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Abstract 
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Purpose: The purpose of this essay is to illuminate in what aspects IKEA’s organizational                  

culture in Ümraniye in Turkey differs alternatively resembles with IKEA’s organizational 

culture in Örebro in Sweden. The aim with organizational culture is to analyze the 

relationships between the leaders and co-workers and the relationships between the co-

workers. 

 

Methods: The study is based on a combination of interviews and questionnaires. We have 

interviewed people in leading positions and made surveys among IKEA co-workers in two 

different stores located in two different countries. This combination of the methods gave us a 

better understanding for how the organizational culture is experienced from two different 

perspectives. Our aim was to examine the differences and likenesses between IKEA’s 

organizational culture in Ümraniye and in Örebro, to find out how the relationships between 

the leaders and the co-workers are and the relationships between the co-workers during work 

time, and also to find out if IKEA has succeeded in implementing its’ organizational culture 

in the IKEA store in Ümraniye. 

 
Results: We have come to a conclusion that there are no considerable differences between the 

organizational culture in IKEA in Ümraniye and Örebro. This shows that IKEA has a strong 

organizational culture that eliminates the national Turkish culture in many aspects. The 

relationships between the leaders and co-workers and relationships between the co-workers 

are strong.  

 

Keywords: Hofstede, IKEA Individualism, Culture, Cultural likenesses, cultural differences,  

Power distance, Masculinity, Organizational culture, Uncertainty avoidance, Ümraniye, 

Örebro. 
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Sammanfattning 
 
Titel:             Smältdeget IKEA, En fallstudie av IKEA i Ümraniye och Örebro 

Ämne:           Företagsekonomi, Organisationskultur 

Författare:    Gonca Kaya  

                       Duygu Akbasogullari 

Handledare:  Karl Gratzer 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att belysa i vilka avseenden IKEA: s organisationskultur i 

Ümraniye skiljer sig alternativt överensstämmer med IKEA: s organisationskultur i Örebro. 

Med organisationskultur syftar studien till att undersöka relationerna mellan medarbetare och 

chefer/ledare samt relationerna mellan medarbetarna. 

 

Metod: Studien bygger på en kombination av intervjuer och enkäter. Vi har genomfört 

intervjuer med personer i ledarposition samt enkätundersökningar bland IKEA i två olika 

varuhus beläget i olika länder. Denna kombination av metoderna gav oss en bättre förståelse 

för hur organisationskulturen uppfattas utifrån de två olika perspektiven. Vi ville undersöka 

skillnader och likheter mellan IKEA: s organisationskultur i Ümraniye och IKEA: s 

organisationskultur i Örebro, hur ser relationerna ut mellan cheferna och medarbetarna samt 

relationerna mellan medarbetarna inom arbetstid samt om IKEA har lyckats med att tillämpa 

sin organisationskultur på IKEA varuhuset i Ümraniye.  

 

Resultat: Vi har kommit fram till att det inte finns några avsevärda skillnader mellan 

organisationskulturen i IKEA i Ümraniye och Örebro. Detta visar på att IKEA har en stark 

organisationskultur vilket slår ut den nationella turkiska kulturen i många avseenden. 

Relationerna mellan ledare och medarbetare samt medarbetare inom organisationerna är 

starka. 

 

Nyckelord: Hofstede, IKEA Individualism, Kultur, Kulturella likheter, Kulturella skillnader  

Maktdistans, Maskulinitet, Organisationskultur, Osäkerhetsundvikande, Ümraniye, Örebro. 
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Förord 

 
Idén om att skriva denna uppsats kom från att vi båda var intresserade av svenska 

organisationer som har etablerats utomlands. Det mest intressanta för oss inom organisationer 

var organisationskulturer. Detta ledde till att vi kombinerade alla dessa delar och kom fram till 

att vi ville undersöka ett svenskt företags organisationskultur som har etablerats i Turkiet. 

 
Vi vill tacka Training Managern Birgül Ulucan på IKEA i Ümraniye och Varuhuschefen Hans 

Gårlin på IKEA i Örebro som har tagit sig tid att delta i vår undersökning och alla 

medarbetare från IKEA i Ümraniye och IKEA i Örebro för deras medverkan. Vi vill även 

passa på att tacka de personer som har hjälpt oss att ta kontakt med dessa nyckelpersoner. 

Tack till Varuhuschefen Tolga Öncü i IKEA Ümraniye, Pinar Narter från svenska exportrådet 

i Istanbul, GU- assistent Cigdem Tiflik i IKEA Ümraniye, personalansvarig Özlem Dirik på 

IKEA Ümraniye och Training Specialist Ekin Cakir på IKEA Ümraniye. Utan alla er skulle vi 

inte kunna fullfölja denna undersökning.  

 

Sist men inte minst vill vi tacka våra opponenter samt vår handledare Karl Gratzer för deras 

konstruktiva kritik och synpunkter som hjälpte oss till att förbättra vår uppsats. 

 

Tack till er alla! Trevlig läsning! 

 
 

Stockholm den 10 Januari 2008 

 

 
Gonca Kaya                                                                                          Duygu Akbasogullari 
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1. Inledning  
 

 

I detta kapitel presenteras inledning, bakgrund, problemformulering, syfte, avgränsning, 

disposition, och slutligen en lista med nyckelord så att läsaren kan få en inblick i uppsatsen. 

 

 
Visualisera dig själv i en trygg atmosfär där du har underbara arbetskamrater runt omkring 

dig, som du även kan kalla dina bästa vänner och en motiverande ledare som alltid finns där 

för dig och uppmuntrar dig till att nå dina drömmar. Du befinner dig i en miljö där du inte 

känner dig underlägsen sittandes bland en hög med papper medan chefen tar sin tredje fika för 

dagen. Du kan enkelt ta kontakt med din chef när du behöver hjälp och där dina misstag 

omvandlas till erfarenheter istället för att du ska behöva skämmas. Ni brinner för teamwork 

och känner en stark samhörighet. Föreställ dig att vakna varje morgon innan jobbet och tänka 

att, idag ska jag verkligen göra något jag älskar!  

 

För många människor är denna dröm en verklighet. Många företag har utvecklat en så stark 

organisationskultur vilket även gör det möjligt att implementera den i länder som har helt 

annorlunda kulturer än ursprungslandet.  

 

1.1 Bakgrund 
Att definiera kultur är komplicerat, då den kan uppfattas på annorlunda sätt och betyda olika 

saker för olika människor. Oftast väljer man att beskriva kultur som dominerande värderingar, 

tankemönster, beteenden, uppfattningar, traditioner som är gemensamt för en befolkning. 

Eftersom kultur är ett väldigt brett begrepp, har vi valt att avgränsa oss till just 

organisationskultur. En del organisationers företagskultur påverkas av den traditionella 

företagskulturen som råder i det land företaget etablerar sig inom, medan vissa organisationer 

har en så stark företagskultur att de kan bära med sig denna företagskultur till olika länder 

(Abrahamsson & Andersson, 2005 s. 126).  

 

IKEA är en av de mest kända aktörerna i möbelhandeln både i Sverige och globalt och har 

stora erfarenheter av utlandsetableringar sedan långt bak i tiden. Idag finns det sammanlagt 
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265 IKEA varuhus i 40 olika länder med totalt 118 000 medarbetare1. IKEA i Ümraniye 

etablerades av en Franchisegrupp vid namn Maya Holding. Maya Holding är en av de största 

aktieägarna av IKEA i Ümraniye och är ett välkänt bolag i Turkiet som äger aktier i andra 

turkiska investeringar inom byggsektorn, varuhus med mera (Birgül Ulucan, 2007-10-01). 

 

IKEA i Ümraniye öppnades i maj år 2005. I hela Turkiet finns det totalt 1200 anställda och 

400 av dem finns i IKEA i Ümraniye, 450 anställda finns i Bayrampasa, 60 anställda jobbar i 

serviceavdelningen och 300 anställda jobbar i IKEA i Izmir (Birgül Ulucan, 2007-10-01). 

IKEA varuhuset i Örebro öppnades år 1958 tillsammans med 16 andra varuhus runt om i 

Sverige. IKEA i Örebro har ungefär 235 anställda (Hans Gårlin, 2007-10-17).  

 

Vi har valt att göra en jämförelsestudie mellan IKEA: s organisationskultur i Ümraniye i 

Turkiet och IKEA: s organisationskultur i Örebro i Sverige. Det som motiverade oss till att 

göra en fallstudie på företaget IKEA var att det är ett välkänt företag i ett stort antal länder i 

världen. Därutöver har Turkiet och Sverige helt olika kulturer vilket gör det intressant att 

undersöka om den turkiska kulturen har en påverkan på IKEA: s organisationskultur i Turkiet. 

Vi antar att IKEA: s organisationskultur skiljer sig mellan Sverige och Turkiet eftersom dessa 

två länder har helt olika kulturer.  

 

1.2 Problemformulering  
Vad finns det för skillnader och likheter mellan IKEA: s organisationskultur i Ümraniye och 

IKEA: s organisationskultur i Örebro? Hur ser relationerna ut mellan cheferna och 

medarbetarna samt relationerna mellan medarbetarna på arbetstid? Har man lyckats med att 

tillämpa IKEA: s organisationskultur på IKEA varuhuset i Ümraniye? 

 

1.3 Syfte   
Syftet med vår studie är att belysa i vilka avseenden IKEA: s organisationskultur i Ümraniye 

skiljer sig alternativt överensstämmer med IKEA: s organisationskultur i Örebro. Med 

organisationskultur syftar vi till att undersöka relationerna mellan medarbetare och ledare 

samt relationerna mellan medarbetarna. 

 

 

                                                 
1 www.ikea.com (2008-01-07) 
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1.4 Avgränsning 
Vi har valt att begränsa oss till IKEA i Ümraniye i Turkiet och IKEA i Örebro i Sverige. Vi 

har valt att avgränsa oss till dessa två varuhus för att uppfylla vårt syfte med uppsatsen, 

eftersom den går ut på att jämföra organisationskulturen i två skilda varuhus i två olika länder 

med annorlunda kulturer. Vi har inte valt att begränsa oss till någon specifik avdelning i 

företagen istället har vi medarbetare som har medverkat från olika avdelningar som till 

exempel kassan, receptionen, lagret, kontoret och säljarna som fanns i varuhuset. Anledningen 

till detta var att vi ville ta hänsyn till medarbetarnas åsikter från de olika avdelningarna. Med 

organisationskultur avser vi att specificera undersökningen till relationerna mellan 

medarbetare och ledare samt relationerna mellan medarbetarna inom organisationerna. Vi 

kommer att undersöka detta fenomen utifrån både chefernas och medarbetarnas perspektiv för 

att kunna se om deras påståenden verkligen överensstämmer med varandra i verkligheten.  

 
1.5 Disposition  
Denna uppsats består av 9 kapitel. Kapitel 1 är inledningen till uppsatsen, kapitel två handlar 
om metod valet, i kapitel 3 ingår teori och kapitel 4 består av de empiriska data som har 
erhållits. Kapitel 5 handlar analysen av data, i kapitel 6 presenteras resultaten av 
undersökningen följt av en redovisning av slutsatsen i kapitel 7. I kapitel 8 presenteras en 
slutdiskussion och avslutningsvis i kapitel 9 presenteras en källförteckning över de källor som 
har använts för att producera uppsatsen. 
 

1.6 Nyckelord 
Hofstede 

IKEA  

Individualism 

Kulturella likheter  

Kulturella skillnader  

Maktdistans 

Maskulinitet 

Organisationskultur  

Osäkerhetsundvikande 

Ümraniye 

Örebro 
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2. Metod 
 

Detta kapitel handlar om den metod val vi har gjort i vår undersökning. Följt av 

målpopulationen, urvalet, forkningsfältet, formuleringen av frågorna, operationaliseringen 

och slutligen metodens för och nackdelar. 

 

2.1 Metodval  
 

Vi har valt att göra en fallstudie hos IKEA eftersom det är ett stort företag med en stark 

organisationskultur. Vi har använt oss av metodtriangulering och närmare bestämt av både en 

kvalitativ och en kvantitativ ansats i denna studie för att undersöka organisationskulturen 

inom IKEA från två olika perspektiv det vill säga både utifrån medarbetarnas samt ledarnas 

perspektiv. Vi har valt de två olika forskningsmetoderna intervjuer och enkäter. En 

kombination av dessa metoder gav oss en bättre förståelse för hur organisationskulturen 

uppfattas utifrån de två olika perspektiven (Denscombe 2000, s. 102).  

 

Vi har genomfört intervjuer med personer i ledarposition samt enkätundersökningar bland 

medarbetarna IKEA i Ümraniye och IKEA i Örebro. Det var viktigt för oss att ta reda på både 

ledarnas och medarbetarnas olika perspektiv för att se om de överensstämmer med varandra i 

verkligheten. Intervjuerna genomfördes i enskilda rum för att vi ville skapa en harmonisk 

miljö, där informanten kunde känna sig bekväm samt för att undvika störningar från 

omgivningen som skulle kunna påverka dennes respons. Informanterna tillfrågades om de 

godkände att intervjun spelades in och det visade sig att ingen av dem tyckte att det var några 

problem med detta. I enkätundersökningarna var respondenterna anonyma så att de kunde 

vara fria i sitt svarsgivande vilket samtidigt ökade reliabiliteten av våra data.  

 

2.2 Målpopulation 
IKEA i Ümraniye finns det totalt 400 anställda varav 40 % består av kvinnor och 60 % består 

av män (Birgül Ulucan IKEA 2007-10-01). IKEA i Örebro har totalt 235 anställda varav 60 % 

omfattas av kvinnor och 40 % män. 11 % av dem har utländskt bakgrund (Hans Gårlin, 2007-

10-17).  
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2.3 Urval 
Då vi är medvetna om att det är svårt att ha med hela populationen i vår undersökning har vi 

gjort urval utifrån dessa. Vi vet ingen utsträckning av vårt bortfall men i och med att vi fick 

liknande svar på våra frågor i enkätundersökningen antar vi att det inte skulle uppstå någon 

stor skillnad på vårt resultat om vi skulle ha fler deltagare. De data som vi samlade in från de 

25 anställda i de två företagen var tillräckligt för oss att dra våra slutsatser (Denscombe 2000, 

s. 30).  

 

I valet av respondenter för vår enkätundersökning har vi utgått från ett sannolikhetsurval. 

Inom detta urval har vi använt oss av ett slumpmässigturvals metod. Först ställde vi frågan om 

medarbetarna var villiga samt hade tid att delta i vår enkätundersökning. Vi lyckades få med 

25 anställda som representerar organisationsmedlemmarnas värderingar inom IKEA 

Ümraniye och 25 anställda som representerar organisationsmedlemmarnas värderingar i 

IKEA i Örebro (Denscombe 2000, s. 19). 

 

När vi skulle genomföra en intervju med en person från ledningen i IKEA i Ümraniye och 

IKEA i Örebro, valde vi att göra ett icke- sannolikhetsurval. Inom detta urval valde vi att 

genomföra ett subjektivturvals metod. Vi ansåg att en ledare skulle vara mest relevant för vår 

undersökning och kunna besvara våra frågor samt ge oss värdefull information om företaget 

eftersom vi behövde undersöka en ledares perspektiv. Vi fick lov att intervjua Training 

Managern Birgül Ulucan från IKEA Ümraniye och varuhuschefen Hans Gårlin i IKEA 

Örebro (Denscombe 2000, s. 22).  

 

2.4 Forskningsfältet 
Som tidigare nämnts har vi genomfört två undersökningar på IKEA i två olika länder. Vår 

första undersökning ägde rum på IKEA i Ümraniye i Turkiet den 1 oktober 2007. Den andra 

undersökningen ägde rum den 17 oktober 2007 på IKEA i Örebro i Sverige.  Den krångligaste 

och mest tidskrävande delen var att ta kontakt med de ansvariga som kunde svara på våra 

frågor. Till en början skickade vi e-post med en utförlig beskrivning av vår undersökning till 

IKEA: s kundkontakt i Ümraniye och de vidarebefordrade vår begäran till Pinar Narter som är 

konsult på Svenska Exportrådet i Istanbul. Pinar Narter hänvisade oss till Cigdem Tiflik som 

är GU- assistent på IKEA i Istanbul som skickade oss vidare till Özlem Dirik som är ansvarig 

för personalavdelningen på IKEA. Özlem Dirik hjälpte oss att ta kontakt med Ekin Cakir som 
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är Training Specialist som bokade en tid och datum för en intervju med Birgül Ulucan som är 

Training Manager på IKEA i Ümraniye.  

 

Eftersom IKEA är ett stort och framgångsrikt företag i Sverige är det många som är 

intresserade av att göra undersökningar om företaget. Till följd av detta var det väldigt svårt 

för oss att få kontakt med företaget. Lyckligtvis fick vi hjälp av Birgül Ulucan som vi gjorde 

en intervju med i Ümraniye och hon kontaktade sin chef Tolga Öncü som hjälpte oss att boka 

tid och datum för att kunna genomföra en intervju med varuhuschefen Hans Gårlin på IKEA i 

Örebro. 

 

2.5 Formulering av frågorna 
I datainsamlingsprocessen har vi utgått från Hofstedes fyrafaktorteori där vi har valt att 

strukturera upp frågorna efter Hofstedes kulturdimensioner maktdistans, 

kollektivism/individualism, maskulinitet/femininitet och osäkerhetsundvikande. Nedan följer 

en utförlig beskrivning av hur frågorna har formulerats under intervjuerna samt hur 

enkätfrågorna utformades. Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer (Denscombe 2000, 

s. 135). 

 

2.5.1 Frågor till Birgül Ulucan i IKEA i Ümraniye 

I intervjun med Birgül Ulucan ställde vi 21 strukturerade och öppna frågor. Frågeställningarna 

i början av intervjun handlade bland annat om vilka svårigheter IKEA har mött när de 

etablerade en svensk IKEA i den turkiska kulturen samt vilka kunskaper hon hade om Sverige 

och den svenska kulturen. Resterande frågor baserades på Hofstedes kulturdimensioner och 

detta underlättade för oss att undersöka medarbetarnas och chefernas/ledarnas perspektiv samt 

gjorde det enklare att fastställa om dem stämmer överens med varandra. Samtliga frågor var 

formulerade på turkiska (se bilaga 1).  

 

2.5.2 Frågor till anställda på IKEA i Ümraniye 

I enkätundersökningen ställde vi 14 strukturerade och öppna frågor till respondenterna i IKEA 

i Ümraniye. Samtliga frågor var formulerade på turkiska (se bilaga 2). Vi valda att ha öppna 

frågor så att respondenterna kunde formulera fritt eftersom vi inte ville påverka 

respondenterna när de utvecklade sina idéer om organisationskultur. Våra frågor baserades på 

vilka kunskaper de anställda hade om Sverige och den svenska kulturen samt frågeställningar 
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gällande Hofstedes kulturdimensioner. Frågorna om Sverige och den svenska kulturen var 

omfattande då det var svårt för oss att begränsa svaren till olika svarsalternativ eftersom alla 

människor är olika och har olika uppfattningar om kultur. Det skulle nog resultera i att vi 

skulle försumma viktiga punkter som kan vara viktig för oss i vår jämförelse mellan 

organisationskulturen i de två länderna. Frågorna som var baserade på kulturdimensionerna 

var mer specifika för att vi lättare kunde dra våra slutsatser i studien (Trost 2001, s. 70).  

 

2.5.3 Frågor till Hans Gårlin i IKEA i Örebro 

I intervjun med Hans Gårlin ställde vi 24 strukturerade frågor som skiljde sig en aning från 

Birgül Ulucans frågeställningar eftersom en del frågor inte var relevanta att ställa i det här 

fallet. Istället handlade frågorna bland annat om IKEA: s egen kultur, deras mångfalds- och 

jämställdhetsarbete. Frågorna om kulturdimensionerna var likadana som vi ställde i intervjun 

med Birgül Ulucan som underlättade våra jämförelser mellan organisationskulturen (se bilaga 

3).  

 

2.5.4 Frågor till anställda i IKEA i Örebro 

I vår enkätundersökning i IKEA i Örebro ställde vi 14 strukturerade frågor (se bilaga 4). De 

frågor som handlade om kulturdimensionerna var samma som frågorna vi ställde till de 

anställda i IKEA Ümraniye. Detta för vi skulle kunna se skillnader alternativt likheter inom 

IKEA: s organisationskultur i de båda länderna. Vi kunde inte ställa likadana frågor när det 

gäller Sverige och den svenska kulturen i IKEA i Örebro eftersom frågor om Turkiet och den 

turkiska kulturen inte var relevanta i denna situation. På grund av detta valde vi att ställa 

frågor om svenska kulturens påverkan på IKEA: s organisationskultur, mångfald inom 

arbetsplatsen samt om medarbetarna upplever kulturkrock med sina medarbetare (Trost 2001, 

s. 70).  

 

2.6 Operationalisering 
 

Till en början mätte vi IKEA: s organisationskultur i Ümraniye och i Örebro med hjälp av 

Hofstedes dimensioner och sedan jämfördes skillnaderna och likheterna mellan dessa företag. 

För att kunna mäta det godtagbara resultatet som vi ville uppnå tog vi hänsyn till två olika 

perspektiv och därmed undersöktes både de anställdas och ledarnas synpunkter. 
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Validitet i data innebär att de metoder och data som man samlar in ska vara giltiga och exakta 

för undersökningen. För att öka validiteten i vår data har vi genom metodtriangulering använt 

oss utav två olika forskningsmetoder. Vi har gjort enkätundersökningar bland medarbetare 

och intervjuer med ledare för att kunna se organisationskultur utifrån två olika perspektiv. 

Därmed avsåg vi att fastställa om dessa två synsätt överensstämmer med varandra i 

verkligheten. Vi har med hjälp av detta kunnat kartlägga hur organisationskulturen i IKEA 

Ümraniye och IKEA i Örebro fungerar. Detta har sedan underlättat för oss att mäta de 

skillnader och likheter som finns mellan dessa två företag (Denscombe 2000, s. 251). 

 

När vi konstruerade våra frågor tog vi hänsyn till att undvika att ställa frågor som skulle vara 

stötande för respondenterna. Vi har även undvikt att formulera förkodade svar för att minska 

risken till att respondenten avstår från att svara. Vi såg även till att ställa objektiva frågor så 

att resultaten som erhölls inte blev snedvridna. Genom att ta hänsyn till dessa aspekter har vi 

ökat validiteten i vår data. En annan faktor som har ökat validiteten av vår data är den direkta 

kontakten vi hade med informanterna under våra intervjuer. Denna kontakt ökade även 

tillförlitligheten i de svar vi fick (Denscombe 2000, s. 118). 

 

För att öka reliabiliteten av vår undersökning valde vi att ta hänsyn till de tre viktiga 

aspekterna inom reliabilitet; kongruens, precision och konstans. Kongruens innebär att alla 

respondenter får svara på samma frågor i undersökningen. Med kongruens i åtanke har vi sett 

till att frågor som vi ställde under våra enkätundersökningar på undersökningsenheterna var 

likadana. Precision innefattar hur noga man samlar in data under undersökningens gång. 

Utifrån precision har vi vid våra intervjuer valt att spela in informantens röst samtidigt som vi 

skrev in svaren på datorn, så att ingen data skulle förbises, glömmas eller försvinna. Konstans 

förutsätter att undersökningen ger samma resultat vid olika tidpunkter. Med avseende på 

konstans anser vi att det inte kommer att bli väsentliga förändringar i IKEA: s 

organisationskultur. Detta på grund av att IKEA redan har en stark och fungerande 

organisationskultur och idag försöker tillämpa den i de olika varuhusen runt om i världen. 

Detta gör att resultaten vi har erhållit från denna undersökning kommer ge samma resultat om 

den upprepas i framtiden som i sin tur ökar reliabiliteten i vår undersökning (Trost 2001, s. 

59).  
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2.7 Metodernas för och nackdelar 
Som vi tidigare nämnt har vi använt oss av forskningsmetoderna intervjuer och enkäter. Vi 

hade fördelar med språket i Turkiet eftersom vi båda är bekanta med det turkiska språket. 

Fördelarna med intervjuerna var att vi fick djup och detaljerat information om IKEA: s 

organisationskultur samt hur relationerna mellan chefen och medarbetarna inom 

organisationen ser ut. Informanterna hade möjlighet att uttrycka sina idéer och synpunkter 

utan begränsningar eftersom våra intervjuer var semistrukturerade. Det faktum att vi kunde ta 

direkt kontakt med båda cheferna, ökade validiteten i vår undersökning och vi fick även hög 

svarsfrekvens eftersom vi hade på förhand bokad tid och datum innan vi åkte till Ümraniye 

och Örebro.  

 

Vi genomförde enkätundersökningar bland 25 anställda i IKEA i Ümraniye och 25 anställda i 

IKEA i Örebro vilket var en kvantitativ metod. En av fördelarna med enkätundersökningarna 

var att vi kunde samla in objektiva data. En annan fördel med enkätundersökningen var att det 

var tidseffektivt. Vi har även använt oss av tabeller så att det underlättade våra analyseringar 

av data.  

 

De resurser som innefattade tid och kostnad var en nackdel för oss. Vi spenderade mycket tid 

på resande till Ümraniye i Turkiet och till Örebro i Sverige. Vi hade även stora resekostnader 

till flygbiljetter, resor till och från IKEA i Ümraniye samt boende i Istanbul. Andra utgifter vi 

hade var drivmedelskostnader till Örebro.  

 
Mot slutet av vår undersökning upptäckte vi att det fanns en del brister i vårt 

tillvägagångssätt. Syftet med vår studie var att belysa i vilka avseenden IKEA: s 

organisationskultur i Ümraniye skiljer sig alternativt överensstämmer med IKEA: s 

organisationskultur i Örebro och vi valde att fokusera på relationer mellan medarbetare och 

ledare samt relationer mellan medarbetarna. Vi upptäckte att vi även hade ställt en del frågor 

som hamnade utanför vår undersöknings syfte. Detta ledde till att vi fick ett överflöde av 

information.  

 

En annan svaghet i vår undersökning var att frågorna ibland missuppfattades vilket ledde till 

att i vissa enstaka fall uppgav respondenterna att de inte visste svaret på frågorna. Vi insåg att 

vi borde formulera frågorna tydligare. Ett annat problem som vi mötte var att eftersom vi 
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valde att undersöka utifrån olika perspektiv var det väldigt svårt för oss att analysera all 

överflödig information. 

 

3. Teori  
 

Detta kapitel handlar om den teori uppsatsen bygger på. Den börjar med ett avsnitt om  

kultur, följt av organisationskultur, nationella kulturskillnader, Hofstedes kulturdimensioner, 

turkisk organisationskultur enligt Hofstede, och avslutas med kritik som har riktats mot 

Hofstede. 

 

3.1 Kultur 
Beins definierar kultur som ” The customs, behaviors, attitudes, and values (Psychological 

Culture) and the objects and implements (Physical Culture) that can be used to identify and 

characterize a population” (Beins 2003, s. 309). Beins delar upp kulturen i två olika områden, 

psykologisk och fysisk kultur. Den psykologiska kulturen innefattar bland annat 

människornas värderingar och beteenden. Den fysiska kulturen inkluderar mer konkreta saker 

som värdefulla objekt som till exempel byggnader och platser.   

 

Kulturbegreppet är även relaterat till frågan om vad det är som gör oss till människor. En 

annan definition av kultur gjordes av den brittiska socialantropologen E.B. Tylor som 

definierade kultur som “ that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, 

law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society”.  

Han menar att inom kulturen finns det ett gemensamt intresse som till exempel ett gemensamt 

språk för de människor som har samma ursprung (Hatch 2006, s. 234). 

 

3.2 Organisationskultur 
Organisationskultur påverkas av externa faktorer såsom nationella, regionella eller 

yrkesmässiga som organisationen befinner sig i omgivningen. Det finns även interna faktorer 

som organisationsmedlemmarna inom organisationen som påverkar organisationskulturen 

med deras beteenden och värderingar (Hatch 2006, s. 231). 
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Enligt Hofstedes uppfattning om organisationskulturer innefattar de ”överlägsenhet” vilket 

betyder att organisationskultur har en stor påverkan över organisation medlemmarnas 

beteende. En organisationskultur skiljer sig från en nationell kultur i och med att de anställda 

inom organisationen inte har växt upp inom denna kultur utan de befinner sig bara inom den 

på arbetsplatsen och under arbetstiden (Hofstede 2005, s. 50). 

 
3.3 Nationella kulturskillnader 
Som grund för Hofstedes fyrafaktorsteori ligger hans tidigare forskning inom företaget IBM, 

vilket gjorde att många andra forskare inom organisationskulturer inspirerades av hans studie. 

Det var år 1974 som han genomförde sin studie på IBM: s - dotterbolag i mer än 50 olika 

länder för att undersöka nationella kulturskillnader inom organisationer. Studien byggde på en 

enkätundersökning bland de anställda på IBM. Frågorna i enkäterna behandlade människornas 

värderingar. Hofstede ville ta reda på skillnaderna i nationella värdesystem i de olika länderna 

(Hofstede 2005, s. 36). 

 

Med hjälp av data som han samlade in från enkätundersökningarna kunde han tyda att alla de 

olika länderna mötte gemensamma problem men att de hade olika angreppssätt att lösa dem. 

Dessa problem delades in i fyra olika områden, den första handlade om de sociala 

ojämlikheterna, den andra om hur individen och grupperna förhåller sig till varandra, den 

tredje om föreställningen av vad som är manligt och kvinnligt och det sista handlade om hur 

man hanterade osäkerhet och risktagande. Dessa fyra problemområden har fått beteckningarna 

maktdistans, kollektivism/individualism, maskulinitet/femininitet samt osäkerhetsundvikande 

(Hofstede 2005, s. 37).  

 

Hofstedes studie har uppmärksammats av många forskare eftersom den utöver att undersöka 

nationella kulturskillnader även påvisade att organisationer påverkades av samhället och till 

grund för detta låg enligt honom organisationskulturen. De olika kulturdragen i nationerna 

han kom fram till var enligt honom det som utgjorde organisationskulturen. Hofstedes 

fyradimensioner maktdistans, kollektivism/individualism, maskulinitet/femininitet och 

osäkerhetsundvikande gav kunskap om de dominerande värderingar och antaganden som 

existerar inom organisationskulturer (Hatch 2002, s. 241).  
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3.4 Teoretisk referensram  
 

För att skapa en större förståelse för vad som kommer att ligga till grund för vårt arbete har vi 

använt oss av Hofstedes fyrafaktorsteori som innehåller kulturdimensionerna maktdistans, 

kollektivism/individualism, maskulinitet/femininitet samt osäkerhetsundvikande (Hofstede 

2005, s. 39). 

 

3.4.1 Hofstedes kulturdimensioner 

 

1. Maktdistans  

Denna dimension inbegriper hur chefer och medarbetare inom en organisation förhåller sig till 

varandra, det vill säga i hur stor utsträckning de underordnade accepterar de överordnades 

maktutövande. Tyngdpunkten ligger på till vilken grad de underordnade kan medverka och 

påverka beslutfattarens beslut. Detta skiljer sig i de olika länderna, då en hög maktdistans 

tyder på att de underordnade inte kan påverka beslutsfattandet och är beroende av sina 

överordnade. När maktdistansen är låg har de underordnade möjlighet att delta i 

beslutsprocesserna och det finns ett ömsesidigt beroende mellan över- och underordnade 

(Hofstede 2005, s. 58). 

 

2. Kollektivism/individualism 

 

I denna dimension sätts fokus på individens syn på sig själv, om denna lägger vikten på sin 

individualitet eller ser sig själv som en del av en grupp. I en kultur präglat av individualism 

prioriterar individen sitt egenintresse. I kollektivistiska kulturer gäller det motsatta, det vill 

säga individen tillhör en grupp med gemensamma intressen (Hofstede 2005, s. 88). 

 

3. Maskulinitet/Femininitet 

 

Denna dimension innefattar maskulina och feminina värderingar i en organisation. I 

maskulina kulturer löser man konflikter genom kamper. ”Låt bäste man vinna” (Hofstede 

2005 s 157). Det maskulina tänkandet omfattar att de manliga organisationsmedlemmarna är 

ambitiösa, tävlingsinriktade, vinstdrivande och så vidare medan de kvinnliga 

organisationsmedlemmarna är flexibla, ödmjuka och lägger mer tyngdpunkt på till exempel 
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livskvaliteten. I feminina kulturer är dessa könsroller överlappande det vill säga de 

ovannämnda egenskaperna finns hos både de manliga och de kvinnliga 

organisationsmedlemmarna (Hofstede 2005, s. 130). 

 

4. Osäkerhetsundvikande 

 

Osäkerhetsundvikande innefattar till vilken grad medlemmar i en organisation upplever de 

okända situationerna som riskabla och hotfulla. I organisationer som har hög grad av 

osäkerhetsundvikande vågar organisationsmedlemmarna inte ta egna initiativ och risker. De 

vill helst följa organisationens lagar och regleringar eftersom de får dem att känna sig trygga 

och bekväma. I organisationer med låg grad av osäkerhetsundvikande är det motsatsen som 

gäller det vill säga organisationsmedlemmarna vågar ta egna initiativ och ser risker som en 

möjlighet till att utvecklas och så vidare (Hofstede 2005, s. 179). 

 

3.5 Turkisk organisationskultur enligt Hofstede 
 

I allmänhet har ett lands historiska bakgrund, sociala struktur och kultur en påverkan på 

landets företagskultur med avseende på normer, värderingar och ledarsätt. Ett lands kultur har 

en så stor effekt och påverkan på företagskulturen, att den till och med följer med företaget 

när den etableras utanför landets gränser.  

I Hofstedes generalisering av Turkiet framstår det att den turkiska befolkningen har ett mera 

människoorienterat arbetssätt än en strukturerad sådan. Vid beslutstagande inom turkiska 

företag prioriteras muntligt framställda beslut framför skriftliga beslut. I turkiska företag finns 

det även en stor förmåga att planer ändras eller omformas samt att schemalagda möten 

avbokas eller förskjuts till framtiden. Turkarnas agerande på arbetsplatsen beror på deras 

humör och på vad de känner just vid den stunden. En dominerande faktor som påverkar 

turkarnas kommunikationssätt är deras kroppsspråk det vill säga deras ansiktsuttryck, gester 

och andra fysiska rörelser.2  

Ett annat kännetecken på turkisk organisationskultur är att man inom de turkiska 

organisationerna sätter tyngdpunkt på samhörighet framför särprägel, med andra ord talar man 

i sammanhang om ”vi” istället för ”jag”.  Medarbetarna vill att företaget skall ta ansvar över 

dem samt tillhandahålla försäkring och säkerhet. Medarbetarna i klassiska turkiska företag är 
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tillbakadragna i kommunikationen med chefer och ledare. Medarbetarna tvekar när de vill 

uttrycka sina åsikter och tankar som ibland inte överensstämmer med chefens eller chefernas. 

Turkiska företag präglas av auktoritet i både ledning och beslutsfattande samt paternalism.3  

Vid beslutstagande har turkiska företag låg grad av konsensus. Med detta menas att de 

försöker se till att beslut tas snabbt utan långa diskussioner, då man anser att det inte finns en 

nödvändighet för att alla parter skall förlikas. Ledningen använder sig av direktiv i sitt 

styrande. De anställda förväntar alltid sig att ledningen ska ge de tydliga uppgifter om hur de 

ska sköta sina jobb och vägleda dem.4   

Nedan redovisas Hofstedes modeller om Turkiet och Sverige utifrån hans IBM studie:   

 

Figur 1: Hofstedes modell om Turkiet5

 
 

Figur 1 visar hur Hofstedes kulturdimensioner fördelar sig i Turkiet. Power distance index 

(PDI) står för graden av maktdistans. Individualism (IDV) står för graden av individualim. 

Masculinity (MAS) står för graden av maskulinitet. Uncertainty avoidance (UAI) står för 

graden av osäkerhetsundvikande.  

 

 

 

                                                                                                                                                         
2 www.baltas-baltas.com/kaynakdergisi (2008-01-07) 
3 www.baltas-baltas.com/kaynakdergisi (2008-01-07) 
4 www.baltas-baltas.com/kaynakdergisi (2008-01-07) 
5 http://www.geert-hofstede.com/hofstede_sweden.shtml (2007-12-23) 
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Figur 2: Hofstedes modell om Sverige6

 

 

 
 

Figur 2 visar hur Hofstedes kulturdimensioner fördelar sig i Sverige. Power distance index 

(PDI) står för graden av maktdistans. Individualism (IDV) står för graden av individualim. 

Masculinity (MAS) står för graden av maskulinitet. Uncertainty avoidance (UAI) står för 

graden av osäkerhetsundvikande.  

 

Genom att titta på dessa två figurer kan man se att graden av maktdistans är mycket högre i 

Turkiet i jämförelse med Sverige. Individualismen är av lägre grad i Turkiet än i Sverige. Man 

kan även se att graden av maskulinitet är högre i Turkiet än i Sverige. Slutligen ser man att 

graden av osäkerhetsundvikande är väsenligt högre i Turkiet än i Sverige. 

 

3.6 Kritik mot Hofstede 
 

Det finns en hel del kritik riktat mot Hofstede. Den mest omtalade kritiken gjordes av Dr 

Brendan McSweeney. Han kritiserade Hofstede för att han inte tar hänsyn till heterogeniteten 

i varje nation och för att han istället väljer att homogenisera hela populationen. Han påpekar 

att Hofstedes undersökning är begränsad till företaget IBM och menar att de 100 

respondenterna omöjligen kan representera en hel nations kultur. Undersökningen 

exkluderade alla människor utanför företaget som exempelvis studenter, arbetslösa, barn, och 

pensionärer. Detta visar på att en homogenisering inte är godtagbart enligt McSweeney. En 

                                                 
6 http://www.geert-hofstede.com/hofstede_turkey.shtml (2007-12-23) 
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nation består av olika individer som har olika värderingar och attityder vilket gör att en 

generalisering inte är rättvis menade han.7  

 

Det har också diskuterats mycket om Hofstedes fyra kulturdimensioner mäter nationella 

kulturer eller skillnaden i företagskulturen mellan länderna. Det senare antagandet verkar vara 

mer rimligt enligt många kritiker eftersom undersökningen endast skedde på IBM: s 

dotterbolag runt om i världen.8 McSweeney menar också att Hofstede är paradoxal i sitt 

tänkande då han ibland påstår att människor i en nation onekligen har en gemensam kultur 

och andra sidan påstår han att det finns ett ungefärligt ”central tendens” eller en approximativt 

”nationell norm.” McSweeney anmärker att undersökningen brister på bevis när det gäller 

generaliseringen av nationella kulturer.9  

 

Annan kritik som har riktats mot Hofstede är av Roberts och Boyacigiller (1984), där de har 

kritiserat Hofstede för att han har varit subjektiv och fördomsfull i sin undersökning vilket 

visar på att den brister på validitet.10  

 

Det har även kritiserats mycket kring Hofstedes forskningsmetod. En av dessa kritiker är 

Tayeb M.H (1996) och han ansåg att enkätundersökningar inte är ett reliabelt sätt att utforska 

kultur och dess skillnader på. I och med att enkäter består av ett antal förhandsbestämda 

frågor, begränsas svaren endast till dessa frågor som gör att alla andra möjliga faktorer lämnas 

utanför.11 En annan kritisk faktor är om data fortfarande gäller idag. Människors värderingar 

och attityder förändras takt i ton med att världen förändras och blir alltmer globaliserad. 

Sedan 1980 har avsevärt mycket förändrats vad gäller kultur och människors beteende och 

                                                 
7 http://geert-hofstede.international-business-center.com/mcsweeney.shtml (2008-01-07) 

8 http://geert-hofstede.international-business-center.com/mcsweeney.shtml (2008-01-07) 

 

 

 
 
9 http://geert-hofstede.international-business-center.com/mcsweeney.shtml 2008-01-07 
 
 
10 http://geert-hofstede.international-business-center.com/gooderham.shtml 2008-01-07 
 
11 http://www.clearlycultural.com/geert-hofstede-cultural-dimensions 2008-01-07 
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förhållningssätt, vilket gör att man kan anta att Hofstedes undersökning nuförtiden brister på 

reliabilitet.  

 

4. Empiriska data 
 

I detta kapitel presenteras en företagsbeskrivning av IKEA, IKEA: s organisationskultur, det 

data vi har erhållit från intervjuerna med Birgül Ulucan och Hans Gårlin, samt det data som 

vi har samlat in från enkätundersökningarna bland medarbetarna på IKEA i Ümraniye och 

IKEA i Örebro.  

 

4.1 Företagsbeskrivning av IKEA 
IKEA koncernen registrerades som en handelsfirma av Ingvar Kamprad år 1943. IKEA är 

idag en av Sveriges främsta stoltheter och även den ledande möbelkedjan i världen. IKEA har 

en marknadsandel på ungefär 25-30 % på den svenska möbel- och heminredningsmarknaden. 

Företaget har många konkurrenter inom Sverige men internationellt finns det ingen annan 

möbelkedja som konkurrerar mot dem (Björk, 1998 s 11).  

 

IKEA: s affärsidé är ”Att erbjuda ett brett sortiment, form- och funktionsriktiga 

heminredningsartiklar till så låga priser att så många människor som möjligt får råd att köpa 

dem.”12 Affärsidén bygger med andra ord på att ha så låga produktionskostnader som möjligt 

för att kunna sälja produkterna till så låga priser som möjligt. Denna kostnadsmedvetenhet har 

gjort IKEA till ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt företag i Sverige och i världen. Som 

Björk nämner i sin bok ”Det är också i hög grad priset som gör att amerikanare, italienare, 

australiensare, polacker och Hongkongbor åker en halvtimme eller en timme till ett IKEA 

varuhus, väljer ut och plockar åt sig varorna, kör hem dem och monterar ihop dem själva, 

skruvar och svär ” (Björk 1998, s. 36). 

 

IKEA: s affärsidé och vision går hand i hand då IKEA: s vision är “Att skapa en bättre 

vardag för de många människorna.”13 IKEA vill tillsammans med denna 

kostnadsmedvetenhet bidra till att förbättra levnadsvillkoren för de många människorna.  

                                                 
12 www.ikea.com (2008-01-07) 
13 www.ikea.com (2008-01-07) 
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Som Ingvar Kamprad själv uttryckte det ”De många människorna har oftast små resurser. 

Det är de många människorna vi skall betjäna” (Björk 1998, s. 37).  

 

4.2 IKEA: s organisationskultur 
Grundvärderingarna i IKEA: s organisationskultur har sina rötter i Småland där grundaren 

Ingvar Kamprad är uppvuxen. Människorna som förr i tiden levde i Småland var fattiga och 

sparsamma. Detta tvingade dem att vara så kreativa som möjligt med det lilla de hade. Det är 

utifrån dessa levnadsvillkor som IKEA: s organisationskulturs grundläggande värderingar har  

växt fram. Organisationskulturen i IKEA används som ett managementverktyg för att styra 

verksamheten. Ledningen sprider dessa grundläggande värderingar med hjälp av tydliga 

symboler och symbolhandlingar. Dessa värderingar baseras på de tre viktiga nyckelord, 

extremt kostnadsmedvetande, enkelhet och entusiasm. IKEA: s organisationskultur präglas 

även av en svensk ledarstil och de strävar efter till att tillämpa denna ledarstil på IKEA 

varuhusen runt om i världen (Björk 1998, s. 14). 

 

IKEA: s organisationskultur inbegriper något som kallas för IKEA andan. IKEA andan 

grundar sig på ”En möbelhandlares testamente” skrivet av Ingvar Kamprad år 1976. Boken 

uppdateras varje år och används som hjälpmedel för att sprida IKEA andan bland 

medarbetarna. Ibland uppfattas IKEA andan som en egen religion med medarbetarna som 

dess anhängare som tror starkt på dess budskap. I testamentet ingår nio grundpelare: 

 

1. Sortimentet- vår identitet  

2. IKEA- andan 

3. Vinst ger oss resurser 

4. Att med små medel nå goda resultat 

5. Enkelhet är en dygd 

6. Linje annorlunda 

7. Kraftsamling- viktig för vår framgång 

8. Att ta ansvar – en förmån 

9. Det mesta är ännu ogjort- underbara framtid 

 

Det första budordet reflekterar IKEA: s affärsidé då de vill skapa ett funktionsriktigt och brett 

sortiment till ett lågt pris. Det andra budordet går ut på att alla IKEA: s medarbetare måste 
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dela värderingarna om att vara entusiastiska, öppna för ständiga förnyelser, vara 

kostnadsmedvetna, ödmjuka, hjälpsamma, ta ansvar och vara enkla i sitt tänkande. Det tredje 

budskapet är att de vinster som företaget erhåller ska användas till att skaffa nya resurser och 

därför bör man även försöka dra ner på dem små utgifterna. Budskapet inkluderar också 

tanken om att allting bör vara prismärkt. Det fjärde budskapet handlar om att man ska 

använda resurserna så bra som möjligt och försöka undvika allt slöseri med dem. Det femte 

budskapet bär namnet, Enkelhet är en dygd, och med detta menar man att medarbetarna ska 

vara väldigt enkla i sina arbetssätt och inte krångla till arbetet i onödan. Det sjätte budordet 

innebär att medarbetarna bör undvika att ständigt ifrågasätta varför man gör saker på ett visst 

sätt och istället våga experimentera med nya saker. Det sjunde budordet handlar om vilken 

strategi IKEA väljer att använda sig av. Den grundläggande värderingen är att man fokuserar 

på en sak i taget vilket anses då öka chansen till framgångar. Det åttonde budordet innefattar 

att man som medarbetare tar ansvar för sina handlingar. Det grundar sig på att man inte bör 

vara rädd för att göra misstag då man inom IKEA kulturen anser att det är i människans natur 

att göra fel och det viktiga är att lära sig av sina misstag. Det nionde och sista budordet 

handlar om att man aldrig som företag bör tänka att man har uppnått alla mål och anledningen 

till detta beror på att det inom IKEA kulturen anses vara en bidragande orsak till att företaget 

stannar i sin utveckling (Björk 1998, s. 61).  

 

IKEA har en platt hierarki och hög grad av konsensus och man strävar efter att ledare och 

medarbetare ska ha nära relationer till varandra. I IKEA kulturen tilltalar man inte 

medlemmarna utifrån ställnings/titelauktoriteter utan väljer istället att tilltala medlemmarna 

utifrån personlighets- och kunskapsauktoriteter. Ett utav IKEA: s värderingar är att de vill att 

medarbetarna ska dela samma värdering när det gäller jämställdhet inom företaget. Med andra 

ord strävar de efter att behandla medarbetarna jämlikt, där ingen är mer överlägsen än den 

andra. Kontorsmiljön är formad som ett öppet landskap där alla delar ett stort rum. IKEA: s 

medarbetare upplever på så sätt IKEA som en familj där de delar samma värderingar och 

jobbar mot gemensamma mål. Ledarna är måna om sina medarbetare, uppmuntrar dem att ta 

egna initiativ och inspirerar dem till att utvecklas inom karriären. Det finns möjligheter till att 

både flytta uppåt och nedåt i karriärstegen. Medarbetarna tilldelas mycket ansvar och frihet i 

sitt agerande och beslutsfattande. Här finns plats för misstag, då man tror starkt på att man bör 

ta risker för att kunna utvecklas och nå framgång (Lewis 2006, s. 109). 
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Utöver detta finns även något som kallas ”antibyråkratiska veckor”. Det är vid dessa 

tidpunkter chefer och ledare hoppar ner från sina ledarpositioner och istället jobbar på lägre 

nivåer med sina medarbetare till exempel på lagret eller i varuhuset.  Dessa speciella veckor 

inrättas för att ledarna skall få en bättre verklighetsuppfattning och för att förbättra 

kommunikationen med medarbetarna. Ödmjukhet är viktigt på IKEA och alla medlemmar 

uppmuntras till att respektera sina medarbetare (Lewis 2006, s. 105). 

 

Som tidigare nämnt sprider IKEA sina värderingar genom tydliga symbolhandlingar och ett 

exempel på detta är speciella arbetskläder för alla som jobbar inom företaget. Arbetskläderna 

är blå-gula till färgen och symboliserar den svenska flaggan. Arbetskläderna bär även IKEA: s 

varumärke. Detta är ett verktyg för gemenskap och därmed skapar samhörighet mellan 

medarbetarna (Björk 1998, s. 165). 

 

The IKEA Way (IWAY) är namnet på den interna utbildning som startades i början av 1980- 

talet där framtidens ledare skickades till för att bli uppdaterade inom IKEA: s 

organisationskultur. Detta program handlar om IKEA: s kulturella träning som har utvecklats 

av IKEA Business School (IBS).  I IKEA kulturen försöker man sprida kulturen vidare till de 

olika enheterna och därför försöker se till att det finns en svensk medarbetare/ledare på varje 

enhet utomlands eller också en utländsk medarbetare/ledare som har arbetat länge inom IKEA 

och har ”ikeaniserats”. Anledningen till detta är att man inom IKEA anser att denna person 

skall kunna sprida IKEA kulturens värderingar inom dessa varuhus på bästa sätt (Björk 1998, 

s. 174). 

 

Den svenska kulturen och det svenska språket har en stor påverkan på IKEA: s 

organisationskultur. Exempelvis firas svenska högtider såsom midsommarafton på alla IKEA 

varuhus runt om i världen. De överordnade som vill utvecklas ytterligare i sina karriärer 

uppmuntras till att lära sig svenska. Man brukar tala om att IKEA: s koncernspråk är engelska 

men kulturspråket är svenska. Det är därför nödvändigt att lära sig det svenska språket för att 

få en bättre förståelse för den svenska kulturen och de svenska värderingarna (Lewis 2006, s. 

109). 

 

Det finns även en del brister inom IKEA kulturen som till exempel att ledarna kan vara 

överdrivet förstående och inte kunna ge feedback till sina medarbetare eller också kan de vara 

alltför fokuserade på detaljer i sitt arbete samtidigt som de strävar efter att hålla ett högt 
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tempo hela tiden. Detta leder i sin tur till att de ibland glömmer bort att motivera och 

kommunicera med sina medarbetare (Björk 1998, s. 167). 

 

Andra svagheter man kan finna i IKEA kulturen är att en del värderingar upplevs främmande 

och konstiga i vissa länder. Det kan vara svårt att till exempel implementera en av de 

viktigaste värderingarna, kostnadsmedvetenhet värderingen bland medarbetarna i ett land med 

sämre ekonomi. Då man försöker få medarbetarna att försöka dra ner på alla kostnader, och 

insistera på att de skall ha på sig lediga kläder, köra vanliga bilar, undvika att åka 

businessklass och bo på dyra hotell under affärsresor kan det kännas märkligt i de länder där 

medarbetarna har varit tvungna att leva på detta vis under hela sina liv (Björk 1998, s. 183). 

 

4.3 Intervju med Birgül Ulucan i IKEA i Ümraniye 
Birgül Ulucan är Training Koordinator på IKEA i Ümraniye. Tidigare har hon studerat på 

Yildiz Teknik Universitetet i Istanbul och avslutade sina studier med en Masters på 

Universitetet av Leeds i England. Hon ansökte till en IKEA tjänst genom en annons på 

internet. Hon var en av dem som grundade IKEA i Ümraniye i 2005. Hon jobbar sedan 2006 

som Training Manager på IKEA i Ümraniye. 

 

Som svar på vår fråga angående vems idé om en etablering i Ümraniye i Istanbul tillhörde, 

fick vi veta att det var en Franchisegrupp vid namn Maya Holding som tog initiativet. Maya 

Holding valde med andra ord att samarbeta med IKEA istället för att investera på nytt och är 

även den största aktieägaren av IKEA i Ümraniye. Maya Holding är ett stort och välkänt 

bolag i Turkiet som även äger aktier i andra turkiska investeringar inom byggsektorn, 

shoppingvaruhus och så vidare. Det var under ett möte år 2002 som man beslutade om att 

etablera ett IKEA varuhus i Ümraniye i Istanbul. I maj 2003 skrev Maya Holding på ett 

kontrakt och det första IKEA varuhuset öppnades två år senare i maj år 2005. Det var Maja 

Holdings första erfarenhet inom detaljhandeln.     

 

Under etableringen säger Birgül att det inte uppstod några större problem när det gäller de 

kulturella skillnaderna i de båda länderna. Enligt Birgül har IKEA i Turkiet och IKEA i 

Sverige i stort sätt gemensamma värderingar. En värdering som turkarna har haft svårt att 

förstå var värderingen som hon kallar för ”Cost Consciousness”. Denna värdering innebär att 

IKEA ska ha rimliga priser och kvalitetsprodukter. Birgül anser att turkarna har lite svårt att 
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anpassa sig efter denna värdering, eftersom de tror att ju mer pengar man lägger på en 

produkts utveckling, desto bättre kvalitet har den, men detta gäller inte enligt IKEA: s 

värderingar. Hon anser att de turkiska medarbetarna är för generösa i det här fallet och de bör 

istället vara mer affärstänkande och måste inse att det är bra att dra ner på 

produktionskostnaderna för att få så hög vinst som möjligt. Hon påvisar därmed att det vore 

fel om man försökte tillämpa en annorlunda värdering på IKEA i Ümraniye än IKEA: s egna 

grundläggande värderingar. I och med detta är IKEA: s vision detsamma för de båda länderna. 

 

Birgül anser att det är viktigt för ett internationellt företag att anpassa sig efter det lands kultur 

som de har etablerats sig inom för att kunna bli framgångsrik på den marknaden. Ju bättre ett 

företag anpassar sig till kulturen, desto mer kunskap har de om kundernas behov och 

önskemål säger hon. Hon menar med andra ord att om ett företag tillfredställer kundens behov 

har de naturligtvis större chans att lyckas på den marknaden. 

 

Några exempel Birgül tar upp är att i Turkiet har man större rumsytor i hushållen än i Sverige 

och därför behövs IKEA möblernas storlek anpassas efter turkiska hushållens mått. Ett annat 

exempel är att IKEA i Ümraniye anpassar sina öppettider efter turkiska högtider, då alla i 

Turkiet brukar vara lediga från jobbet och ha lov från skolor. Under Ramadanhögtiden har 

IKEA i Ümraniye förlängda öppettider till klockan 23.00, då de vanligtvis har öppet till 22.00.  

 

När vi frågade Birgül om vilka kunskaper hon hade om svenskar och den svenska kulturen 

säger hon att hon vet mycket mer om deras framgångar inom handel. Hon berättar att deras 

varuhuschef Tolga Öncü är en svensk man med turkiska ursprung. Hon anser att svenskar är 

lyhörda, respektfulla och ödmjuka. 

 

Birgül anser att det naturligtvis finns skillnader mellan IKEA i Ümraniye och IKEA i Örebro 

eftersom Turkiet och Sverige är två helt olika länder med olika kulturella värderingar. 

Eftersom människorna har olika kulturella bakgrund leder detta till att det tar längre tid för de 

turkiska medarbetarna i IKEA i Ümraniye att anpassa sig till IKEA: s organisationskultur 

menar hon. 

 

Enligt Birgül är IKEA: s positiva image ett viktigt hjälpmedel för de, som även attraherar 

många människor till att vilja jobba på IKEA i Ümraniye. Eftersom IKEA är ett företag med 

hög tillväxtkapacitet finns det möjligheter för de anställda att utvecklas inom karriären och 
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samtidigt har de anställda betydelsefulla roller när det gäller företagets tillväxt i framtiden 

anser Birgül. Detta är en styrka hos IKEA i Turkiet och även för IKEA varuhus runt om i 

världen. Det finns ytterligare något som kallas för Ikea Business College som är ett 

utbildningscentrum i Nederländerna som stödjer medarbetarna. Ikea Business College är även 

ett utbildningscentrum för anställda i chefsposition.  

 

Enligt Birgul är IKEA ett av de företag som är bra på att dokumentera sina jobb. Eftersom det 

inte finns så många medarbetare som pratar engelska säger hon att dessa uppgifter översätts 

till turkiska så att de anställda ska kunna förstå de bättre.  

 

Det finns ett annat program som heter ”Go For It” som de anställda skickas på för att utveckla 

sina säljkunskaper. Detta är ett program som utvecklades av IKEA och bidrog till att IKEA i 

Ümraniye ökade sin försäljning år 2007 med 32 % jämfört med år 2006. Birgul påpekar att 

ökning av försäljningen visade att de lyckades ännu en gång genom att tillämpa IKEA: s 

arbetssätt.   

 

När det gäller frågan om IKEA: s bidrag till den turkiska marknaden påstår hon att det finns 

positiva effekter såsom att människornas intresse över heminredning ökade kraftigt. Hon 

berättar att den turkiska befolkningen har en inkomst och bestämmer själv hur de ska 

spendera pengarna, detta genom att antingen köpa möbler för heminredning eller så vill de 

resa bort. Hon påstår att i Istanbul ökade den turkiska befolkningens intresse för 

heminredning på grund av IKEA. Detta hade även en positiv effekt på IKEA: s konkurrenter. 

Enligt Birgül har IKEA: s rimliga priser gjorde så att konkurrensen ökade inom 

möbelbranschen i Turkiet. Konkurrenterna var tvungna att sänka sina priser vilket gav en 

ytterligare positiv effekt och en fördel för de turkiska konsumenterna.  

 

Det första rekryterare bör titta på när de ska anställa ny personal enligt Birgül är att se om 

personen har förmågan att anpassa sig till IKEA: s organisationskultur. Genom att utgå från 

detta berättar hon att de letar efter personer som är ödmjuka och med detta menar hon att de 

ska respektera andra och andras åsikter och vara lyhörda. Utöver detta tycker hon att en 

anställd bör vara öppen och nyfiken till att lära sig nya saker och ha en positiv inställning till 

utveckling. Eftersom majoriteten av IKEA: s medarbetare har nära kontakt med kunder bör de 

tycka om personligförsäljning anser Birgül. Hon berättar vidare att de anställda bör vara 

utåtriktade, glada och tycka om att arbeta med människor. Hon menar att kunderna lätt kan 
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lägga märke till och avgöra om medarbetaren tycker om sitt jobb genom att se på dennes 

ansiktsuttryck. 

 

Birgül uppger att det finns en hel del utbildningar och interna kurser som de anställda skickas 

till för att de ska kunna utvecklas inom karriären. De nyanställda skickas till en 

introduktionskurs för att få generella kunskaper om IKEA och IKEA: s roll i Turkiet. Sedan 

finns det ett tvådagars orienteringsprogram där de besöker alla de olika avdelningarna för att 

ta reda på vilka funktioner dessa har. Sedan finns det ett program som heter Basic Job 

Knowledge där man får kunskap om de olika arbetssätten. Om man till exempel jobbar i 

kassan så får man gå på en kassautbildning. Den utbildning de anställda skickas till beror med 

andra ord på vilken avdelning de arbetar inom.  

 

Enligt Birgül finns det en obegränsad möjlighet för de anställda att utvecklas inom karriären. 

Hon förklarar att om man tar hänsyn till år 2006 och 2007 ser man att 70-75 % av 

medarbetarna som arbetar inom IKEA fick möjlighet att utvecklas inom karriären. 

Medarbetarna som redan arbetar inom IKEA prioriterades framför nykomlingarna. Hon menar 

att de som arbetar inom organisationen har större chans att befordras eftersom det tar lång tid 

för en nyanställd att lära sig om IKEA: s organisationskultur och arbetssätt.   

 

När vi frågade om vad hon tyckte om hur medarbetarna ska sköta sina arbetsuppgifter på ett 

effektivt sätt uppger hon att de föredrar grupparbete framför individuellt arbete. Hon menar 

med andra ord att ”det aldrig handlar om one-man-show i IKEA”.  

 

Den ledarskapsmetoden som de använder sig av för att skulle kunna ha nära relationer med 

medarbetarna är ”Ken Blanchard Situational leadership”. Denna metod innebär att de 

överordnade benämner sig som en ledare istället för en chef. Hon menar att de vill att 

medarbetarna ska kunna känna sig som ledarna. En av den viktigaste egenskapen en bra 

ledare bör ha att han/hon ska vara en förebild för de anställda tycker Birgül. Birgül tycker 

också att ledaren borde hoppa ner från sin ledarposition och engagera sig i medarbetarnas 

arbete så att denne får en bättre verklighetsuppfattning och kommer närmare medarbetarna. 

Hon berättar att eftersom alla människor har olika personligheter och behov måste ledaren 

använda sig av olika metoder och anpassa dessa till olika individer. En bra ledare bör 

balansera stabiliteten inom organisationen när de ska ha kontakt med de anställda, så att alla 

blir lika glada och tillfredställda menar Birgül. 
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När det gäller frågan om ledarna tar hänsyn till de anställdas tankar när de ska ta ett beslut 

inom organisationen berättar hon att de försöker fatta beslut som ska tillfredställa alla 

medarbetare. Däremot tror hon att det kanske inte finns lika mycket konsensus i IKEA i 

Ümraniye om man jämför med IKEA i Örebro. I Ümraniye vill de fatta ett snabbt beslut och 

därmed avhålla sig från långa diskussioner. När man ska jämföra med en klassiskt turkiskt 

organisationskultur menar hon att man i IKEA: s organisationskultur ändå tar mer hänsyn till 

de anställdas åsikter.  

 
Birgül anser att risker är en del av vardagen för IKEA. Exempelvis har IKEA en katalog med 

priser som de lovar att hålla sig till under ett helt år. Om man tittar på Turkiets ekonomiska 

system så är den inte stabil som i många andra länder. I Turkiet finns det risk för att en 

ekonomisk kris kan uppstå när som helst. Med IKEA katalogen tar företaget en stor risk med 

tanke på Turkiets ekonomiska obalans.  

 

Enligt Birgül finns det ingen större könsfördelning inom arbetsrollerna på IKEA i Ümraniye. 

När man tittar på kundservice avdelningen finns det ingen skillnad mellan antal kvinnor och 

män utan det finns en jämställd könsfördelning. 50 % av dem består av kvinnor och 50 % 

män. Hon berättar att det finns något som kallas för ”Cocuk Cenneti”, vilket motsvarar 

lekrummet för barnen på IKEA. Där uppger hon att det endast finns kvinnor som jobbar där, 

och menar att föräldrar som lämnar barnen där känner en större trygghet när de ser att det 

finns kvinnliga anställda. I logistikavdelningen uppger hon att medarbetarna består mestadels 

av män och detta på grund av att män har fysiska fördelar vad gäller styrka. Hon menar att 

detta kan vara en kulturell skillnad mellan Sverige och Turkiet där man i barnens lekplats 

även kan se manliga anställda. Hon menar att detta har mycket med kundernas behov att göra 

och tillägger att i Sverige så är både män och kvinnor involverade med barnens uppfostran. I 

Turkiet är det lite annorlunda med detta anser hon att det är för det mesta kvinnan som 

uppfostrar barnen och därmed tillfredställs kunderna genom att ha kvinnliga anställda i 

barnens lekrum. Utöver dessa två fördelningar finner hon inga andra könsfördelningar inom 

arbetsrollerna.  

 

Birgül anser att relationerna mellan henne och de anställda är väldigt nära. Alla som jobbar på 

IKEA i Ümraniye är enligt Birgül väldigt öppna och inga medarbetare tvekar eller är rädda för 

att uttrycka sina åsikter och tankar om olika saker. Detta är inte möjligt i klassiska turkiska 
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företag bekräftar hon, där det istället är chefen som bestämmer och där ingen får eller kan 

ifrågasätta och måste följa dennes direktiv. Hon menar att inom IKEA stödjer man de 

anställda till att säga ifrån om de inte överrensstämmer med något eller har funderingar och 

frågor. Med andra ord är det en öppen kommunikation i organisationen. Hon berättar även att 

de har en årlig enkätundersökning de genomför bland de anställda för att de anställda ska 

kunna skriva ner alla deras funderingar och åsikter och samtidigt vara anonyma. Därmed kan 

de skriva om saker de inte har vågat presentera öppet. Hon påpekar att denna 

enkätundersökning även genomförs i Sverige och bär namnet VOICE. 

Kommunikationskanalerna som hon kallar är öppna till högsta grad så att cheferna och 

ledarna ska vara lyhörda gentemot de anställda. 

 

I frågan om de anställda upplever några problem som till exempel kulturkrock, när det gäller 

de kulturella skillnaderna bland dem anser hon att detta troligtvis kunde vara mera möjligt i 

IKEA i Sverige eftersom det i IKEA Sverige finns en större etnisk mångfald. I IKEA i 

Ümraniye har 99.9 % av de anställda turkiskt ursprung vilket utesluter risken för kulturkrock 

menar hon.  

 

Sedan berättar hon om att de tillämpar IKEA WAY programmet som är relativt nytt för de på 

IKEA i Ümraniye. Detta program eller process som hon kallar kommer att pågå under ett år 

där de anställda skickas på en två dagar lång utbildning. Där får de anställda kunskaper om 

IKEA: s grundläggande värderingar, vilka positiva effekter den har samt hur mycket de 

anställda bär med sig dessa värderingar och hur man omvandlar dessa till handlingar. Detta är 

med andra ord ett program där man kan diskutera dessa aspekter, och vill med detta 

tydliggöra att det inte upplevs kulturkrock bland turkar och turkar, men mer i den meningen 

att turkiska medarbetarna i dagsläget är under processen att lära sig om IKEA: s kultur och 

upplever en del svårigheter med att anpassa sig till den. Hon anser att den svenska kulturen 

och IKEA: s kultur är två olika saker. IKEA: s kultur har sina rötter i Sverige men 

tillsammans med en humanistisk tankesätt blir den något som man enkelt kan adoptera in i 

olika samhällen. Vi här på IKEA i Ümraniye kallar detta för IKEA: s kultur och inte svensk 

kultur menar hon.  

 

När vi frågade Birgül om hon tycker att IKEA i Ümraniye har uppnått de målen och 

framgångarna som de hade siktat på från början så berättar hon att de befinner sig på den plats 

som de hade som mål att uppnå, men att det endast finns varuhus i Istanbul och i Izmir. Hon 
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menar att de vill bli mer igenkända i Turkiet. När det gäller expanderingsplanerna kommer vi 

förhoppningsvis vid år 2010 att etablera två nya varuhus i Istanbul, ett varuhus till i Izmir, 

Bursa, Ankara, Adana och Antalya. De kommer med andra ord etablera åtta nya varuhus i 

Turkiet och på detta sätt bli förhoppningsvis mer igenkända av den turkiska befolkningen.  

 

När de gäller de ekonomiska målen som IKEA i Ümraniye hade från början uppger hon att de 

har uppnått deras förväntningar. Hon tillägger att IKEA: s vision handlar om att nå de många 

människorna, och i IKEA i Turkiet har de i dagsläget inte lyckats med att nå ut till hela den 

turkiska befolkningen, inte än i alla fall.  

 
4.4 Sammanställning av enkäterna i IKEA i Ümraniye 
 
I enkätundersökningen i Ümraniye ingick tjugofem IKEA medarbetare. Som en inledning till 

undersökningen ställde vi en fråga angående om hur de hade fått sina anställningar på IKEA. 

nio av de tjugofem respondenterna uppgav att de fick jobbet genom personliga kontakter. Åtta 

av de tillfrågade hade gjort internet ansökningar på IKEA: s hemsida. Medan tre respondenter 

hade gjort en direkt ansökan på varuhuset och fem personer uppgav att de fick anställningen 

genom jobbannons. 

 

Sedan ville vi veta vilka kunskaper de turkiska medarbetarna hade om svenskar och den 

svenska kulturen. Utseendemässigt relaterar de svenskar till blonda och vackra människor. 

Generellt anser de att svenskar är ödmjuka, naturella, anpassliga, sparsamma, vänliga, 

intelligenta, roliga, varma, punktliga och ambitiösa. Utöver detta anser de att svenskar är 

realistiska, traditionsbundna, demokratiska, inredningstokiga, ej känsliga, öppna och att de 

inte ger upp så lätt. Vidare tycker de att svenskar har en bra ekonomi, tillbringar mycket tid 

hemma och kräver en hög livskvalitet. De berättar också att svenskar tycker om mat och sol, 

dricker mycket, naturen är viktig för de, samt föredrar mycket belysning och ljusa möbler. En 

respondent tror att Sverige är en utav de mest självmordsbenägna länderna i världen. En del 

respondenter känner till den svenska flaggan, kungafamiljen, svenska maträtter till exempel 

köttbullar och lax och svenska högtider som till exempel midsommarafton. De känner även 

till vikingar, dala hästen, nobel priser, fika och även kända svenska företag såsom Saab, 

Volvo och Ericsson.  De ser även Sverige som ett mångkulturellt land. Endast tre av 

respondenterna uppger att det inte har någon kunskap om svenskar och den svenska kulturen. 

 

 33



                                                        Smältdegel IKEA 

tjugofyra av de tjugofem tillfrågade uppger att de kan enkelt ta kontakt med ledaren när det 

behövs medan endast en respondent tycker att han/hon kan ta enkelt kontakt med ledaren 

ibland. Majoriteten eller närmare bestämt sjutton av respondenterna tycker att de kan påverka 

när ett viktigt beslut skall tas inom organisationen. Sju respondenter tycker att det beror på 

vilket typ av beslut som skall tas medan en respondent tycker att han/hon inte kan påverka 

beslutsfattandet. I frågan om respondenterna tar några risker i sitt arbete uppger nitton 

medarbetare att de tar risker, fyra respondenter tar inga risker medan en uppger att ibland tar 

han/hon risker. 

 

tio respondenter anger att de tar egna initiativ medan sju anger att de inte tar egna initiativ och 

sju respondenter tar ibland egna initiativ medan en respondent svarar att han/hon ej vet om 

denne tar egna initiativ. I frågan om medarbetarna föredrar att arbeta inom grupp eller 

individuellt uppger majoriteten av dem tycker att det mest effektiva sättet att arbeta på är 

inom grupp. Två respondenter upplever att de arbetar bättre individuellt medan sex 

respondenter tycker om att arbeta både i grupp och individuellt beroende på vilken 

arbetsuppgift de har.  

 

I frågan om könen har någon betydelse när det gäller arbetsroller och arbetsuppgifter berättar 

tjugotre medarbetare att könen inte någon betydelse medan två uppger att könen har 

betydelse. Tjugo respondenter talar om att de får gå på interna kurser och utbildningar medan 

tre personer uppger att de inte får gå på interna kurser och utbildningar och en respondent 

berättar att det finns för få interna kurser och utbildningarna att gå på. Tjugoen medarbetare 

berättar att det finns möjligheter för de att utvecklas inom karriären, tre anger att det inte finns 

möjligheter till detta och en respondent visste ej om det fanns möjligheter till att utvecklas 

inom karriären. 

 

Respondenterna söker följande egenskaper hos en bra ledare, intelligens, rättvisa, empati, 

lojalitet, systematik, effektivitet, erfarenhet, förståelse och vägledning. Utöver det bör en 

ledare vara social, objektiv, punktlig, motiverande, belöna medarbetaren om ett bra arbete har 

utförts, öppen för förändringar, ödmjuk, lyhörd, ärlig, ta eget initiativ, ansvarsgivare samt 

ansvarstagare, uppriktig, tillförlitlig, optimistisk, och vänlig. En ledare bör dessutom ha ett 

intresse av att utveckla människor, ge feedback och dela med sig av sin kunskap. 
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I frågan om hur medarbetarna upplever relationen till sina ledare berättar tio av de att 

relationerna är mycket bra medan femton uppger att relationerna är bra. När det gäller 

relationerna mellan arbetskamraterna uppger fjorton av de att relationerna är mycket bra och 

elva uppger att relationerna är bra. I vår fråga om de turkiska medarbetarna upplever något 

problem som till exempel kulturkrock med medarbetare från en annan kultur uppger tjugoen 

medarbetare att de inte upplever några problem och de resterande fyra anger att de inte arbetar 

med människor från en annan kulturell bakgrund. 

 
 
4.5 Intervju med Hans Gårlin I IKEA I Örebro 
 
Hans Gårlin är varuhuschef på IKEA I Örebro. Tidigare har han studerat ekonomi och har 

jobbat på IKEA i ungefär 15 år. Han har jobbat på olika ekonomiska befattningar och även 

andra befattningar inom IKEA i Gävle och Oslo i Norge och jobbar sedan två år tillbaka som 

varuhuschef på IKEA i Örebro.  

 

Hans berättar att i IKEA i Örebro jobbar ungefär 235 anställda varav 60 % består av kvinnor 

och 40 % består av män. I dagsläget består 11 % av befattningen av en etnisk mångfald. 

Mångfaldsarbetet inom IKEA är något som har påbörjats för en tid tillbaka. Den inbegriper 

ambitionen att ha en etnisk blandning av IKEA: s anställda som motsvarar den genomsnittliga 

11- 12 % av mångfalden som finns i befolkningsstrukturen i Örebro. Hans förklarar att det är 

viktigt att mångfalden de har bland medarbetarna på IKEA i Örebro speglar de dominerande 

etniska grupperna i Örebro. Dels förklarar han att mångfalden är berikande för företaget 

eftersom de får input från olika kulturer och personer som tänker på olika sätt. Det är även en 

fördel när det gäller besökarna som besöker varuhuset att möta ett tvärsnitt av dem som bor i 

Örebro både kulturellt och språkligt anser han. I frågan om medarbetarna upplever problem 

som till exempel kulturkrock när de gäller de kulturella och etniska skillnaderna bland dem 

fick vi ett bestämt nej. Medarbetarna enligt Hans upplever med andra ord inga som helst 

problem med mångfald på arbetsplatsen. 

 

När vi frågade Hans om han anser att det fanns tecken på typiska svenska klyschor inom 

IKEA: s organisationskultur berättar han att IKEA vill att deras heminredning ska upplevas 

som typiskt svenskt i världen. Sedan förklarar han att IKEA: s värderingar baserar sig delvis i 

svenska, svenskt eller skandinaviskt ledarskap. Med detta menar han att de har ett ganska 

demokratiskt ledarskap, en platt organisationsstruktur och ganska lite hierarki där man kan lätt 
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ta kontakt med vem som helst. Han berättar lite mer ingående om deras ledarskap som han 

påstår vara ett värderingsbaserat ledarskap där de har värderingsbaserade rekryteringar. De 

värderingar som är viktiga för IKEA är bland annat gemenskap, entusiasm, ständig vilja till 

förnyelse och kostnadsmedvetenhet. Han uppger även att dessa värderingar inte går att ringa 

in som ”typiskt svenska”, men som ”typiskt IKEA” och är i och med detta sprungna ur 

svenska rötter. 

 

IKEA anser Hans har blivit så stort att företaget har spritt lite av dess organisationskultur. 

IKEA menar han, betyder väldigt mycket för Sverige som ett stort och framgångsrikt företag 

med en väldigt stark företagskultur som har bidragit till spridningen av svensk kultur och 

svensk företagskultur.   

 

När vi frågade Hans om han trodde att IKEA: s organisationskultur i Sverige skiljer sig från 

IKEA: s organisationskultur utomlands uppger han att det kan finnas mindre skillnader. 

Skillnaderna anser han inte vara så stora utan i allt väsentligt tror han att de är lika.  

 

”Men så blir det naturligtvis kulturell påverkan av respektive land och så men jag tror att det 

finns en väldigt tydlig bas och ett antal delar som finns överallt.” (Hans Gårlin: 2007) 

 

Ett exempel som Hans tog upp var Turkiet och menade att i Turkiet är det en helt annan kultur 

gällande ledarfrågor som gör att det uppstår en mindre skillnad, men i det stora hela menar 

han att man känner igen sig väldigt väl oavsett om man jobbar på IKEA i Nordamerika, 

Turkiet eller Sverige. 

 

De egenskaper Hans tycker är det absolut viktigaste vid rekrytering är de anställda delar 

IKEA: s viktigaste värderingar bland annat gemenskap, entusiasm, ständig vilja till förnyelse 

och kostnadsmedvetenhet. Ett andra steg är att de söker medarbetare som har återväxtpotential 

det vill säga blivande chefer och ledare. Så i princip påstår Hans att de söker efter 

morgondagens chefer och ledare. Rekryterarna ska med andra ord bedöma att de ansökande 

har potential till detta. Att ha de rätta värderingarna och viljan till egen utveckling är viktigt 

för att bli rekryterad hos IKEA. I tredje plats kommer kompetensen eftersom de har mycket 

intern kompetens som man kan ta till sig när man väl börjar med att arbeta på IKEA.  
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Att skicka de anställda på utbildningar och interna kurser är en självklarhet för IKEA anser 

Hans. IKEA satsar mycket på personlig utveckling och vill ha en väldigt hög grad av lärande i 

verkligheten för de anställda. Detta försöker de åstadkomma genom att se till att de anställda 

skapar en bra relation med sina närmaste chefer och får mycket utveckling. De har även 

många interna utbildningsprogram på respektive varuhus och många utbildningsprogram i 

nationell regi i hela Sverige. Det finns enligt Hans en obegränsad möjlighet till 

karriärutveckling för de anställda på IKEA. 

 

När vi frågade Hans om hur hans relationer till sina anställda är tyckte han att denna fråga är 

något vi även bör ställa till de anställda. Han upplever att hans relationer till sina anställda är 

bra.  Han påpekar att han försöker leva efter IKEA: s värderingar också vilket bidrar till att 

det skapas en hög grad av gemenskap med de anställda och detta leder i sin tur till att det inte 

finns en tydlig hierarki. Han tycker också att relationerna är mer eller mindre nära beroende 

på vad de anställda jobbar med i varuhuset. Hans upplever att alla känner sig bekväma med att 

ta kontakt med honom och prata om allt möjligt med honom. Hans berättar även att han och 

många av hans anställda umgås en hel del utanför arbetstiden och uppger att detta är 

resultaten av den starka gemenskap de känner till varandra. 

 

När vi frågade Hans om han såg sig själv som en ledare eller en chef fick vi svar om att han 

ser sig själv som både chef och ledare. Han har utsetts till chef av sin chef i Helsingborg och 

tycker att det är upp till honom att agera så att han blir accepterad som ledare i varuhuset. 

Med andra ord är han formellt utsedd till chef men agerar som en ledare och menar att i 

vardagen är han mer som en ledare än en chef. 

 

De viktiga egenskaper Hans tycker att en ledare bör ha var att vara mycket tydlig så att folk 

ska veta vad ledaren står för och vad denne tycker är viktigt. Han tycker även att en chef bör 

ha ett intresse för samt vara duktig på att utveckla människor och även sträva till att möta 

människor där de står. Med andra ord att utöva ett professionellt ledarskap mot sina 

underställda chefer. Hans tycker också att det är viktigt att en ledare är duktig på att 

kommunicera och menar att denna egenskap är bra för att ledaren ska kunna kommunicera 

vilka målen är och vad som är viktigast för IKEA till hela organisationen. En ledare bör 

dessutom vara duktig på att leda förändring och ständigt utmana sättet att jobba och saker som 

görs för att göra det på ett annorlunda och bättre sätt imorgon anser Hans. Utöver det bör en 

ledare ha en viss strategisk förmåga som Hans menar att ha förmåga att tänka och planera 
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långsiktigt samt fatta långsiktiga beslut. En chef bör även vara effektiv, det vill säga få saker 

gjorda och ha en hög egen energi som Hans kallar för ”Hög Drive”.  Alla dessa egenskaper är 

krav som Hans försöker ställa på sig själv och försöker vara en duktig ledare och lägger till att 

det är upp till andra att bedöma hur väl han lyckas med detta.  

 

I frågan om Hans tar hänsyn till sina anställdas åsikter och förslag när han tar viktiga beslut 

inom IKEA uppger han att det är något han absolut tar hänsyn till. Han talar om att han har en 

ledningsgrupp som består av åtta chefer och att han fattar huvuddelen av besluten i samråd 

med dessa chefer eller några av de beroende på vilken typ av fråga det rör sig om. Han 

påpekar även att det naturligtvis finns beslut som han själv tar friheten att fatta alldeles själv 

utan att lyssna på någon annan persons åsikt. En viktig aspekt Hans fastställer är att man 

måste vara tydlig med att definiera vilka typer av beslut som han skulle fatta själv och andra 

beslut där han vill involvera andra människor. Generellt så lyssnar Hans mycket på sin 

organisation. Han menar att det är en förutsättning att involvera andra människor i samma 

stund som organisationen säger att det är viktigt med till exempel mångfald, som förpliktigar 

detta.  Man måste vara lyhörd och lyssna på andra och ta hänsyn till de olika åsikterna annars 

kan man lika väl glömma det hela med mångfald, om man tror att man kan allting bäst själv 

menar han.  

 

Hans uppger också att han tar risker när han fattar beslut och menar att det är en del av hans 

jobb, då det är bra att vara modig och lite riskbenägen inom rimliga gränser. I frågan om han 

tyckte det var lämpligt att de anställda tar egna beslut tycker han att det är en förutsättning att 

de anställda vågar ta egna initiativ. Han berättar att detta är något som han motiverar de 

anställda till att göra. Han uppger att han inte vill ha människor som inte vågar fatta egna 

beslut på sin befattning. Han berättar också att det ligger mycket i IKEA: s 

organisationskultur att besluten skall fattas så nära kunden som möjligt.  

 

I frågan om vilket det mest effektiva sättet att jobba på är, uppger Hans att han tycker att det 

viktigaste är att om ett antal individer gör saker tillsammans och samverkar, blir de så starka 

som möjligt men att det samtidigt är upp till varje individ att denne gör sitt bästa. Med andra 

ord menar han att de bästa resultaten uppnås genom att jobba tillsammans som en grupp. Han 

berättar att på IKEA försöker man göra saker tillsammans och avslöjar att detta är en av deras 

absoluta styrkor.  
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Hans uppger att cirka 70 % av besökarna i Örebro består av kvinnor och därför organiserar 

de sig så att de har en hög representation av kvinnliga medarbetare. Han uppger även att 

jämställdheten är viktigt inom företaget och berättar att de har en bra könsfördelning både 

bland deras medarbetare samt ledare. Organisationen tror absolut på att en bra grupp består av 

både män och kvinnor till ungefär lika mycket av varje.  

 

När det gäller könsfördelning vid arbetsuppdelningen/arbetsrollerna inom organisation anser 

Hans att de har några arbetsuppgifter i varuhuset som är lite tyngre och då det kan vara en 

fördel om man är lite starkare men i övrigt menar han att de inte har någon befattning i 

varuhuset där de uppger att det ska vara en kvinnlig eller en manlig sökande. Det är alltid den 

bäst lämpade som får jobbet. De välkomnar tjejer till att jobba på lagret och killar till att jobba 

i kassan eller på textil där de har en smalare könsfördelning och försöker även där få en bra 

könsfördelning.  

 

Hans tycker att de anställda är redan väldigt motiverade. Detta grundar sig på att de anställda 

får utveckling i vardagen, att de får ta ett stort ansvar väldigt tidigt, att de jobbar mot tydliga 

mål, att de har en bra dialog med sin närmaste chef samt att de jobbar i ett företag där det 

finns obegränsade möjligheter till att jobba både geografiskt och på olika positioner. IKEA är 

enligt Hans ett företag full av möjligheter till att jobba med ett varierande sortiment. Det finns 

även premielön där de belönar sina anställda om det går bra för företaget eller om företaget 

når vissa mål men Hans uppger att premielön aldrig får och aldrig kommer att vara det 

viktigaste för medlemmarna av IKEA.  

 

Det Hans gör för att motivera sina anställda är att även han försöker leva upp till kraven som 

han ställer på sina anställda, för att kunna vara en bra chef och ledare. Hans medger att han 

ser till att kommunicera ut tydliga mål till sina anställda och försöker även att ge dem mycket 

feedback när de gör saker som är bra men även saker som kan förbättras. Hans berättar också 

att han försöker coacha sina närmaste chefer så att de kan göra ett ännu bättre jobb och växa i 

sina roller. En annan viktig punkt är att han försöker hålla sig synlig inom organisationen så 

att alla som arbetar inom organisationen kan enkelt ta kontakt med honom och kommunicera 

med honom. Det är en fördel för honom att veta hur de mår och om dem trivs på 

arbetsplatsen. 
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När vi frågade Hans om han tyckte att IKEA har uppnått målen och framgångarna som de 

hade siktat på från början berättar han att IKEA har blivit ett väldigt framgångsrikt 

multinationellt företag, något som han menar att Ingvar Kamprad aldrig nog hade tankar på att 

IKEA skulle bli från början. Idag har IKEA över 260 varuhus runt om i världen. På lång sikt 

menar han att man har överträffat förväntningarna man hade av företaget från början, och nu i 

modern tid när de tydliga målen uppnås ännu en gång blir de jättenöjda över den utveckling 

de ser. 

 

Det som Hans anser att IKEA har bidragit med till den svenska marknaden är framförallt med 

hjälp av deras vision, med andra ord att erbjuda bra och snygg heminredning till marknadens 

bästa priser. Det menar Han att IKEA har lyckats med under ganska många år. Därmed påstår 

han att IKEA har gett många människor möjligheten att få det fint hemma. Inom Sverige har 

IKEA bidragit till ett ökat intresse för heminredning och inspirerat många människor till att 

skapa en miljö som är både funktionell och trivsam. Denna ökade intresse menar har också i 

viss mån ökat kompetensen kring heminredning. Hans tycker att IKEA är väldigt duktiga på 

heminredning och att de försöker dela med sig den här kunskapen till hela Sverige och även 

till andra länder. Andra bidragande faktorer är att IKEA också är en framgångsrik 

arbetsgivare, att de har inspirerat väldigt många andra företag som vågar satsa lite och sneglar 

lite och inspireras av IKEA berättar han. 

 

4.6 Sammanställning av enkäterna i IKEA i Örebro 
I enkätundersökningen i Örebro deltog tjugofem medarbetare. Vi började undersökningen 

genom att fråga respondenterna hur de fick sina anställningar på IKEA i Örebro.  Elva 

respondenter uppger att de fick anställning genom att ansöka direkt till företaget, fem 

respondenter fick deras anställningar genom sommarjobb och fem respondenter genom 

jobbannons. Två personer hade tidigare praktiserat på IKEA medan de två andra anställda 

berättar att de fick sin anställning genom personliga kontakter. Vi ville även få en bakgrund 

till vad de anställda anser om kulturell mångfald och alla de tillfrågade är överens om att 

kulturellmångfald är bra inom en arbetsplats. 

 

Tjugofyra medarbetar upplever att de enkelt kan ta kontakt med ledarna och en respondent 

uppger att han/hon känner ibland att det är enkelt att ta kontakt med ledare. Nitton 

respondenter uppger att de kan vara med och påverka när viktiga beslut skall tas i 
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organisationen medan fem anställda anser att de kan påverka besluten beroende på vilket 

beslut det rör sig om och en respondent uppger att denne inte kan påverka besluten.  

 

I frågan om de anställda tar några risker medger nio respondenter att de tar risker, sju personer 

uppger att de inte tar risker, sex personer tycker att de ibland tar risker medan tre personer inte 

vet om de tar risker. Alla respondenter uppger att de tar egna initiativ i sina arbeten. I frågan 

om de anställda föredrar att arbeta i grupp eller individuellt svarar arton respondenter att de 

tycker om att arbete både i grupp och individuellt. Fem av respondenterna tycker mer om att 

arbeta i grupp medan två respondenter anser att det är bättre att arbeta individuellt. 

 

Tio av de tillfrågade anser att könen har en betydelse vid uppdelningen av arbetsroller och 

arbetsuppgifter medan tretton personer inte tycker att det finns någon könsfördelning. Två av 

respondenter anger att de inte vet om det finns en könsfördelning. När det gäller interna 

kurser och utbildningar anger tjugoen respondenter att de ta del av dem medan de resterande 

fyra respondenter uppger att de ibland har möjlighet till att delta i interna kurser och 

utbildningar. 

I frågan om de anställda upplever att de får möjlighet till att utvecklas inom karriären uppger 

endast två av de tjugofem tillfrågade att de inte hade möjlighet till detta.  

 

Generellt anser respondenterna att en bra ledare bör vara social, ansvarstagare, ha initiativ 

förmåga, vara välutbildad, förstående, lyhörd, empatisk, inspirerande, tydlig tillgänglig, 

beslutsam och ärlig. Utöver detta bör en ledare även vara kreativ, effektiv, vägledare, 

närvarande, flexibel, erfaren, coachande och även en god förebild. Andra bra egenskaper är att 

utveckla medarbetarna, ha strategisk förmåga, vara kundfokuserad, hygglig, ödmjuk, 

konsekvent, öppen, kunna ge feedback, motiverande, kommunikativ, ge belöningar, 

organiserad, rättvis, målmedveten, rolig och beslutsam.  

 

I relationerna mellan ledare och medarbetarna uppger nio medarbetare att relationerna är 

mycket bra och de resterande respondenterna uppger att relationerna är bra. I relationerna 

mellan medarbetarna uppger tretton medarbetare att relationerna är mycket bra medan tolv 

medarbetare uppger att relationerna är bra. Samtliga respondenter anger att de inte upplever 

några problem med sina medarbetare som har annan kulturell bakgrund. 
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5. Resultat 
 

 

Här besvaras undersökningens syfte genom att belysa i vilka avseenden IKEA: s 

organisationskultur i Ümraniye skiljer sig alternativt överrensstämmer med IKEA: s 

organisationskultur i Örebro med hjälp av tabeller. Sedan följer en kartläggning av hur 

relationerna mellan medarbetare och ledare samt relationer mellan medarbetarna ser ut samt 

presenteras resultaten av intervjuerna. 

 

 

Tabell 1: Om de anställda kan enkelt ta kontakt med cheferna.  

 

 Ja Ibland Nej 

Ümraniye 24 0 1 

Örebro 24 1 0 

 

Denna tabell visar att de anställda i både Ümraniye och Örebro kan enkelt ta kontakt med 

ledarna.  En respondent i Ümraniye har svarat att han/hon inte kan ta enkelt kontakt med 

chefen medan en person i Örebro kan ta kontakt med sin chef ibland. Vi antar att detta kan 

bero på att de kan vara nyanställda.  

 

Tabell 2: Om de anställda kan vara med och påverka när ett viktigt beslut ska tas inom 

organisationen.  

 

 Ja Beror på Nej 

Ümraniye 17 7 1 

Örebro 19 5 1 

 

Genom att titta på ovanstående tabell kan man se att det inte finns några väsentliga skillnader 

mellan Ümraniye och Örebro när det gäller att medarbetarna kan påverka beslutsfattandet 

inom organisationerna. Sju respondenter från Ümraniye och fem respondenter från Örebro 
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som har svarat att det beror på menar att de kan påverka besluten beroende på vilket beslut det 

är. 

 

Tabell 3: Om de anställda tar risker i sitt beslutsfattande.  

 

 

 

 

 

 Ja Ibland Nej Vet ej 

Ümraniye 19 2 4 0 

Örebro 9 6 7 3 

 

Tabell 3 visar att de anställda i Ümraniye vågar ta risker i högre grad än i Örebro, så att man 

kan se den väsentliga skillnaden mellan de två varuhusen. De respondenter som har sagt att de 

inte tar risker menar att deras arbete inte kräver att ta några risker. De respondenter som 

uppgav att de inte vet om de tar risker har aldrig mött någon situation som uppmanar de att ta 

risker. 

 

Tabell 4: Om de anställda tar egna initiativ  

 

 

 

 

 

 Ja Ibland Nej Vet ej 

Ümraniye 10 7 7 1 

Örebro 25 0 0 0 

 

I tabell 4 kan man se stora skillnader när det gäller att de anställda i både varuhusen kan ta 

sina egna initiativ. Man kan även se att i Ümraniye är det många personer som inte kan ta sina 

initiativ och anledningen till detta är att de är beroende av sina chefer när de ska utföra sina 

arbeten. Vi antar att den respondent som uppgav att han/hon inte vet om han/hon tar egna 

initiativ inte uppfattade frågan korrekt. 
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Tabell 5: Vilket de anställda anser är det mest effektiva sättet att jobba på.  

 

 Grupp Individuellt Både och 

Ümraniye 17 2 6 

Örebro 5 2 18 

 

Ovanstående tabell visat att de turkiska medarbetarna i Ümraniye föredrar arbeta i grupp 

medan medarbetarna i Örebro tycker om att arbeta både individuellt och i grupp beroende på 

vad de har för arbetsuppgifter.  

 

Tabell 6: Om könen har någon betydelse vid arbetsuppdelning/arbetsroller 

 

 Ja Nej Vet ej 

Ümraniye 2 23 0 

Örebro 10 13 2 

 

I tabell 6 kan man se stora skillnader när det gäller könens betydelse vid arbetsuppdelning och 

arbetsroller. I Örebro kan man se att det finns en större könsfördelning i jämförelse med 

Ümraniye.  

 

Tabell 7: Vad de anställda anser om relationerna till ledarna 

 

 Bra Mycket bra 

Ümraniye 15 10 

Örebro 16 9 

 

 

Enligt tabell 7 kan man se att de anställda i Ümraniye och i Örebro har lika bra relationer. De 

respondenter som uppgav att relationerna till cheferna var bra är de som har bra relationer på 

arbetsplatsen inom arbetstid. Respondenterna som har svarat att relationerna till cheferna var 

mycket bra menar att de umgås även utanför arbetstiden. 
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Tabell 8: Vad de anställda anser om relationerna till sina medarbetare. 

 

 Bra Mycket bra 

Ümraniye 11 14 

Örebro 12 13 

 

I tabell 8 kan man se att de respondenter i Ümraniye och i Örebro har lika bra relationer när 

det gäller relationerna mellan medarbetare. De respondenter som har sagt att relationerna till 

arbetskamraterna var bra är de som har bra relationer på arbetsplatsen inom arbetstid. 

Respondenterna som har svarat att relationerna till sina arbetskamrater var mycket bra menar 

att de umgås även utanför arbetstiden. 

 

I empirin från intervjuerna har vi kommit fram till att det inte finns några betydande skillnader 

mellan Birgül Ulucan och Hans Gårlins svar eftersom båda strävar efter IKEA: s 

organisationskulturs grundläggande värderingar. Undersökningen visar att ledarnas perspektiv 

och medarbetarnas perspektiv överrensstämmer med varandra. 

 

6. Analys 
 

 

I detta avsnitt analyseras och tolkas de data som har samlats in från intervjun med Birgül 

Ulucan och intervjun med Hans. Sedan jämförs dessa med varandra för att kartlägga 

skillnader alternativt likheter mellan IKEA: s organisationskultur i IKEA i Ümraniye och 

IKEA i Örebro. Vi kommer även att jämföra de data vi har erhållit från bägge 

enkätundersökningar från IKEA i Ümraniye och IKEA i Örebro. 

 

 

Enligt Hoftstedes undersökning framgår det att länder som har hög maktdistans är länder där 

medarbetare inte har en stor påverkan vid beslutsfattande och är beroende av sina ledare inom 

organisationen. I länder som har en låg maktdistans kan medarbetarna påverka besluten som 

tas inom organisationen och det finns ett ömsesidigt beroende mellan medarbetarna och 

ledarna. I Hofstedes modell är Sverige ett land med en låg maktdistans och Turkiet har en hög 
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maktdistans. Detta innebär att medarbetarna i Sverige har större möjlighet att delta i 

beslutsprocessen och är inte beroende av cheferna medan i Turkiet har medarbetarna mindre 

påverkan på besluten och är beroende av cheferna. Inom IKEA kulturen ser man till att 

medarbetare tilldelas stort ansvar och frihet i sitt agerande och beslutsfattande. 

 

Empirin visar att medarbetarna i både IKEA i Ümraniye och IKEA i Örebro kan påverka 

beslutsfattandet och cheferna och medarbetarna är ömsesidigt beroende av varandra. Det 

faktum att IKEA: s organisationskultur är stark gör att Hofstedes teori om maktdistans inte 

gäller vid beslutsfattande inom IKEA: s organisationskultur i de varuhusen som har 

undersökts.  

 

Utifrån Hofstedes studie har turkiska företag en låg grad av konsensus medan svenska företag 

har en hög grad av konsensus. I Sverige har man långa diskussioner tills man kommer fram 

till ett beslut och vill ta hänsyn till alla medlemmarnas åsikter inom organisationen för att alla 

ska bli tillfredställda. Birgül Ulucan bekräftade att det finns en konsensus på IKEA i 

Ümraniye men inte i lika stor utsträckning som i IKEA i Örebro. I IKEA i Ümraniye vill man 

att diskussionerna ska bli så korta som möjligt så att man blir mer tidseffektiv och fattar ett 

snabbt beslut. 

 

Enligt Hofstede kan man i klassiska turkiska företag se att medarbetarna har svårt att 

kommunicera med cheferna. De vågar inte ta kontakt med cheferna eftersom det finns en hög 

maktdistans inom organisationen. Empirin visar att medarbetarna i IKEA i Ümraniye och i 

IKEA i Örebro har lätt att ta kontakt med cheferna och vågar säga ifrån om deras åsikter inte 

överensstämmer med chefernas vilket skiljer sig från klassisk turkisk organisationskultur.  

 

I IKEA kulturen uppmuntras cheferna och medarbetarna till att förbättra kommunikationen 

bland organisationsmedlemmarna genom att till exempel inrätta ”antibyråkratiska veckor”. I 

empirin kan man tyda att det inte finns skillnader i dessa två varuhus trots att de befinner sig i 

två olika kulturer. Anledningen till detta är att IKEA kulturens värderingar regerar i 

kommunikationen mellan cheferna och medarbetarna. 

 

I Hofstedes dimension osäkerhetsundvikande framkommer det att i länder som har hög 

osäkerhetsundvikande känner organisationsmedlemmarna sig osäkra i okända situationer. 

Organisationsmedlemmarna vågar inte agera självständiga utan de föredrar att följa 
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procedurer. I länder med låg osäkerhetsundvikande vågar organisationsmedlemmarna ta sina 

egna initiativ. Turkiet har en högre grad av osäkerhetsundvikande än Sverige enligt Hofstedes 

modell. 

 

 I IKEA kulturen motiveras de anställda att våga ta egna initiativ. Enligt Hans Gårlin är det en 

förutsättning att medarbetarna vågar ta egna initiativ och han tar även hänsyn till att anställa 

personer som inte är rädda för att ta egna initiativ. När man jämför IKEA i Ümraniye med 

IKEA i Örebro kan man se stora skillnader när det gäller graden av osäkerhetsundvikande 

som finns inom företagen. I IKEA i Ümraniye finns det ett färre antal medarbetare som vågar 

ta egna initiativ i jämförelse med medarbetarna i IKEA i Örebro.  

 

I IKEA kulturen ser man positivt på risktagande och de misstag man gör omvandlas till 

erfarenheter. Det gäller att lära sig av misstagen och man tror starkt på att man bör ta risker 

för att kunna utvecklas och nå framgång både som individ och som företag. I empirin 

framkommer det att risktagande är en vardaglighet för IKEA i Ümraniye och IKEA i Örebro. 

Även om Turkiet inte har en stabil ekonomi som Sverige så tar de stora risker. De lovar 

exempelvis kunderna att de ska hålla samma priser under hela året oavsett om Turkiets 

ostabila ekonomi försämras eller förbättras. Empirin från enkätundersökningarna visar att de 

turkiska medarbetarna i Ümraniye vågar ta mera risker än medarbetarna i Örebro, vilket inte 

stämmer överens med Hofstedes teori om osäkerhetsundvikande. Detta kan bero på att 

medarbetarna i IKEA i Ümraniye har påverkats av IKEA kulturens värderingar, där de 

uppmuntrar de anställda till att ta risker.  

 

I Hofstedes kulturdimension individualism framgår det att i en företagskultur som domineras 

av individualism agerar medarbetarna oberoende av de andra medlemmarna inom samma 

organisation och prioriterar sina egenintressen. I en företagskultur som domineras av 

kollektivism är medarbetarna beroende av varandra och samverkar inom en grupp. I 

Hofstedes modell kan man se att Turkiet präglas av kollektivism medan i Sverige är det 

individualism som är av vikt. I Turkiet menar Hofstede att man inom klassiska turkiska 

organisationer föredrar att samarbeta inom en grupp och detta kan man tydligt se i empirin 

från enkäterna i IKEA i Ümraniye. Enligt empiriska data från intervjun med Hans I IKEA i 

Örebro har man lyckats bättre med att implementera IKEA: s värderingar om att man ska 

uttrycka sina individuella åsikter även om man samverkar inom en grupp.  
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I maskulina kulturer är manliga organisationsmedlemmar, vinstdrivande och tävlingsinriktade 

medan kvinnorna anses vara ödmjuka och ha en vårdande roll enligt Hofstede. I feminina 

kulturer hävdar han att dessa egenskaper finns hos både manliga och kvinnliga 

organisationsmedlemmar. Hofstedes modell påvisar att Turkiet kännetecknas som en 

maskulin kultur och Sverige kännetecknas som en feminin kultur. Birgül bekräftar detta 

genom att berätta att i IKEA i Ümraniye tillfredställs kunderna genom att exempelvis ha 

kvinnliga anställda på barnens lekrum på IKEA eftersom man anser att kvinnan har en mer 

vårdande roll än mannen. 

 

I Ümraniye och i Örebro kan man se att det finns en likadan könsfördelning på bägge 

varuhusen inom lagret där personalen består mestadels av män. Detta beror på att männen är 

fysisk starkare än kvinnorna. I IKEA i Örebro kan man även se en könsfördelning på textil 

avdelningen, där det råder en majoritet av kvinnliga medarbetare. I Empirin från 

enkätundersökningarna framgår det stora skillnader mellan Ümraniye och Örebro, då 

medarbetarna i Örebro upplever att det finns en större könsfördelning i arbetsuppgifter och 

arbetsroller inom företaget. 

 

I IKEA kulturen försöker man se till att ledarna ska ha nära relationer till sina anställda. Man 

uppmuntrar de anställda till att ta kontakt med cheferna och uttrycka sina åsikter och säga 

ifrån om de inte överensstämmer vid vissa situationer. I Empirin från Birgül Ulucans intervju 

framkommer det att hon har nära relationer till sina anställda. I hennes jämförelse med 

klassiska turkiska organisationer är det inte så vanligt att medarbetarna har nära relationer till 

cheferna, då man istället oftast ser en tydlig maktfördelning, där cheferna sitter högst upp i 

hierarkin medan arbetarna har svårt att nå de.  

 

I intervjun med Hans Gårlin framkommer det även här att han upplever att hans relationer till 

sina anställda är väldigt nära och att de anställda känner sig bekväma med att ta kontakt med 

honom. Detta tror han beror på att han försöker efterfölja samma grundläggande IKEA 

värderingar som han motiverar sina anställda att följa och detta skapar en gemenskap mellan 

dem. I och med att han även umgås med en del av sina anställda utanför arbetstiden visar 

detta att de har en väldigt nära relation till varandra.  

 

Enligt empirin från enkätundersökningarna finns det inga väsentliga skillnader mellan 

relationernas närhet i både IKEA i Ümraniye och Örebro. I bägge enkätundersökningar 
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framkommer det att medarbetarna har bra relationer till sina chefer på arbetstid och en mindre 

del även umgås utanför arbetstiden. De anställda i IKEA i Ümraniye och IKEA i Örebro anser 

att de har bra relationer till varandra inom arbetstid och en större del umgås även utanför 

arbetstiden.  I IKEA i Ümraniye finns det inga anställda med utländskt bakgrund men de 

skulle gärna vilja arbeta med personer från andra kulturella bakgrunder. I IKEA i Örebro har 

medarbetarna inga problem med att arbeta med medarbetare med annan bakgrund.  

 

 

7. Slutdiskussion och Slutsats 

 
 

Nedan presenteras slutsatser av undersökningen där följande problemformuleringar 

besvaras. Vad finns det för skillnader och likheter mellan IKEA: s organisationskultur i 

Ümraniye och IKEA: s organisationskultur i Örebro? Hur ser relationerna ut mellan 

cheferna och medarbetarna samt relationerna mellan medarbetarna inom arbetstid? Har man 

lyckats med att tillämpa IKEA: s organisationskultur på IKEA varuhuset i Ümraniye? 

 

 

Under undersökningens gång tog vi hänsyn till Hofstedes kulturdimensioner för att kunna 

mäta skillnader och likheter mellan de två varuhusen på bästa möjliga sätt. Detta har även 

underlättat för oss att dra våra slutsatser. Hofstedes teori om turkisk organisationskultur 

stämmer in till en viss del i vår studie. Enligt Hofstedes modell har Turkiet en låg grad av 

individualism medan Sverige har en hög grad av individualism vilket bekräftades i vår 

undersökning på IKEA i Ümraniye och Örebro. De turkiska medarbetarna i Ümraniye vågar 

inte ta egna initiativ i lika stor utsträckning i jämförelse med Örebro.  

 

En annan aspekt som överensstämmer med Hofstedes modell är att de turkiska medarbetarna i 

Ümraniye föredrar arbeta inom grupp framför individuellt arbete medan i Örebro tycker 

medarbetarna om att arbeta både i grupp och individuellt. Vi har även kommit fram till att 

medarbetarna i Örebro agerar mer självständiga även inom grupparbeten.  
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I Hofstedes teori om maskulinitet framkommer det att Turkiet är ett land som har hög 

maskulinitet medan Sverige har låg maskulinitet. Slutsatserna som vi har fått fram angående 

detta stämmer överens med Hofstedes teori. Om man tittar på IKEA i Ümraniye så finns det 

endast kvinnor som arbetar på barnens lekrum och anledningen till detta är att kvinnan 

uppfattas vara mer vårdande än männen enligt turkiska värderingar. 

 

Det finns även många avseenden där IKEA: s organisationskultur slår ut Turkiets nationella 

kultur. De aspekter som inte stämmer överens med Hofstedes IBM studie i Turkiet är att 

medarbetarna undviker att ta risker inom turkiska organisationskulturer. I IKEA i Ümraniye 

finns det fler medarbetare som vågar ta risker i jämförelse med medarbetarna i Örebro. En 

annan aspekt vi har fått fram som är motsägelsefull mot Hofstedes teori är att de anställda kan 

vara med och påverka när ett viktigt beslut skall tas inom organisationen. I både IKEA i 

Ümraniye och Örebro involveras de anställda i beslutsfattandet till hög grad. Detta är 

paradoxal mot Hofstedes dimension om maktdistans i Turkiet, då den visade på att det var 

svårt för de turkiska medarbetarna att delta i beslutsprocesserna. Utifrån Hofstedes teori 

framkommer det att det finns en hög grad av maktdistans när det gäller medarbetarnas 

kommunikation med cheferna vilket våra slutsatser vid denna punkt motsätter.  

 

Som svar på vår frågeställning om hur relationerna mellan cheferna och medarbetarna samt 

relationerna mellan medarbetarna ser ut inom arbetstid har vi kommit fram till att relationerna 

mellan cheferna och medarbetarna i både Ümraniye och Örebro är väldigt bra. Detta gäller 

även i relationerna mellan medarbetarna. I det här fallet kan vi tydligt se att värderingen om 

att alla medlemmar skall ha bra relationer till varandra inom IKEA: s organisationskultur har 

kommit till rätta. Vi har kunnat bekräfta att det finns bra relationer inom organisationen 

genom att undersöka utifrån både chefernas och medarbetarnas perspektiv.  

 
Man har lyckats med att tillämpa IKEA: s organisationskultur på IKEA varuhuset i Ümraniye 

i vissa avseenden. En värdering inom IKEA: s organisationskultur som varuhuset i Ümraniye 

inte har lyckats att tillämpa är att medarbetarna inte vågar ta egna initiativ i dagsläget. En 

annan IKEA värdering man har misslyckats med att tillämpa i Ümraniye är att medarbetarna 

uppfattar sig själva som en del av en grupp men de har ännu inte kunnat agera som en individ 

i en grupp.  
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Att implementera ett specifikt företags organisationskultur i ett annat land som är präglad av 

en helt annan kultur kan vara komplicerat. Det faktum att IKEA kulturen är en så stark 

organisationskultur har gjort att man har kommit väldigt långt med implementeringen av 

IKEA: s kultur i Turkiet och även har anpassat sig efter de turkiska kundernas behov.  

 

Vi kan även konstatera att IKEA är ett hierarkiskt auktoritär i sig, i och med att de strävar 

efter att få både ledare och anställda till att dela de grundläggande värderingarna 

kostnadsmedvetande, enkelhet och entusiasm. Vid rekrytering tar de först hänsyn till att 

anställa personer som de tror kommer att kunna anpassa sig till IKEA kulturens 

grundvärderingar. De skall även vara ödmjuka och dela samma synpunkter som alla andra 

inom företaget. Detta tror vi är en avgörande orsak till varför vi har fått liknande svar från 

medarbetarna eftersom de anställda uppmuntras till att tänka likadant som alla andra inom 

företaget.  

 

Slutligen kan man se att IKEA har ett starkt organisationskultur som kan lätt smälta in sina 

grundvärderingar till de länder de etableras inom utan att ha några större problem. Ett levande 

bevis på detta är IKEA i Ümraniye. IKEA kulturen är starkt och har lyckats med att slå ut 

Turkiets nationella kultur i många avseenden. I framtiden kan man påstå att IKEA: s 

organisationskultur kommer även att kunna slå ut den turkiska nationella kulturen helt och 

hållet. Anledningen till detta är att de strävar efter till att tillämpa deras grundvärderingar på 

de områdena som de inte har lyckats smälta in i, i dagsläget.  
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