, personalchef på IKEA:s varuhus i Kungens Kurva. Intervjun gjordes via 

telefon och tog cirka 30 minuter. Under intervjuns gång antecknades svar från den intervjuade 

personen och strax efter avslutad intervju sammanställdes intervjufrågornas svar. Vi anser att 

nackdelen med denna form av intervju gör det svårt att få en nära kontakt med personen som 

intervjuas, vilket enklare skapas i en direktintervju. Dessutom gjordes intervjun under tiden 

som den intervjuade personen körde bil, då uppstod många störningar och ljud. Detta hade 

sina effekter på intervjuaren då det kändes stressande att hinna anteckna allt som sades. För 

att öka trovärdigheten i de empiriska data som intervjun ingår i skickade vi vår sammanställda 

intervju till den intervjuade personen för ett godkännande. 

2.5.3 Samtal med medarbetare på IKEA:s varuhus i Bäckebol 
 
Under vår resa till IKEA:s varuhus i Bäckebol gjorde vi fyra samtal. Det visade sig att alla 

medarbetare vi talade med hade olika etnisk bakgrund. Varje samtal tog cirka 10-15 minuter. 

Medarbetarna var väldigt entusiastiska när de beskrev hur det är att arbeta på IKEA. Vid vår 

slutliga fråga, som vi ställde till samtliga, om hur de trivs på IKEA svarade alla likadant – 

suveränt. 

2.6 Primär- och sekundärdata 

 

Primärdata är det data författaren själv samlar in. Insamlingen av primärdata kan ske på olika 

sätt och det vanligaste är genom exempelvis observationer, intervjuer eller experiment. 

Fördelen med primärdata är att den är aktuell och tillförlitlig eftersom det är författaren själv 

som har samlat in materialet men nackdelen är att det är tidskrävande.32 I denna uppsats består 

primärdatat av observationer och utförda samtal med medarbetare på IKEA:s varuhus i 

Bäckebol, det består även av en telefonintervju med Henrik Dider, personalchef i Kungens 

Kurva. En intervju som skrivits i kompetensgalans tidning på Internet om den prisbelönade 

varuhuschef på IKEA varuhuset i Kungens Kurva  Ros-Marie Grusén är en del av uppsatsens 

primärdata. 

 

De data som är insamlat och sammanställt för ett annat syfte kallas för sekundärdata. 

Sekundärdata kan bestå av befintlig statistik, tidigare gjorda undersökningar, vilket finns 

                                                 
31 Merriam, 1999 
32 Holme & Solvang, 1997 
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tillgängligt i exempelvis böcker och tidskrifter.33 Nackdelen med sekundärdata är att 

undersökaren måste förhålla sig kritiskt till materialet då det inte vet hur och var materialet 

kommit till samt i vilket syfte.34 Denna uppsats sekundärdata består i första hand av IKEA:s 

interna tidningen ”Readme” samt ett internt dokument om IKEA:s rekryteringsmodell. En 

artikel på Internet i affärstidningen Dagens miljö är även en del av uppsatsens sekundärdata. 

2.7 Sammanfattning av metodkapitlet 
 

I uppsatsen har vi använt oss av en kvalitativ i form av en narrativ metod. Det angreppssätt vi 

utgått ifrån baseras på deduktiva och induktivt/explorativt drivna resonemang. Vi har under 

uppsatsens gång gjort en telefonintervju med Henrik Dider, personalchef i Kungens Kurva 

samt fyra samtal med medarbetare på varuhuset i Bäckebol och utomstående personers 

uttalande om IKEA. 

 

 

 

                                                 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
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3. Berättelse från IKEA 
I kapitlet nedan inleder vi med att presentera de samtal vi utförde vid vårt besök på IKEA i 

Bäckebol. Därefter följer en redogörelse för vad som sades i intervjun med Henrik Dider, 

personalchef på IKEA i Kungens Kurva, samt en artikelsammanfattning med Ros-Marie 

Grusén, varuhuschef på IKEA i Kungens Kurva. Vi tar även upp en resumé av en artikel där 

Staffan Lindquist, personalchef på IKEA, uttalar sig. Avslutningsvis presenterar vi övriga 

uttalanden om IKEA samt beskriver IKEA:s samarbete med EU-projektet Towns Together. 

3.1 Samtal utförda vid besök på IKEA Bäckebol 

 

Samtal med ”A”, en kvinna med polsk bakgrund. 

 

I samtalet med ”A” berättade hon att hon tidigare arbetade i Italien och i jämförelse med 

Sverige har Italien ett mer hierarkiskt arbetssätt där cheferna, enligt ”A”, pekar med handen 

och bestämmer vad samtliga medarbetare skall göra. I Sverige anser ”A” att det är mer fritt 

vad gäller arbetssättet och här har medarbetarna en bra gemenskap, detta anser ”A” är viktigt 

för sammanhållningen på arbetsplatsen. På varuhuset i Bäckebol har cirka 50 procent 

invandrarbakgrund och detta är en policy IKEA arbetar efter. ”A” anser att ett arbete på IKEA 

är en bra ”trampolin” för att få bra arbetslivserfarenhet och för att få en bra start i sin karriär. 

Detta på grund av att IKEA gärna hjälper och stöttar dig om du vill utvecklas inom företaget. 

”A” sade även att ”har man en gång börjat på IKEA är det svårt att sluta”. På grund av att 

IKEA har så oerhört många olika arbetsplatser under ett och samma tak gör detta att det är 

enkelt att flytta mellan olika ”stationer” och få lärdom inom flera olika områden.  

 

Samtal med ”B” och ”C”, två kvinnor, en med bosnisk bakgrund och en med svensk. 

 

”B” och ”C” anser att det är bra gemenskap och att det är bra att det är en mix av människor 

med olika åldrar och från olika kulturer. Då många har en annan etnisk bakgrund och 

människor kommer från alla delar i världen blir det en bra sammanhållning på grund av att 

alla har olika bakgrunder och livserfarenheter att dela med sig av. De anser att det är enkelt att 

”känna med” IKEA:s värderingar då arbetsplatsen speglar dagens samhälle med människor 

från en mängd olika kulturer. 

 

Samtal med ”D”, en ung kvinna med bosnisk bakgrund. 

 

På grund av att många av dem som arbetar på IKEA Bäckebol är unga anser ”D” att det alltid 

är lika roligt att komma till arbetsplatsen. Näst intill alla medarbetare flyttar runt på olika 

arbetsplatser inom hela varuhuset, detta kan innebära att du en dag sitter i kassan och att du en 

dag står i soffavdelningen. Vissa har dock samma arbetsplats hela tiden. ”D” anser att denne 
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inte blir särbehandlad på grund av sin bakgrund, utan blir behandlad likadant som dennes 

arbetskamrater. 

3.2 Berättelse från Henrik Dider, personalchef i Kungens Kurva  
 

Henrik Dider är personalchef på IKEA:s varuhus i Kungens Kurva. Han började jobba på 

IKEA år 1999 och från år 2003 är han personalchef vid Kungens Kurva. Själv säger han att 

Stockholmarna upplever honom som dansk eftersom han talar svenska med skånsk dialekt.  

 

På initiativ av koncernchefen Anders Dahlvig träffade Anders år 2001 IKEA:s 300 ledande  

chefer och tillsammans med dem sammanställdes en strategisk plan för mångfalden inom 

IKEA. Den strategiska planen innebar att IKEA skulle arbeta intensivt och strategiskt med 

mångfaldsfrågor eftersom detta speglar IKEA:s kultur och värderingar. 

 

IKEA jobbar efter en modell, där så kallade primära (synliga) och sekundära (icke synliga) 

kriterier behandlas vid rekrytering berättar Henrik. De primära kriterierna vid rekrytering 

handlar om kön, etnicitet/kulturell bakgrund och ålder. De sekundära kriterierna handlar om 

utbildning och kompetensgrundade. 

 

Vidare berättar Henrik hur de på IKEA definierar en person med en annan etnisk bakgrund. 

Enligt IKEA:s definition skall personen själv vara född i ett annat land än Sverige eller så 

skall en eller båda föräldrarna vara födda i ett annat land. Henrik berättar att de tittar på 

marknaden och som det ser ut idag i Sverige har 25 procent av befolkningen en annan etnisk 

bakgrund. I Kungens Kurva har 23,5 procent av samtliga medarbetare en annan etnisk 

bakgrund. På det sättet ökar de sin kunskap om andra kulturer och de har lättare att leva upp 

till alla kunders förväntningar säger Henrik. 

 

Vid frågan om hur det ser ut med etnisk bakgrund på olika ledningsnivåer svarar Henrik att av 

cheferna uppfyller 20 procent deras definition av en annan etnisk bakgrund. 

 

Vi frågade varför IKEA tycker att det är viktigt att arbeta med etnisk mångfald. Henrik svarar 

att alla människor i vårt samhälle skall ha samma möjlighet till utveckling. Varuhuset i 

Kungens Kurva speglar våra kunder. Vi fokuserar oss på språket och på det sättet vill vi att 

våra kunder skall känna sig bekväma i varuhuset. Det är lättare att prata med en säljare som 

talar samma språk och ofta kommer våra kunder tillbaka och frågar efter samma säljare. Vi 

vill lära känna andra kulturer, men samtidigt ser vi det som en affärsmöjlighet. 

 

Vidare undrade vi om det finns något samband mellan den strategi som IKEA jobbar efter och 

finansiella resultat. Inte på det sättet att vinsten ökar isolerat på grund av detta på kort sikt 

svarar Henrik, utan mer på lång sikt via en kundrelationsförbättring. Vi bygger långvariga 

relationer med våra kunder på det sättet och så klart har det effekt på vår försäljning. Våra 
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kunder med en annan etnisk bakgrund är kanske mer priskänsliga än svenska kunder och 

IKEA är ett känt företag som levererar produkter med låga priser men som samtidigt tänker 

på produktens kvalitet. 

 

Vi frågade om det finns någon skillnad i olika länder i fråga om etnisk mångfald. Henrik 

svarar att han inte vet. Det finns så klart skillnader och detta kan bero på olika länders 

lagstiftning. 

 

Vid frågan om hur är det att arbeta på IKEA svarar han omedelbart suveränt. 

3.3 Prisbelönad chef på IKEA-varuhuset i Kungens Kurva  

Den 14 mars 2006 vann Ros-Marie Grusén, varuhuschef på IKEA varuhuset i Kungens Kurva 

och hennes medarbetare årets kompetenspris till förnyare av svenskt arbetsliv. Syftet med 

priset är att det skall gå till en person som offensivt och målmedvetet arbetat med förnyelse på 

sin arbetsplats. Kriterierna följde som nedan: 

� Pristagaren tänker nytt och vågar bryta mot vedertagen praxis för sin övertygelse. 

�  Pristagaren har visat sin förmåga att omvandla kunskap till nyskapande och konkreta 

resultat.  

� Pristagaren har insiktsfullt använt kompetensutveckling som uttalad arbetsmetod för 

att radikalt ändra sättet att arbeta.  

� Förnyelsen ska vara applicerbar på andra verksamheter och därmed leda svenskt 

arbetsliv framåt.35 

 
Priset gick till IKEA Kungens Kurva, som på ett genomgripande sätt arbetat med integration 

som en självklar del i verksamheten. Övertygelsen om att fler ögon, fler synsätt och fler 

kunskaper skapat en bättre energi, visade sig även i den ökande andelen anställda med en 

annan etnisk bakgrund. Varje år sätts nya mål för IKEA:s mångfaldsarbete, som förutom 

etnicitet även innefattar kön, ålder och funktionshinder. Företagsledningen såg främst två 

påtagliga resultat av detta målmedvetna arbete; möjligheten att rekrytera duktiga medarbetare 

ökar och arbetsklimatet inom organisationen förbättras, vilket direkt påverkat effektiviteten 

och lönsamheten positivt.36 

 

Ros-Marie Grusén och hennes medarbetare på IKEA var nominerade till två priser på årets 

kompetensgala; årets kompetenspris till förnyare av svenskt arbetsliv och årets kompetenspris 

                                                 
35 www.kompetensgalan.se (2006-04-27) 
36 Ibid. 
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för mångfaldsarbete. Nedan följer en sammanfattning av en intervju som skrivits i 

kompetensgalans tidning på Internet:37 

 

Frågan om hur det kändes att ha blivit nominerade till två priser, dels för mångfaldsarbete och 

dels som förnyare av svenskt arbetsliv, besvarade Ros-Marie Grusén genom att säga att hon 

vill ge en eloge till juryn för att företaget genom mångfaldsarbete även nominerats som 

förnyare av svenskt arbetsliv. Nomineringarna var ett erkännande för att företaget faktiskt 

bidragit till verksamheten genom deras arbete.  

 

Intervjuaren ställde sedan frågan om varför Ros-Marie Grusén tror att IKEA blivit 

nominerade till priset. Hon besvarade frågan genom att säga att företaget har tagit ned det här 

på en enkel och konkret nivå. IKEA kör det inte som en sidoprocess utan som en långsiktig 

strategi och till och med som en affärsidé. IKEA vänder sig till många människor och då 

måste företaget spegla de många människornas mångfald. Att varuhuset i Kungens Kurva 

blev nominerade är nog för att det är värdens största varuhus, därför syns de mer. 

 

Den sista frågan som ställdes i intervjun var; vad har ni gjort? Ros-Marie Grusén svarade på 

frågan genom att säga att företaget har varit nytänkande och handlingskraftiga. De har en 

målbild som de försöker omvandla till konkret handling. Målet var enkelt – de vill spegla vår 

omvärld även inom varuhusets väggar. Företaget vill till exempel ha stor språkkompetens och 

vill spegla människors olika behov i sortimentet. De vill även ha en dynamisk arbetsplats och 

låta olika synsätt komma fram vid diskussioner. När de rekryterar försöker de tänka på hur 

företaget ser ut och vad de vill, till exempel vad gäller kön och etnisk mångfald. I Kungens 

Kurva kan medarbetarna tala 44 olika språk och de har skrivit upp på en lista så att de vet 

vilka som kan vilket språk, på det sättet vill de försöka tydliggöra vikten av att representera en 

mångfald av människor, både i stort och på respektive avdelning. Är du chef för tio 

medarbetare skall målet vara att hälften är kvinnor och hälften män. De på IKEA vet att 19,2 

procent av deras anställda har utländsk härkomst, det betyder att där har de ett jobb kvar att 

göra och det vet de om. Mångfaldsarbete är en pågående process, det blir aldrig klar.38  

3.4 Staffan Lindquist, personalchef för IKEA, talar om 

hållbarutvecklingen och Corporate Social Responsibility  
 

I en artikel i affärstidningen Dagens miljö talar Staffan Lindquist, personalchef för IKEA, om 

hur IKEA arbetar med mångfald, speciellt med vikt på etnisk mångfald. Enligt Staffan 

Lindquist har IKEA under de senaste 6-7 åren arbetat intensivt med mångfald. Innan ett nytt 

varuhus ska byggas gör företaget en kartläggning av hur befolkningen på orten ser ut. Sedan 

                                                 
37 www.kompetensgalan.se (2006-04-27) 
38 Ibid. 
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försöker företaget att spegla resultatet av denna kartläggning när det rekryterar personal till 

varuhuset. 

 

Staffan Lindquist förklarar att IKEA inte började arbeta med mångfald ur något rättvist 

perspektiv utan företaget såg att dagens marknad ser allt mer mångfaldig ut och då ansåg 

IKEA att de borde vara delaktiga i detta. Han säger vidare att mångfald är en viktig del inom 

verksamheten och att de aktivt försöker skapa grupper med olika kompetens, bakgrund, 

karaktär och från olika delar av företagets organisation. Detta resulterar i att kvaliteten tydligt 

blir bättre.  

 

Vid frågan om etnisk mångfald är lika utspridd på olika ledningsnivåer svarar Staffan 

Linquist att de har mer att göra. De är relativa i balans vad gäller kön, men inte när det gäller 

övrig mångfald. IKEA:s mål är att de på varje nyckelposition ska ha två personer redo att ta 

över, där en skall representera mångfald.  

 

Staffan Lindquist klarlägger varför arbetet med mångfaldsfrågor är viktigt inom IKEA och 

säger att Sveriges befolkning idag består till 20 procent av människor med annan etnisk 

bakgrund. Enligt IKEA och flera andra stora företag har man sett att förtjänsten ökar ju mer 

personalen på företaget motsvarar befolkningen i samhället i övrigt. Det finns även 

undersökningar som visat att blandade grupper arbetar mer kreativt och skapar bättre 

arbetsmiljö, vilket indirekt kan leda till större lönsamhet. För att kunna verka på en global 

marknad blir det också allt viktigare med språklig och kulturell kompetens från olika delar av 

världen.39 

3.5 Uttalanden från medarbetare skrivna i IKEAS interna tidning 

Readme samt från IKEA:s dokument om Social and environmental 

responsibility at IKEA 
 
Inom IKEA har det utformats en grupp känd under namnet SECO – The Social and 

Environmental Coordination Group, som arbetar inom området CSR. I gruppen ingår olika 

medarbetare på olika ledningsnivåer inom IKEA. Frågor som prioriteras är; att förhindra 

barnarbete, ha säkra och ofarliga produkter, reducering av utsläpp vid transporter och en 

trivsam arbetsmiljö både inom tillverkningen och på olika varuhus.40  

 

Att ha låga priser och erbjuda bra kvalitet på sina produkter är en hörnsten inom IKEA:s 

vision. Produkterna skall tillverkas med en känsla för samhällsansvar vilket även IKEA:s 

underleverantörer måste följa. Inom IKEA kallas konceptet för ”code of conduct”. Detta 

innebär att barnarbete är otillåtet och att arbetsmiljön måste vara acceptabel. Ärlighet är 

                                                 
39 Dagens miljö, 2006-04-20 
40 IKEA:s social and environmental report, 2004 
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nyckeln till bra kommunikation mellan IKEA och deras underleverantörer och kunder som 

resulterar i långvariga relationer.41  

 

Ett mål IKEA har är att leverera produkter med låga priser genom att öka volymen. Det som 

IKEA tjänar på försöker de även att dela med sig av i form av olika stöd till bland annat 

världsorganisationer. Genom att läsa IKEA:s interna tidning fick vi kännedom om att IKEA 

donerade 165 000 euro till Caritas I Tyskland . IKEA Tyskland vill fira sin 30:e födelsedag 

och vill göra någonting för de människor/kunder som sällan handlar i deras varuhus - 

nämligen till alla hemlösa. Caritas har en lång tradition av att hjälpa de som behöver hjälp 

både i länder i Europa och Afrika, Asien, Latinamerika och i mellanöstern.42 
 

Mångfald omfattar även mänskliga rättigheter vilket vi läste om i avsnittet som handlade om 

medarbetare med annan sexuell läggning inom IKEA. För att se hur det är att vara 

homosexuell och arbeta inom IKEA uttalade sig nio medarbetare från olika IKEA-varuhus i 

hela världen, där två av de uttalade valde att vara anonyma. Resultatet visade på olika 

upplevelser, de två anonyma, en i Singapore och en i USA, hade negativa upplevelser i sin 

arbetsmiljö. Detta förklarar de vara på grund av andra människors fördomar. Medarbetaren på 

IKEA i USA hoppades att tidningen Readme skulle kunna hjälpa till att bringa mer förståelse 

bland övriga medarbetare.43 IKEA är ett företag som lär sig genom att lyssna på olika åsikter 

från sina medarbetare och på det sättet växa och anpassa sig till omgivningen.44 

 

I nummer fyra av tidningen Readme fick vi ta del av IKEA:s kontinuerliga arbete med att 

förhindra barnarbete i Indien orsakad av fattigdom och sjukdom. Detta arbete får en ny form 

genom att hjälpa de byarna som inte har elektricitet genom att sälja så kallade ”solarlamps”. 

Marianne Barner, ombudsman för IKEA ”Children´s”, säger att de kunde hjälpa till med att 

erbjuda byinvånarna lampor till ett rimligt pris och servicegaranti. På det sättet vill de 

uppmuntra barn till att kunna utbilda sig på kvällarna för att kunna söka mer betalda jobb när 

de blir äldre. Detta skulle minska pressen på barnen i familjen till att börja arbeta för tidigt.45  

 

I samma tidning talar de om hur lika möjligheterna är vad gäller kön för medarbetare inom 

IKEA. Drygt 70 procent av IKEA:s kunder är kvinnor samtidigt som 20 procent av alla 

toppledare inom företaget är kvinnor. Anders Dahlvig, IKEA:s koncernchef, uttalar sig om att 

få kvinnor söker sig till de tjänster högre upp när de rekryterar personal.46  

 

                                                 
41 IKEA:s social and environmental report, 2004 
42 Readme #1 2005 
43 Readme #2 2004 
44 IKEA:s social and environmental report, 2004 
45 Readme #4 2005 
46 Ibid. 
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IKEA-varuhuset i Rom, Italien, är bara ett i mängden som har fokus på spridning vad gäller 

att anställa människor från olika länder och som har olika kulturer. Hela 51 av 460 

medarbetare kommer från 15 olika länder, främst från länder i Afrika och i Östeuropa.47 

 

IKEA arbetar för att se till att utnyttja resurser på bästa möjliga sätt för att undvika slöseri vad 

gäller naturen då deras produkter skall vara fria från farliga ämnen och det trä som blir till 

möbler får inte komma från områden där skövling av skog pågår. Även andra resurser som till 

exempel tid och pengar får inte heller slösas med.48 

3.6 Andra uttalar sig om IKEA  
 

IKEA vid Kungens Kurva är IKEA:s flaggskepp, störst i världen med 850 anställda är de bäst 

i Sverige på etnisk mångfald. Var femte anställd har invandrarbakgrund och varuhuset hjälper 

kunder på 44 olika språk. Här sätts kunderna snabbt i kontakt med flerspråkig personal, när 

det behövs. Det kan handla om att översätta tekniska termer eller att ge råd om vilken möbel 

som bäst överensstämmer med kundens behov och det kan personalen göra på skilda språk 

som till exempel armeniska och mandarin. I Sverige har 21 procent av befolkningen 

invandrarbakgrund och personalen vid Kungens Kurva är därmed en genomskärning av 

Sveriges befolkning. Ros-Marie Grusén som är varuhuschef för IKEA i Kungens Kurva säger 

att de första stegen mot ökad mångfald togs när företaget för 10 år sedan började se över hur 

fördelningen mellan kvinnor och män såg ut på arbetsplatsen. I dagens läge är kvinnorna i 

majoritet och uppgår till 60 procent av personalen, även bland cheferna. Mångfalden inom 

företaget är idag en enhetlig fråga och företaget söker konstant efter ny personal. Andelen 

anställda med en annan etnisk bakgrund inom IKEA i Sverige är idag 17 procent och bland 

cheferna är motsvarande siffra 13 procent. Ros-Marie Grusén har som mål att samtliga av 

IKEA:s arbetsplatser skall komma upp till 21 procent genom ett långsiktigt arbete. Han säger 

även att frågan inte kommer att bockas av då företaget nått 21 procent, utan att de kommer att 

fortsätta sträva efter att hela tiden anställa fler och fler med en annan etnisk bakgrund.49 

 

Hans Lindkvist, professor i företagsekonomi, skriver i Svenska Dagbladet att IKEA är känt 

för att ha en mycket stark företagskultur. Vid jultid 1976 formulerade Ingvar Kamprad 

IKEA:s filosofi i nio teser, som han kallade ”en möbelhandlares testamente” och som delas ut 

till alla anställda. Utifrån IKEA:s vision ”att skapa ett bättre vardagsliv för den stora gruppen 

människor” beskrevs IKEA som ett annorlunda företag som går sina egna vägar på basis av 

nio grundläggande trossatser: 

 

                                                 
47 Readme # 1 2006 
48 IKEA:s social and environmental report, 2004 
49 Dagens Miljö, 2006-04-20 
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1. Sortiment vår identitet. 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 sättet att vara. Andan bygger även på att ta hand om varandra. 

 

3. Vinsten som ger oss resurser. Att genom lägst priser ha en god kvalitet. Att genom 

produktutveckling bli mer ekonomiska, köpa in bättre produkter och spara på alla kostnader. 

 

4.Att med små medel nå goda resultat.  

 

5. Enkelhet är en dygd. Komplexa regler förlamar. Undvik överdriven planläggning - enkelhet 

ger styrka. (IKEA-folket kör inga skrytbilar, bor inte på lyxhotell.) 

 

6. Annorlunda linje. IKEA går sin egen väg. Företaget hat till exempel byggt stora varuhus i 

Älmhult, vänt sig till skjortfabriker för att sy kuddar och fönsterfabriker för att få bra 

bordsunderreden. 

 

7. Kraftsamling är viktigt för vår framgång. Man kan inte göra allt överallt samtidigt. 

 

8. Att ta ansvar är en förmån. Fel rädsla är byråkratins vagga, all utvecklings fiende. Utnyttja 

din rättighet och skyldighet att besluta.  

 

9. Det mesta är ännu ogjort. Underbara framtid!
50
 

Ingvar Kamprad lyfter fram innebörden av ordet ödmjukhet som är viktig del av IKEA-

kulturen och inför arbetsuppgifterna och respekt för medmänniskor. I ödmjukheten ligger 

även en självkritik att inte slå sig till ro med framgång. Ute i organisationen finns inom varje 

bolag kulturbärare, människor i ledande befattning med olika bakgrund och erfarenheter men 

som alla har en gemensam uppgift; att sprida kulturen vidare. 

 

Vidare säger han att det finns en speciell intern kulturutbildning för chefer som heter ”the 

IKEA-way”. Den går ut på att utbilda blivande så kallade ambassadörer. I 

ambassadörsutbildningen ingår ett tämligen långt avsnitt om företagets historia och kultur.  

 

En grund för att uppnå de affärsmässiga målen är att arbeta aktivt med mångfald; kön, ålder, 

etnisk bakgrund och erfarenhet. Personalstyrkan på varuhusen ska spegla den lokala 

marknaden, det vill säga IKEA:s kunder menar Ingvar Kamprad.  

 

                                                 
50 Torekull, 1998 
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För Ingvar Kamprad är det viktigt att värna om IKEA-kulturen, som handlar om människor 

och om relationerna externt och internt. Därför lägger företaget ner mycket tid på varje 

rekrytering, så att samtliga medarbetare delar de grundläggande värderingarna. Ingvar 

Kamprad säger att företaget inte bara letar efter ”kulturbyggare och kulturbärare, utan också 

efter ”tvärgångare” som har kraft att ställa ifrågasättande frågor och komma med förslag till 

förnyelser”
51
. Det betyder utveckling för företaget och anses vara värt att uppmuntra – inte 

straffa. 

 

Slutligen ger Ingvar Kamprad ett antal råd till framtidens entreprenörer. Ett av råden var; ”Bry 

dig” om din viktigaste resurs, dina medarbetare, och se till att alla har kul på jobbet.52 

3.7 Vad innebär Towns Together? 
 
Towns Together består av offentliga, privata och ideella aktörer som vill vara drivande i 

sociala, ekonomiska och humana hållbarhetsfrågor för att påverka attityder och normer i 

samhället. Towns Together vill öka medvetenheten om etniskt mångfald som en 

affärsutvecklingsmöjlighet för företag och för att bättre kunna svara an till medborgarnas 

behov inom den offentliga sektorn. Produkter och service kan anpassas och marknadsföras 

med etnisk och språklig kompetens för att locka till sig kundgrupper som har utländsk 

bakgrund. För effektiv marknadsföring behöver företag språk och kulturkompetens och det 

skapar stor drivkraft för företaget att anställa medarbetare med denna kompetens. Människor 

med utländsk bakgrund utgör både stor kompetens och är en potentiell kundgrupp. 

Kommersiella intressen och socialt ansvarstagande behöver inte vara motsatser, företag kan 

vara etiska och ta socialt ansvar i sitt företagande och samtidigt tjäna pengar.53 

3.7.1 IKEA:s samarbete med Towns Together  
 

Att ha personal med annan etnisk bakgrund är bra för affärerna. Det är grundtanken för det 

EU-projekt som kallas Towns Together. IKEA i Bäckebol tog hjälp av detta projekt då de 

skulle rekrytera personal till det nya varuhuset. IKEA blev hjälpta genom att Towns Together 

bland annat kontaktade olika föreningar för att hitta människor som kunde vara intresserade 

av att arbeta på IKEA.54 

                                                 
51 http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_12241516.asp, (2006-05-02) 
52 Svenska Dagbladet, (2006-03-30) 
53 www.timestogether.info (2004-10-08) 
54 www.vartgoteborg.se (2006-05-12) 
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3.7.2 IKEA:s rekryteringsmodell 
 
Under vår telefonintervju med Henrik Dider, personalchef i Kungens Kurva, berättade han att 

IKEA arbetar efter en rekryteringsmodell där primära och sekundära kriterier behandlas. Med 

modellen vill de beskriva hur IKEA ser på olikheter. Som bilden nedan visar består de 

primära kriterierna av; kön, fysisk förmåga, sexuell läggning, etnicitet, ras och ålder. De 

sekundära kriterierna består bland annat av; social och ekonomisk bakgrund, utbildning, 

sociala kompetenser, religiös tro och tidigare erfarenheter. 55 

 
Figur 1 IKEA:s rekryteringsmodell 

 

Varje nyanställd medarbetare samt redan inarbetade får erbjudande om att lära sig och träna 

upp sig om det pågående sociala och miljöbetingade arbetet inom IKEA. Varje medarbetare 

får en möjlighet till egenutveckling. På det sättet vill IKEA:s ledning öka medvetenheten hos 

sina medarbetare om den pågående CSR-processen inom IKEA.56 

                                                 
55 Inter IKEA systems B. V. 2000, bild 6 
56 IKEA:s social and environmental report, 2004 
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3.8 Sammanfattning av berättelserna från IKEA 
 
Innan vi övergår till teori- och tolkningskapitlet vill vi avslutningsvis betona de uttalanden 

från enskilda personer om hur de upplever IKEA som företag och hur det är att arbeta på 

IKEA. Det som framkommit som väsentligt är att IKEA genomsyras av sin starka 

företagskultur som bygger på gemenskap, omtanke om varandra och att alla har rätt till att 

utvecklas samt låta olika synsätt komma fram vid diskussioner. Ett resonemang som 

framkommit i berättelserna är att det är enkelt att ”känna med” IKEA:s värderingar då 

arbetsplatsen speglar dagens samhälle med människor från en mängd olika kulturer. Som en 

medarbetare sa; ”har man en gång börjat på IKEA är det svårt att sluta”. 

 

Det är lätt att förstå medarbetarnas resonemang eftersom de bygger på IKEA:s 

grundvärderingar där de ser på varje människa som en tillgång som tillsammans med IKEA 

tillbringar någonting större i samhället.  Hur IKEA ser på olikheter vill vi visa genom ett 

utvalt citat taget från ett internt dokument.57 

 

© Inter IKEA Systems B. V. 2000

”When everybody thinks the same, 

not very much is going to be thought.”

Diversity

 
Figur 2  Hur IKEA ser på olikheter 

                                                 
57 Inter IKEA systems B. V. 2000, bild 8 
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4. Teoretisk referensram och tolkning 
Med presentationen i början av kapitlet vill vi att våra läsare skall få kännedom om begreppet 

mångfald och teori om CSR. Vidare bygger vi upp kapitlet på tre olika teman som har sin 

grund i CSR och resulterar i uppbyggandet av en stark företagskultur och image. 

 

Kapitlet bygger på en tolkning av våra empiriska data samtidigt som vi kopplar detta till vår 

teoretiska referensram. Mer specifikt väljer vi att tolka och lägga fram våra tankegångar 

genom olika teman: 

� Corporate Social Responsibility och mångfald inom IKEA 

� IKEA:s arbete med Corporate Social Responsibility, etnisk mångfald och 

markandsföring av företagets budskap 

� Ingvar Kamprads anda i det moderna IKEA. 

 

Vi inleder kapitlet med att förklara innebörden av begreppet mångfald samt innebörden av 

teorin CSR. Därefter beskriver vi vad CSR och mångfald innebär för företag. Allt detta leder 

till den tolkning som presenteras i uppsatsens första tema; Corporate Social Responsibility 

och mångfald inom IKEA.  

 

Därefter fortsätter vi med att presentera hur CSR implementeras i företag som är grunden till 

företagets kollektiva ansvar. Vi beskriver även vilka marknadsföringsstrategier företag 

använder sig av för att få ut sitt budskap. Därmed har vi grunden till vårt andra tema; IKEA:s 

arbete med Corporate Social Responsibility, etnisk mångfald och markandsföring av 

företagets budskap. 

 

Vi väljer att avsluta kapitlet med en presentation av begreppen Gemeinschaft och Gesellschaft 

samt vilken betydelse image har för företag. Med denna information kommer vi fram till vårt 

avslutande tredje tolkningstema; Ingvar Kamprads anda i det moderna IKEA. 

4.1 Mångfald 
 
Idag definieras Sverige av många som ett mångfaldssamhälle. Det som avses med mångfald 

är den blandning av olikheter, som finns mellan olika människor, gällande olika ålder, kön, 

klass och etnisk bakgrund. Begreppet används vanligtvis i bemärkelsen ”etnisk mångfald” och 

som en strategi att bättre kunna ta tillvara på den kompetens de människorna med annan 

etnisk bakgrund besitter. Mångfaldsstrategierna har som utgångspunkt att etniska och andra 

olikheter är berikade och att människor med olika bakgrund tillför nya erfarenheter och 

kunskaper i dagens samhälle och i arbetslivet.58 

                                                 
58 www.sverigemotrasism.nu 2006-05-08 
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Under de senaste åren har mångfald inte bara givit upphov till en slags strategi för hur 

myndighetens och arbetsmarknadens parter skall förhålla sig till olikheter, utan även till en 

vision för hur man på bästa möjliga sätt kan åstadkomma en kreativ blandning av olikheter.59 

 

Att alla människor behövs i arbetslivet för att trygga välfärden och tillväxten är en av 

utgångspunkterna för dessa mångfaldsstrategier. Detta är beroende på att utvecklingen på 

befolkningen i länder pekar på att bristen på arbetskraft i framtiden kan komma att bli ett 

allvarligt problem. Forskningsstudier visar att antalet äldre kommer att öka under de närmaste 

åren och försörjningsbördan för den aktiva befolkningen kommer att bli större. Det finns även 

uppgifter som visar en ökad andel av befolkningen som har en annan etnisk bakgrund, det vill 

säga människor som är födda utomlands eller har minst en förälder som är född i utlandet.60  

 

Könsuppdelningen på arbetsmarknaden, en överrepresentation av utlandsfödda personer 

utanför arbetsmarknaden eller i underordnade arbeten och för tidiga pensionsavgångar är 

indikationer på att alla inte har samma förutsättningar i arbetslivet.61  

 

Bristen på mångfald innebär inte bara kostnader för människan utan även att mänskliga 

resurser samt viktig kompetens inte tas tillvara i samhället. Förekomster av sociala skillnader 

definieras som den viktigaste orsaken till bristen på mångfald i arbetslivet bland annat därför 

att de påverkar individernas nätverk och personliga kontakter. Något som även uppges som 

skäl till bristande mångfald är diskriminerande attityder, brist på formell utbildning och dåligt 

anpassade arbetsplatser.62  

 

Mångfaldens lönsamhet och människors lika värde är viktiga motiv bakom ökade insatser för 

mångfald. Men många kritiker menar att perspektivet för lönsamhet har varit ledande i 

diskussionen om mångfaldens fördelar. En följd av detta är att perspektivet människors värde 

kommer i skymundan och att rätten att vara annorlunda förenas till förväntningar om ökad 

lönsamhet. Sambandet mellan ökad lönsamhet och mångfald är inte tillräckligt utforskat. 

Många forskare har framhållit att det inte finns klara forskningsresultat som visar att ökad 

mångfald leder till bättre lönsamhet. Ett problem i sammanhanget är att det saknas relevanta 

kriterier för att definiera vilken sorts mångfald som har produktiva effekter. Däremot kan med 

säkerhet sägas att samhället inte har råd med det slöseri av mänskliga resurser som följer av 

diskriminering.63  

                                                 
59 Ds 2000:69 
60 www.sverigemotrasism.nu 2006-05-08 
61 Ibid 
62 Ibid 
63 Ibid. 
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4.2 CSR - Corporate Social Responsibility 

 

Det finns inte en universal definition av CSR men det som alla som forskar inom ämnet är 

överens om är att CSR har tre olika dimensioner; ekonomiskt, miljöbetingat och socialt. Det 

är inom de tre olika dimensionerna som företag verkar ansvarsfullt.64  

 

CSR innebär för företag att fullfölja den policy som är beskrivna i termer av specifika mål och 

värderingar i vårt samhälle, för att kunna fatta beslut eller att agera efter dem.65 

 

Med CSR vill företaget behandla sina aktieägare på ett etiskt och ansvarsfullt plan. CSR är 

intresserad av att designa högre och högre standarder av liv genom att göra större 

företagsvinster och på det sättet öka både företags och samhälls välstånd.66 

 

Historiskt sätt är CSR inget nytt fenomen utan har funnits länge och nämndes redan under de 

gamla grekernas tid.67 CSR har funnits i forskarnas intresse under en lång period och har 

utvecklats genom tre olika stadier. Det första stadiet kallas för vinstmaximering i vilket 

företagets ägare bara såg till företagets maximerade vinst och att den kan kopplas till 

industrialiseringsperioden. I det andra stadiet ändras ägandeformen i företaget och företaget 

styrs allt oftare genom en styrelse. Det är fortfarande viktigt att öka styrelsemedlemmarnas 

välstånd, men vissa företagsledare börjar försiktigt göra anspråk om ansvar inom företagets 

verksamhet. År 1908 skrev George Perkins, manager av US Steel, – ”Desto större företaget 

blir desto mer växer även företagets ansvar för omgivningen. De framtida företagen måste 

därför ses efter omgivningens behov och framför allt behandla sina anställda med respekt så 

att de ser på företaget som sin vän”.68 Det tredje stadiet kallas för livskvalitet för ledningen. 

Det kopplas till dagens samhälle eller till det så kallade konsumtionssamhället. Den pågående 

globaliseringsprocessen är en drivande faktor för företag att ta hänsyn till ekonomiskt, 

miljöbetingat och socialt ansvar i sin verksamhet. Företagets image och rykte kopplas allt 

oftare samman med CSR.69 

 

Redan på 1950- talet började företag i USA med olika former av stödhjälp och donationer för 

att delta i samhällsansvaret. Integrerat ekonomiskt, socialt och miljöbetingat ansvar leder till 

ökat värde för aktieägarna. Det talas om långsiktiga företagsstrategier vilket blir företagets 

innovationskälla och vinst i stället för kostnad.70  

 

                                                 
64 Panwar, Rinne, Hansen & Juslin, 2006 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Vogel, 2005 
68 Vogel, 2005, fri svensk översättning, sid 26 
69 Panwar, Rinne, Hansen & Juslin, 2006 
70 Vogel, 2005 
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De företag som inte försöker arbeta med CSR kommer att försvinna. Undersökningar visar att 

över 70 procent av alla företagsledare i hela världen tror på CSR och vilken nytta företag har 

av detta. En global trend har uppstått i affärsvärlden genom att göra ”bra” och goda ”saker” på 

ett bra sätt (”doing well”, ”doing good”.)71 

 

De företag som bryr sig om och tar ekonomiskt, miljöbetingat och socialt ansvar kommer till 

toppen - de som bryr sig, de vinner. Som exempel på detta tas olika etiska fonder som inte vill 

placera sina kunders pengar i företag som producerar vapen och tobak eller på något annat sätt 

kan vara en fara för mänsklighet och miljö.72  

 

De flesta företag som arbetar med CSR inom sin verksamhet befinner sig i Europa. Processen 

har utvecklats vidare och med hjälp av de allt hårdare konkurrensförhållanden som råder och 

de allt mer globala marknader som bildas måste företagsledare se efter sina strategier 

gentemot omgivningen. En annan faktor som driver fram utvecklingen i frågan om företags 

ansvar är olika aktieägare. Resultatet har blivit att företag tänker allt mer på skapande av 

värde för aktieägarna. Ägarnas personliga välstånd samt företagets överlevnad har blivit allt 

mer beroende av deras förmåga att överträffa investerarnas förväntningar på den finansiella 

marknaden.73  

 

Under 1960 och 1970- talet blev det allt vanligare att företag talade öppet om socialt ansvar 

inom sin verksamhet och i USA har det fått sitt genombrott i olika former av 

företagsdonationer eller stödhjälp för att lösa olika sociala problem. Ett antal företag har blivit 

kända för sina engagemang och detta har blivit en del av företagets verksamhetsstrategi. Body 

Shop är bara ett exempel på ett företag som har en sådan företagsstrategi. Det är mycket 

troligt för ett framgångsrikt företag att ägna sig och lägga mer pengar till miljöskydd och 

därför är de företag mer framgångsrika eftersom de jobbar i en bättre miljö. CSR har måhända 

inga effekter på kort sikt men på lång sikt kommer företag att tjäna på det, antigen genom sitt 

goda rykte både lokalt och så småningom globalt eller som konkurrensfördel gentemot sina 

konkurrenter. De hårda konkurrensförhållandena på marknaden blir en allt mer drivande kraft 

för företag att arbeta med ansvar inom verksamheten.74 

 

År 2000 grundades ett program inom Förenta Nationen, FN, för att sammanföra olika företag 

under FN-program i vilken de olika företagen går med på att stödja de principer inom frågor 

om mänskliga rättigheter, arbetskraft och omgivning. Programmet är känt under namnet 

Global Compact.75 CSR ingår även i Global Reporting Initiative som är en av de aktiviteter 

som de organisationer som inte är finansierade av statskassan arbetar med. Det långvariga 

                                                 
71 Vogel, 2005 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75
Edvardsson & Enquist, 2004 
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förhållandet mellan både omgivningen och den sociala utvecklingen kan fortsätta att vara 

långvarig om den ekonomiska utvecklingen inte äventyras.76 

4.2.1 Vad innebär CSR för företag? 
 

Många företagsledare är genuina i sina uttalanden om att driva verksamheter genom att ta 

ansvar för miljö, mänskliga rättigheter och en hållbar ekonomisk utveckling. Genom att ta 

socialt ansvar vid sidan av olika lagstiftningar vinner företag konkurrensfördelar gentemot 

sina konkurrenter77 Företaget försöker även att tillföra samhället med någonting mer än sin 

egen ekonomiska utveckling.78 Fördelarna med CSR för företag är i form av förhöjd moral för 

medarbetarna samt ett förbättrat rykte för företaget men även bättre finansiella resultat i form 

av lägre kostnader och sociala avgifter79. Tillämpning av CSR i företagsverksamheter innebär 

att företagets image stärks genom att ett starkt varumärke positioneras. Företaget kan även 

etablera sitt varumärke som ett etiskt varumärke, som tar ansvar för mer än bara sin egen 

utveckling.80 CSR innebär även ökad försäljning och ökat aktievärde för företaget vilket i sin 

tur leder till ett ökat intresse från investerarnas sida. Till sist leder det till en trivsam 

arbetsmiljö.81 Företagen styrs genom en välutvecklad värdebaserad styrning. CSR måste 

genomsyra hela organisationen internt samt märkas externt för att den skall fungera. Risken 

finns dock att lova för mycket och tappa anseende på grund av detta. För att hela 

organisationen skall kunna leva efter dessa värderingar är det avgörande att ledningen är 

engagerad och lever efter värderingarna. Förstår inte anställda, kunder och underleverantörer 

och inte lever efter värderingarna, är varumärket kopplat till etik inte trovärdigt, och därför 

inte så mycket värt.82 

 

Många företagsledare tror att genom att bli så kallade ”good corporate citizens” tilldelas ett 

mänskligt attribut – god företagsmedborgare.83. Detta kan ses som en källa till företags 

konkurrensfördel, men det finns inga bevis på att ökad vinst har samband med att företag är 

mer ansvarsfulla.84 

 

Genom sin utveckling har CSR kallats för; corporate citizenship, triple bottom line, business 

ethics. Idag är det allt vanligare att inom både forsknings- och affärsvärlden uttala sig om 

CSR.85  

 

                                                 
76 Edvardsson, & Enquist , 2004 
77 Vogel, 2005 
78 Edvardsson, & Enquist , 2004 
79 Panwar, Rinne, Hansen & Juslin, 2006 
80 Edvardsson, &Enquist, 2004 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 Zadek, 2001 
84 Vogel, 2005 
85 Panwar, Rinne, Hansen & Juslin, 2006 
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Tema 1; Corporate Social Responsibility och mångfald inom IKEA 

 

I vår tolkning utgår vi från den sociala aspekten inom CSR eftersom etnisk mångfald som är 

uppsatsens ämne anser vi är en del av de sociala aspekterna. Nedan presenterar vi ett antal 

exempel som vi upptäckt och finner belyser IKEA:s sociala ansvar och arbete med etnisk 

mångfald. Vi har även tagit upp några av de ekonomi- och miljöbetingade aspekterna som 

haft relevans för vårt uppsatsämne. 

 

En definition med CSR är att företaget vill behandla sina aktieägare på ett etiskt och 

ansvarsfullt plan. CSR är intresserad av att designa högre standarder av liv genom att göra 

större företagsvinster och på det sättet öka både företagets och samhällets välstånd. I vårt fall 

är IKEA inget aktiebolag, men vi finner att definitionen passar eftersom IKEA är ett företag 

som har en vision att skapa ett bättre vardagsliv för många människor. De producerar sina 

produkter genom att leverera dessa till lågt pris och garantera en bra kvalitet, vilket vi ser som 

ett ekonomiskt ansvar gentemot deras kunder. För att kunna producera och leverera produkter 

till låga priser sker produktionen i utvecklingsländer som till exempel Indien och Kina. Detta 

vill de inte göra till vilket pris som helst, därför sker IKEA:s produktion med hänsyn till 

social- och miljöbetingade aspekter. Vad gäller IKEA:s hänsyn till miljön skall deras 

produkter vara fria från farliga ämnen och det trä som blir till möbler får inte komma från 

områden där skövling av skog pågår. Även leverantörerna måste ta fullt ansvar för att miljön 

inte tar skada. Dessa exempel visar att IKEA tar hänsyn till ekonomiska aspekter samt till 

miljön. De två aspekterna anser vi är viktiga delar inom IKEA:s arbete med CSR då IKEA 

även utformat en grupp under namnet SECO som kontinuerligt arbetar med implementering 

och uppföljning av CSR inom IKEA. I gruppen ingår olika medarbetare på olika 

ledningsnivåer inom IKEA. Frågor som prioriteras är; att förhindra barnarbete, ha säkra och 

ofarliga produkter, reducering av utsläpp vid transporter och en trivsam arbetsmiljö både 

inom tillverkningen och på olika varuhus.  

  

I frågan om socialt ansvar prioriterar SECO-gruppen att förhindra barnarbete i bland annat 

Indien orsakad av fattigdom. Som vi läste i tidningen Readme säljer de ”solarlamps” till de 

byar utan elektricitet, på det sättet uppmuntras barnen till att kunna utbilda sig på kvällarna 

för att kunna söka mer betalda jobb när de blir äldre. Detta skulle minska pressen på barnen i 

familjen till att börja arbeta för tidigt. Med det här menar vi att IKEA agerar på ett socialt, 

etiskt och ansvarsfullt sätt genom att tänka på barnen och deras framtid. 

 

I definitionen ovan står det att företagets vinster skall användas bland annat till att öka 

samhällets välfärd. IKEA är som tidigare nämnts inget aktiebolag, men vinsten delar de med 

sig till andra, som till exempel när IKEA i Tyskland firade sin 30:e födelsedag donerades 

165 000 euro till Caritas. Vi tolkar att budskapet med donationen var att kunna göra något bra 

för de människor/kunder som sällan handlar i deras varuhus - nämligen till alla hemlösa. 
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Även här ser vi hur IKEA visar sin empati för de utsatta och gör någonting för att förbättra 

deras livssituation. Visst är detta en social ansvarsfull handling. 

 

Inom det sociala ansvaret är det viktigt att ta hänsyn till mänskliga rättigheter. Vi människor 

är olika vad gäller vår kulturella och social bakgrund, kön och vår sexuella läggning. Att ha 

medarbetare med annan etnisk bakgrund anses vara bra för affärerna. Det är grundtanken för 

EU-projektet Towns Together som IKEA har samarbete med. Det som anses vara den 

viktigaste orsaken till bristen på mångfald i arbetslivet är förekomster av sociala skillnader 

som påverkar individernas nätverk och personliga kontakter på en arbetsmässig nivå. Viktiga 

motiv bakom ökade insatser för mångfald är människors lika värde och mångfaldens 

lönsamhet. Detta anser vi att IKEA, enligt uttalanden, har insett och börjat arbeta mer 

intensivt från år 2001.  

 

Som ett resultat av den pågående mångfaldsstrategin blev Ros-Marie Grusén, varuhuschef på 

varuhuset i Kungens Kurva, och hennes medarbetare på IKEA nominerade till två priser på 

årets kompetensgala; pris för förnyare av svenskt arbetsliv och pris för mångfaldsarbete, där 

de vann pris för förnyare av svenskt arbetsliv. Både Staffan Lindquist, personalchef på IKEA, 

och Henrik Dider, personalchef på varuhuset i Kungens kurva delar samma mening om att 

IKEA speglar dagens samhälle i frågan om etnisk mångfald. De menar vidare att 

övergripande mångfald är en viktig del inom verksamheten och att de aktivt försöker skapa 

grupper med olika kompetens, bakgrund, karaktär och från olika delar av företagets 

organisation. Vi anser att alla människor behövs i arbetslivet för att trygga välfärden och 

tillväxten och detta resulterar i att kvaliteten tydligt blir bättre både ekonomiskt och 

samhälleligt. 

 

Mångfald innefattar även att vi människor har olika sexuella läggningar. För att se hur det är 

att vara homosexuell och arbeta inom IKEA läste vi i den interna tidningen Readme om nio 

medarbetare från olika IKEA-varuhus i hela världen. Resultatet visade på olika upplevelser 

beroende på i vilket land denne arbetade. Vi tolkade detta som att det fortfarande finns 

fördomar i frågan om sexuell läggning. IKEA som företag har inga fördomar utan det är upp 

till medarbetarna själva om de vill gå ut med att de har en annan sexuell läggning. Enligt vår 

tolkning är IKEA ett företag som lär sig genom att lyssna på olika åsikter från sina 

medarbetare och på det sättet växa och anpassa sig till omgivningen. 

 

20 procent av alla toppledare inom företaget är kvinnor. Detta anser vi är en låg siffra då det 

kan vara bra att ha kvinnliga chefer som vet vad kunderna vill ha då hela 70 procent av 

IKEA:s kunder utgörs av kvinnor. En förklaring till den låga andelen kvinnor på olika 

ledningspositioner har Anders Dahlvig, IKEA:s koncernchefen, uttalat sig om. Han sade att få 

kvinnor söker sig till de tjänster högre upp när de rekryterar personal. Vi anser att det verkar 
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märkligt eftersom att dagens samhälle kontinuerligt strävar efter att skapa jämställdhet, både 

inom affärsmässiga och känslomässiga förhållanden. 

 

Avslutningsvis vill vi belysa att utifrån den information vi fått tag på kan se att IKEA strävar 

efter att arbeta med CSR och mångfaldsfrågor genom att bygga upp en strategi för till 

exempel etnisk mångfald. Utifrån ett citat taget ur ett internt dokument från IKEA tolkar vi 

det som att IKEA inte vill tänka likadant utan att olikheter tillför någonting större. 

 

”When everybody thinks the same, not very much is going to be thought.”
86
 

4.2.2 Implementering av CSR-koncept i företag 
 

Idag borde varje framgångsrikt företag driva sin verksamhet med att ta hänsyn till etiska 

frågor i sin verksamhet. Det sociala ansvar företag borde ta beskrivs i en pyramid av ansvar 

som är ekonomiska, legala, etiska och filantropiska, det vill säga en verksamhet som syftar till 

att osjälviskt hjälpa människor som är i nöd.87 

 

Implementering av CSR-koncept i ett företag beskrivs i fem strategier; 

� Den första strategin innebär att alla människor samtycker till och accepterar CSR:s 

normer, regler och värderingar. Taktiken i denna strategi består av att ha vana då CSR 

blir taget för givet som en kognitiv struktur och att dess värderingar och normer blir 

accepterade genom omedvetna processer. Taktiken består även i iakttagelse. Detta 

uppstår när processen blir medveten och till sist uppstår imitation som redogör för 

andra organisationer som adopterat liknande förhållningssätt till CSR. 

� Den andra strategin handlar om att kompromissa, vilket innebär att företag anpassar 

sig till de nya koncepten i organisationen. Detta kan uppstå genom att använda sig av 

taktiker genom att balansera, genomgå processen på ett fredligt sätt och komma 

överens. 

� Den tredje strategin kallas för att undvika. Denna strategi refererar till att 

organisationer vägrar att följa tillställningarna av CSR. 

� Den fjärde strategin handlar om att göra motstånd och är en mer aktiv form av att göra 

motstånd till de initiativ som följer med CSR. 

� Den femte och sista strategin handlar om att påverka och är en strategi som 

uppmuntrar till att organisationer skall försöka förändra de globala CSR-

standarderna.88  

                                                 
86 Inter IKEA systems B. V. 2000, bild 8 
87 Enquist, Johnson & Skålén, 2006 
88 Ibid. 
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4.2.3 Vägen till kollektivt ansvar 
 
Det finns skillnader mellan hur företag hanterar både kritik och framgång i frågan om 

implementering av CSR. Det talas om organisationers lärande i fem steg: 

 

Det defensiva stadiet - Organisationer får oftast oförutsedd kritik, vanligtvis från media men 

ibland direkt från kunder, anställda och investerare. Då organisationer får kritik och skall stå 

till svars kan de, i det defensiva stadiet, svara genom att säga att det aldrig hände eller att det 

inte var deras fel. De förnekar således att de gjort något fel som senare kritiseras. Detta gör 

organisationer på grund av att de kortsiktigt måste kunna försvara sitt rykte som kan, på grund 

av kritiken påverka försäljning och produktivitet.89 

 

Det tillmötesgående stadiet - En kollektiv policy måste grundas och observeras. Vanligtvis 

genom sätt som kan bli synliga för kritik. Organisationer i detta stadium gör så mycket de 

behöver göra och är nöjda med det. De lovar att inte göra det de inte överenskommit att göra. 

Att vara tillmötesgående förstås ungefär som en kostnad av att göra affärer; det skapar värde 

genom att skydda verksamhetens rykte och reducerar risken av att företagen skall hamna i 

rättstvister. Organisationer gör detta för att mildra erodering av ekonomiskt värde på 

”mellansikt” på grund av pågående rykte och processande risker.90 

 

Det ”ledande” stadiet - I detta stadium inser organisationer att de har ett långsiktigt problem 

som inte kan lösas genom att vara tillmötesgående eller genom att driva en publik strategi. 

Organisationen måste ge de högsta ledarna ansvar för problemen och dess lösningar. Detta för 

att kunna mildra nedbrytning av det ekonomiska värdet på ”mellansikt” för att kunna nå 

kunskaper på lång sikt genom att införa ansvariga affärspraktiker till deras dagliga 

händelser.91 

 

Det strategiska stadiet - Organisationer i det strategiska stadiet lär sig hur omstrukturering av 

strategier. Detta för att kunna ägna sig åt ansvarsfull företagsverksamhet och ge dem 

bidragande hjälp till organisationers framgång på lång sikt. Detta gör organisationer för att 

kunna tillvarata det ekonomiska värdet på lång sikt.92 

 

Det civila stadiet - I det sista, civila stadiet, främjar organisationer till kollektiv handling för 

att kunna ägna sig åt samhälleliga funderingar. Det civila stadiet behandlas för att integrera 

ekonomiskt värde på lång sikt genom att överkomma nackdelar och genom att inse att 

framsteg görs genom kollektiva handlingar.93 

                                                 
89 Zadek, 2004 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
92 Ibid. 
93 Zadek, 2004 
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4.2.4 Marknadsföringssteg under CSR-processen 
 

Det finns sex viktiga initiativ som företag borde ta inom socialt ansvar i frågan om 

marknadsföring. 

1. Orsak till avancemang – Företag öppnar fonder i vilka de samlar pengar för att kunna 

öka medvetenheten om olika sociala fenomen och för att stödja samt delta i olika 

organisationer som arbetar med sådana frågor. Till exempel The Body Shop som arbetar 

mot att företag testar sina produkter på djur. 

2. Orsaksrelaterad marknadsföring – Företag anförtror sig till att göra donationer baserat 

på försäljning av vissa produkter. Detta ger möjlighet för kunden att delta i processen 

genom att köpa dessa produkter. Genom försäljning av nallen BRUM stödjer IKEA 

barnens fond som är samordnad av UNICEF som företaget har en framgångsrik relation 

med.94  

3. Företags sociala marknadsföring – Företag stödjer utveckling och implementering av 

medvetenhet om allmän hälsa, säkerhet, miljö och om samhällets välfärd. Fokus ligger i 

att ändra beteendet hos befolkningen i ovannämnda frågor. 

4. Företag som hjälper människor i nöd – Företag gör konkreta välgörenhetsprogram 

oftast i form av donationer och/eller servicehjälp. 

5. Volontärer i samhället – Företag uppmuntrar sina anställda till att arbeta volontär för att 

hjälpa till med olika projekt och för att öka den allmänna medvetenheten. 

6. Samhälleligt ansvar inom företagets verksamhet – Företag adopterar och dirigerar, på ett 

diskret sätt, praktiska verksamheter och investerar för att stödja och öka samhällets 

välfärd.95 

 

Tema 2; IKEA:s arbete med Corporate Social Responsibility, etnisk mångfald och 

markandsföring av företagets budskap 

 

Vi finner att implementeringen av CSR i företag är en viktig process eftersom företagets 

trovärdighet beror på hur företag lyckas med detta. IKEA:s SECO-grupp arbetar kontinuerligt 

med att implementera och följa upp de viktiga CSR- principerna som har sin grund i IKEA:s 

värderingar vilket de gör genom att lära upp och träna varje nyanställd medarbetare. Detta 

leder till att grundvärderingarna IKEA står för fortlever och genomsyrar hela organisationen. 

Utifrån det material vi läst inom ämnet har vi kunnat se att IKEA arbetat med de tre olika 

aspekterna inom CSR sedan lång tid tillbaka. I fråga om etnisk mångfald, som är en del av det 

sociala ansvaret inom CSR, började IKEA arbeta med detta mer intensivt år 2001.  

 

                                                 
94 http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/social_environmental/projects.html, 2006-04-18 
95 Kotler & Lee, 2005 
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Implementering av CSR sker under fem strategier och vi finner att IKEA:s agerande påminner 

om implementeringsstrategi ett och två. Nedan följer två exempel på hur vi anser att IKEA 

handlar utifrån den första strategin: 

 

Den första strategin innebär att alla människor samtycker till och accepterar CSR:s normer, 

regler och värderingar. Resonemanget tolkar vi utifrån de samtal och den telefonintervju som 

vi genomfört samt utifrån det material vi fått tillgång till. Det vi talade om med medarbetarna 

pekar på att samtliga på arbetsplatsen utgår från normer, regler och värderingar som existerar 

inom IKEA som de beskriver genom att känna med IKEA:s värderingar. Med detta menar vi 

att IKEA:s normer och värderingar som har sin grund i Ingvar Kamprads nio grundläggande 

trossatser kan kopplas till det som förespråkas med att vara ett ansvarsfullt företag enligt 

CSR. 

 

I den utförda intervjun med Henrik Dider, personalchef i Kungens Kurva, berättade han att på 

initiativ av IKEA:s koncernchef, Anders Dahlvig, gjordes en strategi tillsammans med de 300 

högsta ledarna inom IKEA angående mångfalden inom IKEA. Den strategiska planen innebar 

att IKEA skulle arbeta intensivt och strategiskt med mångfaldsfrågor eftersom detta speglar 

IKEA:s kultur och värderingar. Strategin har genomförts av IKEA och i det interna material 

vi fått utdelat beskrivs på vilket sätt IKEA vill att mångfalden skall genomsyra hela 

verksamheten; mångfalden på IKEA syns då IKEA ser på uppskattningen hos individuella 

olikheter. Människor med olika bakgrunder känner sig väl till mods och är självsäkra till att 

lägga till deras olika perspektiv och kunskap och närmar sig på arbetsplatsen och de är 

inkluderade på alla nivåer och funktioner inom organisationen. Ett mångfaldigt arbetslag som 

delar IKEA:s värderingar kommer att förbättra företagets resultat, styrka kompetensen och 

skapa en bättre arbetsmiljö på IKEA. Detta kan vi koppla till den första strategin. Det syns 

tydligt att IKEA accepterat strategin och att mångfalden blivit en del av den dagliga 

verksamheten. Det pågående mångfaldsarbetet har visat sina resultat genom det pris som 

utdelades till Ros-Marie Grusén, varuhuschef i Kungens Kurva, och hennes medarbetare för 

förnyare av svenskt arbetsliv. Vi anser att IKEA hittills har lyckats med den mångfaldsstrategi 

de påbörjade år 2001, men vi ställer oss frågande till varför de började med denna strategi just 

år 2001. Henrik Dider hade inga konkreta svar men han uttalade att IKEA tidigare arbetat 

med mångfaldsfrågor, men att det efter år 2001 blivit mer intensivt.  

 

I frågan om den andra implementeringsstrategin, som handlar om att företag anpassar sig till 

de nya koncepten i organisationen, anser vi att IKEA hittills har lyckats med att genomsyra 

sin strategi om etnisk mångfald i hela organisationen. Detta resonemang bygger vi på svar 

som vi fått från våra samtalade personer, där de säger att IKEA speglar dagens samhälle. 

 

Implementeringsprocessen är en pågående inlärningsprocess som leder till kollektivt ansvar 

där det finns skillnader mellan hur företag hanterar både kritik och framgång. Det som Zadek 
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beskriv i det strategiska stadiet om att organisationer huvudsakligen accepterar nya strategier 

som ger goda resultat på lång sikt kan vi se en koppling med hur IKEA tänker vad gäller 

strategifrågan om mångfald. Att IKEA ägnar sig åt att involvera mångfaldsfrågor i sin 

verksamhet anser vi gör att de får nytta av detta på lång sikt. Vi antar att en av grunderna till 

IKEA:s arbete med etnisk mångfald uppkom för att kunna skapa långvariga relationer med 

sina kunder genom att anställa medarbetare som talar samma modersspråk som kunderna.  

 

Zadek tar även upp det civila stadiet som främjar organisationer till kollektiv handling för att 

kunna ägna sig åt samhälleliga funderingar. Vi anser att IKEA även befinner sig i det civila 

stadiet eftersom de vill spegla dagens samhälle, som de uttalar sig om i fråga om mångfald. 

Exempel på detta fick vi genom våra samtal med medarbetare under vårt besök på varuhuset i 

Bäckebol. I samtal med ”B” och ”C”, två tjejer, en med bosnisk bakgrund och en med svensk, 

sade de att de tycker att det är enkelt att ”känna med” IKEA:s värderingar då arbetsplatsen 

speglar dagens samhälle med människor från en mängd olika kulturer. 

 

Vi finner att en lyckad implementering av CSR är viktigt både internt och externt. För att 

kunna nå ut externt är det viktigt att företag ägnar sig åt rätt marknadsföringsstrategi. Enligt 

Kotler och Lee finns det flera olika marknadsföringsstrategier. Vi har under arbetets gång 

upptäckt att IKEA använder sig av dessa:  

 

� Orsaksrelaterad marknadsföring – Företag anförtror sig till att göra donationer baserat 

på försäljning av vissa produkter. Genom försäljning av nallen BRUM stödjer IKEA 

barnens fond som är samordnad av UNICEF som företaget har en framgångsrik 

relation med. 

�  Företags sociala marknadsföring – Företag stödjer utveckling och implementering av 

medvetenhet om allmän hälsa, säkerhet, miljö och om samhällets välfärd. Fokus ligger 

i att ändra beteendet hos befolkningen i ovannämnda frågor. Detta gör IKEA genom 

att inte använda sig av trämaterial som kommer från skövlad skog, de värnar på så sätt 

om miljön i världen. Genom att gå ut med detta i sin marknadsföring kan de få 

människor att tänka till vad gäller miljön och deras inköp av IKEA:s varor. Även 

IKEA:s underleverantörer måste följa de CSR-principer IKEA arbetar med. 

� Företag som hjälper människor i nöd – Företag gör konkreta välgörenhetsprogram 

oftast i form av donationer och/eller servicehjälp. Enligt informationen från 

tillgängliga uppgifter på IKEA:s hemsida samt de berättelser från IKEA:s interna 

tidning Readme har vi kunnat konstatera att IKEA sedan lång tid tillbaka haft ett gott 

samarbete med Rädda Barnen, UNICEF och WHO. 

� Samhälleligt ansvar inom företagets verksamhet – Företag adopterar och dirigerar, på 

ett diskret sätt, utövar praktiska verksamheter och investerar för att stödja och öka 

samhällets välfärd. Den målgrupp IKEA riktar sig mot är bland andra människor med 

en annan etnisk bakgrund och på det sättet menar vi att IKEA:s arbete leder till ökad 
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välfärd för samhället på två olika sätt; både ekonomiskt och socialt. I ekonomisk 

mening anser vi att IKEA hjälper de människor med en etnisk bakgrund genom att 

främja deras ekonomiska förhållande – ger dem arbete, samtidigt som IKEA lockar till 

sig en kundmålgrupp då de underlättar till att kunna erbjuda sina tjänster på olika 

språk. I social mening anser vi att IKEA gynnar människor med annan etnisk 

bakgrund genom att hjälpa till att integrera dem i samhället. 

 

För att sammanfatta ovanstående tema vill vi belysa att vägen till kollektivt ansvar går genom 

framgångsrik implementering av CSR inom företag. Detta skall genomsyra hela 

organisationer vilket vi anser att det hittills gör inom IKEA bland annat med hjälp av den 

SECO-grupp som utformats för att implementera och följa upp viktiga principer inom CSR 

och deras starka företagskultur som varje medarbetare lever efter. För att kunna få ut sitt 

budskap arbetar IKEA efter en strategi i frågan om etnisk mångfald, men även genom olika 

stöd- och donationsengagemang i samhället där de agerar på ett ekonomiskt och socialt 

ansvarsfullt sätt. Det pågående mångfaldsarbetet har även visat sina resultat genom det pris 

som utdelades till Ros-Marie Grusén, varuhuschef i Kungens Kurva, och hennes medarbetare 

för förnyare av svenskt arbetsliv. 

4.3 Gemeinschaft och Gesellschaft – en grund till en stark 

företagskultur 
 
CSR har tre olika dimensioner; ekonomiskt, miljöbetingat och socialt.96 De ekonomiska 

värdena av logik, ”The value logic” handlar om att de ekonomiska dimensionerna utgår från 

fokus på ekonomiska kalkyleringar, ekonomisk nytta, företags- och tjänstproduktionsprocess 

samt fokus på kvalitet, tid och pris. Den etiska logiken av värden, ”The logic of values” utgår 

från etiska och sociala kalkyleringar, socialt och mänskligt fokus samt fokus på värderingar 

och meningar som kulturella uttryck. Företag sätter fokus på kulturellt meningsskapande 

processer.97 

 

De etiska värderingarna som fokuserar på människan i sociala interaktioner skapar de 

kulturella värderingar som leder till tillhörighet och gemenskap. Inom sociologin talas det om 

begreppen Gemenschaft och Gesellschaft som ofta kopplas till skillnaden mellan 

"gemenskap" och "samhälle" (eller "marknad") som varit grundläggande och givande. 

Begreppen introducerades av Ferdinand Tönnies 1887. 98 

 

En av vår tids stora sociala nyheter är den argumentering som gjort det möjligt för främlingar 

att kunna lita på varandra och samarbeta. Det talas om att detta förhållande kan ses som en 

skillnad mellan samarbetet i Gemeinschaft och i ett ”Gesellschaft”. Samarbetet i 

                                                 
96 Panwar, Rinne, Hansen & Juslin, 2006 
97 Edvardsson, Enquist & Hay, 2006 
98 www.bokus.com 2006-05-08 
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Gemeinschaft bygger på relationer mellan människor och bekantskap medan det i 

Gesellschaft bygger på regler, normer och strukturer som människor visar uppskattning för 

utan att relatera till varandra på ett personligt plan. Gesellschaft och Gemeinschaft kan ses 

som en fixeringsbild – i varje Gesellschaft finns ett Gemeinschaft och tvärtom. Det ena 

bygger upp det andra och det ena växer fram ur detta.99 De ekonomiska förhållandena i 

företag bygger på de sociala relationerna mellan olika parter. De delar olika men ibland 

samma värderingar oavsett om det är fråga om kunder eller till exempel aktieägare.100 

 

De tankesystem och synsätt som formar vårt Gesellschaft är fortfarande väldigt nytt. Detta gör 

att det enkelt och ofta uppstår allvarliga samarbetsproblem och stora missförstånd, detta 

genom motsägelser, oklarheter och orealistiska antaganden. Samtidigt som missförstånden är 

många har det under de senaste decennierna skett en betydande utveckling inom området. Nu 

har övergripande, och numera globala samt ekonomiska transaktioner skapats. Detta har gjort 

att hela andra mönster av Gesellschaft tvingats fram. Det ökade behovet av transaktioner 

mellan främlingar gör att det samarbete som tidigare baserats på religion, nationalitet, 

ideologi och så vidare bryts upp.101 De ekonomiska förhållandena kan på ett symboliskt sätt 

kopplas till innebörden av Gesellschaft och de sociala förhållandena kan kopplas till 

Gemeinschaft vilket innebär ett skapande av samma värderingar som leder till gemenskap och 

omtanke om varandra. 

4.4 Skapande av ett bra företags image 

 
Vid frågan om ett bra företags image är de tre momenten företagspersonlighet, 

företagsidentitet och företagsimage viktiga.102 

 

Företagspersonlighet varje företag har en personlighet som involverar alla anställda. Det kan 

betraktas som det totala antalet personligheter i företaget och påverkas främst av 

företagskultur och hur väl de strategiska processerna meddelas till de anställda. 

Företagspersonligheten är formad genom hur organisationen utför sitt arbete, graden av 

uthållighet, offensiv hållning mot marknaden samt genom de normer som intressenterna 

förväntar sig av ett företag.103 Det är viktigt att koppla ihop den strategiska visionen med 

organisationskulturen och det omvärlden uppfattar om organisationen för att förtroende skall 

skapas.104 

 

Företagsidentitet kan ses som ett medel som företaget använder sig av för att särskilja sig från 

andra företag på marknaden. När det gäller företagsidentitet finns det tre idéer genom vilka 
                                                 
99 Asplund, 1991 
100 Edvardsson, Enquist & Hay, 2006 
101 Ibid. 
102 Fill, 2002 
103 Ibid. 
104 Alveson, 2004 
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företag kommunicerar ut till målgrupper; vad företag är, vad företag gör och hur företag gör 

det? Genom symbolism, beteende och kommunikation skapar företaget sin identitet.105 En 

organisationsidentitet utgörs även av hur medarbetarna upplever och uppfattar organisationen 

som helhet och identiteten står i nära relation till organisationskulturen. Berättelser, ritualer, 

artefakter med mera är faktorer som formar kulturen och samlar människor kring en 

gemensam identitet.106  

 

Företagsimage pekar på uppfattningar som olika målgrupper har om företaget och tolkningar 

av symboler som företaget presenterar. Företagsimage återfinns inte i själva företaget och det 

är omöjligt för företaget att direkt påverka en dålig image. Detta måste ske genom 

företagsidentitet. Företagets rykte är svårare att påverka än företagsimagen eftersom rykten 

ofta består av djupa värderingar. Ett starkt rykte är strategiskt viktigt av tre orsaker; för att 

kunna särskilja när produkterna är mycket lika varandra, som stöd i svåra tider och som ett 

sätt att mäta ett företags värde.107 Ett antal marknadsföringsmetoder som kan användas av 

företag för att bli vinnande kan beskrivas enligt Kotler; att vinna genom anpassning och 

förändring, att vinna genom kontinuerlig produktutveckling och att vinna genom att överträffa 

kundernas förväntningar.108 

 

”Konsten att marknadsföra handlar i hög grad om att bygga ett varumärke” 109 

 

Tema 3; Ingvar Kamprads anda i det moderna IKEA 

 

Succén med IKEA är baserad på skapandet av kollektiv mening. Detta innebär ett 

identitetsskapande genom meningsskapande som grundas i IKEA:s ledarskap framför allt 

genom Ingvar Kamprads vision för sitt företag. Visionen bygger på en stark företagskultur i 

form av kulturella utryck där hela organisationen skall ses som en stor familj där alla tar hand 

om varandra.  

 

Vi anser att IKEA vill visa sin identitet med hjälp av sina produkter och deras agerande i 

samhället. Med detta menar vi att de producerar och levererar produkter med låga priser så att 

många människor har råd att köpa dem. IKEA:s anda bygger på bland annat entusiasm, 

förnyelselust och sparsamhet. Ingvar Kamprad skrev även att andan bygger på att ta hand om 

varandra. Detta ser vi även då han råder unga studenter att bry sig om sina medarbetare och se 

till att alla har kul på jobbet. I uttalandet ser vi en präglad Gemeinschaft som vi även anser har 

sina liknelser med Ingvar Kamprads grundläggande trossatser som visionen om hans IKEA 

bygger på. En man som med enkla medel uppnått stor framgång både lokalt och globalt 
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bygger sina goda framsteg på en dygd om enkelhet, en annorlunda linje om att företaget går 

sin egen väg och att det är en förmån att ta ansvar.  

 

Vi anser att de ekonomiska aspekterna inom CSR kan, på ett symboliskt sätt, kopplas till 

innebörden av Gesellschaft och de sociala aspekterna kan kopplas till Gemeinschaft vilket 

innebär ett skapande av samma värderingar som leder till gemenskap och omtanke om 

varandra. Vi finner även att det pågående arbetet med etnisk mångfald inom IKEA är ett 

exempel på att företaget går sin egen väg och tar ansvar genom att se affärsmöjligheter i den 

grupp som har en annan etnisk bakgrund. Den möjligheten har både ekonomiska och sociala 

effekter för både IKEA, grupperna och för samhället. Enligt vår uppfattning är de ekonomiska 

effekterna för IKEA i form av långvariga relationer med deras medarbetare och med kunderna 

och i form av konkurrensfördelar gentemot deras konkurrenter. Samtidigt anser vi att 

företaget stärker sitt varumärke i form av en bra image. De sociala effekterna är att företag 

gynnar de grupper med en annan etnisk bakgrund genom att integrera dem både i det svenska 

arbetslivet och samhälle och på det sättet öka samhällets välfärd. 

 

Det är viktigt att koppla ihop den strategiska visionen med organisationskulturen och det 

omvärlden uppfattar om organisationen för att förtroende skall skapas. De etiska 

värderingarna som fokuserar på människan i sociala interaktioner skapar de kulturella 

värderingar som leder till tillhörighet och gemenskap. En organisations identitet utgörs även 

av hur medarbetarna upplever och uppfattar organisationen som helhet och hur identiteten står 

i relation till organisationskulturen. Vi finner att IKEA är ett företag med värderingar, 

engagerade till att ha höga etiska och moraliska standarder, mänskliga värderingar och en 

stark och levande IKEA-kultur. IKEA:s kultur syftar till att se potentialen hos varje individ 

och se på medarbetare och kunder med mångfald. Vi anser att IKEA tar hänsyn till sina 

medarbetare, detta grundar sig i de samtal vi utfört och presenterat i empirin. Personerna vi 

talat med beskriver att IKEA ger möjlighet till utveckling för samtliga medarbetare, om de 

själva vill det. Detta har även en koppling till det interna materialet vi studerat om att om alla 

tänker likadant, kommer inte mycket att bli genomtänkt. IKEA lär sig ständigt att lyssna på 

sina medarbetare och på så sätt anpassa sig till omgivningen. 

 

Avslutningsvis anser vi att IKEA vinner gentemot sina konkurrenter genom anpassning och 

förändring och genom det pågående arbetet med etnisk mångfald som intensivt påbörjades år 

2001. Att vinna genom att överträffa kundernas förväntningar anser vi att IKEA ständigt 

arbetar med i och med att deras anställda kan tala olika språk och på så vis locka och hjälpa en 

stor kundmålgrupp. Med detta finner vi att IKEA:s image förstärks. 
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5. Slutlig diskussion 

I det avslutande kapitlet redogörs för våra slutsatser. Som grund finns de frågor som ställts i 

problemformuleringen. Frågorna kommer att besvaras med hjälp av resultatet från 

tolkningskapitlets tre teman. 

 

Avslutningsvis vill vi blicka tillbaka till de två frågeställningar vi ställde oss i inledningen av 

uppsatsen för att kunna presentera det vi kommit fram till under uppsatsens gång. I frågan om 

hur IKEA arbetar med etnisk mångfald finner vi att IKEA har använt sig av CSR i sin 

verksamhet genom att ta ekonomiskt, miljöbetingat och socialt ansvar. Genom att IKEA 

utformat SECO-gruppen arbetar företaget kontinuerligt med CSR- principerna. Vad gäller det 

ekonomiska ansvaret har IKEA byggt upp en långsiktig strategi som samtidigt är en affärsidé 

som grundar sig i deras företagskultur – att producera och leverera sina produkter till låga 

priser med en bra kvalitet. Med detta riktar sig IKEA till majoriteten av befolkningen. På kort 

sikt finns det inga effekter av CSR men på längre sikt kommer företag att tjäna på det genom 

sitt goda rykte, ökad försäljning och som konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter.  

 

För att kunna producera till låga priser har IKEA tillverkningen i lågkostnadsländer som till 

exempel Indien och Kina. Produktionen är anpassat till miljön på så sätt att de endast 

använder trämaterial som inte kommer från skövlad skog. 

 

Hittills har vi belyst våra slutsatser som vi relaterat till ekonomiska och miljöbetingade 

aspekter inom CSR. I frågan om mångfald och speciellt etnisk mångfald som är vårt 

huvudämne har vi kommit fram till en slutsats om att dessa frågor är involverade i det sociala 

ansvaret inom IKEA. 

 

Att vara ett ”Good citizenship” i metaforisk mening betyder att företag även tar hänsyn till 

socialt ansvar. Vi har kommit fram till en slutsats om att IKEA tar socialt ansvar genom att 

hjälpa de som har det ekonomiskt sämre med olika donationer och stöd och ser efter 

mänskliga rättigheter genom att bygga upp en strategisk plan för mångfald inom IKEA. 

 

Den strategiska planen sammanställdes år 2001 och bygger på en rekryteringsmodell samt ett 

mål om att 21 procent av alla anställda skall utgöras av människor med en annan etnisk 

bakgrund. Detta är ett långsiktigt mål och idag utgör denna siffra 17 procent. Den strategiska 

planen bygger vidare på att IKEA skall arbeta intensivt med mångfaldsfrågor eftersom detta 

speglar IKEA:s kultur och värderingar. 

 

Rekryteringsmodellen består av primära (synliga) och sekundära (osynliga) kriterier. Vi 

förhåller oss kritiska till de osynliga kriterierna som till exempel rökare eller icke rökare, 

arbetslivserfarenhet och religiös tro då dessa kan tolkas på två olika sätt. Eftersom de är 
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osynliga kriterier, vad är avgörande vid en rekrytering om personen i fråga är rökare eller icke 

rökare? Eller vilken religiös tro personen har, när vi idag har en spänd relation vad gäller 

religionsfrågor.  

 

I den andra frågan vi ställde oss, som handlar om varför det är viktigt för IKEA att arbeta med 

etnisk mångfald är det på grund av att IKEA anser att alla människor i vårt samhälle skall ha 

samma möjlighet till utveckling. Varuhuset i Kungens Kurva tog de första stegen mot ökad 

mångfald när företaget för 10 år sedan började se över hur fördelningen mellan kvinnor och 

män såg ut på arbetsplatsen. När det är frågan om medarbetarna med en annan etnisk 

bakgrund fokuserar de språket och vill att deras kunder skall känna sig bekväma i varuhuset. 

Det är lättare för de kunder med en annan etnisk bakgrund att kunna prata med en säljare som 

talar samma språk. Vi anser att det är viktigt att människor med olika bakgrunder känner sig 

väl till mods och är självsäkra till att lägga till deras olika perspektiv och kunskap och närmar 

sig på arbetsplatsen och de är inkluderade på alla nivåer och funktioner inom organisationen. 

Vi samtycker med att ett mångfaldigt arbetslag som delar IKEA:s värderingar kommer att 

förbättra företagets resultat, styrka kompetensen och skapa en bättre arbetsmiljö på IKEA. 

 

Det pågående mångfaldsarbetet har visat sina resultat genom det pris som utdelades till Ros-

Marie Grusén, varuhuschef i Kungens Kurva, och hennes medarbetare för förnyare av svenskt 

arbetsliv. Motiveringen till priset var att IKEA i Kungens Kurva arbetar på ett genomgripande 

sätt med integration som en självklar del i verksamheten. Här anser vi att företaget visar att 

människor utanför värderar IKEA:s mångfaldsarbete på ett positivt sätt. Genom att bli 

nominerade och vinna pris för förnyare av svenskt arbetsliv visar det att allmänheten 

uppskattar att ett arbete med etnisk mångfald är viktigt och på lång sikt kommer att löna sig 

för företag i form av att de stärker sitt rykte och sin image på ett positivt sätt och även blir en 

förebild för andra företag. 

 

Det som vi anser gör IKEA unikt är att företag arbetar på sitt eget sätt för att komma fram till 

det som kallas för ett ”Good citizenship”. Med detta menar vi att IKEA bidrar till att bygga 

upp samhällets välfärd och tar ansvar ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Ekonomiska i 

form av långa kundrelationer och bättre lönsamhet och socialt genom att integrera människor 

med en annan etnisk bakgrund. Det miljöbetingade ansvaret tar de genom att se till att deras 

produktion sker med miljövänliga ämnen. 

 

IKEA som ett ”Good citizenship” anser vi ha en stark koppling till Ingvar Kamprads vision 

om hur IKEA skall arbeta och upplevas av allmänheten. The IKEA-way bygger på att varje 

medarbetare ses som en kulturbärare. Ett företag med en stark företagskultur som tar ansvar 

för andra grundar sig i känslorna av gemenskap och empati för andra. I denna ödmjukhet 

ligger även en självkritik att inte slå sig till ro med framgång därför anser IKEA att etnisk 

mångfald är en pågående process – som aldrig tar slut. 
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6. Uppsatsens trovärdighet  
 
All forskning syftar till att åstadkomma trovärdiga resultat på ett etiskt acceptabelt sätt och en 

kvalitativ undersökning är inget undantag från detta.110  

 

När det är frågan om uppsatsens trovärdighet har vi använts oss av anteckningar under den 

utförda telefonintervjun samt under de fyra spontana samtalen. Det positiva med de intervjuer 

vi genomfört är att samtliga talade öppet om vad de tyckte och hur det är att arbeta på IKEA. 

Att de talade så öppet om organisationen och arbetsplatsen har gjort att vi enklare kunnat ta 

del av det empiriska materialet som skrevs ner och som låg till grund för vår studie, samtidigt 

som vi på det sättet kunde jämföra svaren mellan de intervjuade personerna i studiens 

tolkningskapitel.  

 

Vi anser dock att en intervju med till exempel Anders Dahlvig, IKEA:s koncernchefen, skulle 

ha hjälpt oss till att få reda på varför IKEA började arbeta intensivt med etnisk mångfald just 

år 2001.  

 

För att öka uppsatsens trovärdighet ytterligare och undvika tolkningsfel var vi tillsammans 

under besöket i Bäckebol. Telefonintervjun genomfördes av en person men svaren på 

frågorna sammanställdes tillsammans. Därefter mailade vi tillbaka det sammanställda 

materialet till Henrik Dider, personalchef i Kungens Kurva, för ett godkännande. I och med 

detta anser vi att vår uppsats har uppnått en trovärdighet. 

 

 

 

 

 

                                                 
110 Merriam, 1999 
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