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Sammanfattning 
 
Sverige är ett litet och relativt okänt land men tackvare IKEAs framgångar, och att det i 
dagsläget finns IKEA-varuhus i de flesta länder, förknippar många människor i utlandet 
numera Sverige med IKEA. Vi kände därför att det var en intressant utmaning att skriva om 
ett företag som är välkänt världen över och som de flesta kan relatera till. Vi undersöker i 
denna uppsats om det är möjligt att bevara en stark företagskultur och bortse från kulturella 
skillnader. Vi studerar även om IKEA-kulturen är lika stark i Italien som i Sverige, eller om 
det är ”corporate bullshit”. IKEA har en ambition om att kulturen ska vara på ett ”speciellt 
sätt” men är det verkligen så? Vi har studerat två varuhus i Italien för att kunna besvara 
följande frågor:  
  
Hur ser företagskulturen ut på ”IKEA Anagnina” och ”IKEA Porta di Roma”? 
Hur upplevs den av dem som arbetar där? 
Hur väl överstämmer den med den svenska ”riktiga” IKEA- kulturen? 
 
För att uppfylla syftet att undersöka företagskulturen på två IKEA-varuhus i Rom, Italien, och 
jämföra med den svenska IKEA-kulturen har vi närmat oss ämnesområdet från en Grundad 
Teoriansats och genomfört intervjuer med medarbetare på IKEA Italien. Denna metod 
används för att beskriva och förklara sociala fenomen och processer. Intervjufrågorna var 
utformade på ett sätt som gjorde att vi kunde rama in företagskulturen och förstå hur de 
anställda uppfattar den. När vi analyserat intervjuerna och observationerna kunde vi urskilja 
fem kategorier: Yttre och Inre fasad, Okonventionell Formalitet, Omfamnande Enkelhet och 
Kollektivt Handlande. Vi har kommit fram till dessa kategorier genom att försöka hitta 
underliggande mönster och samband i det insamlade materialet. För att fastställa en kategori 
krävs det att respondenterna har haft liknande åsikter och uppfattning inom ett visst område.  
 
Ur kategorierna har vi kunnat urskilja kärnkategorin Kontrollerad Totalitet, vi anser att denna 
representerar samtliga kategorier och illustrerar den tydliga kontroll som vi upplevde fanns på 
IKEA. Vi kunde även urskilja en motvikt till denna starka kontroll, vilket är nödvändig för att 
lyckas bibehålla den goda stämningen som vi upplevde fanns på IKEA. Denna motvikt 
återspeglas i kategorin Omfamnande Enkelheten.  
 
För att kunna besvara våra frågor och uppfylla vårt syfte jämförde vi våra resultat med vad 
tidigare forskare kommit fram till inom samma forskningsområde. Efter denna jämförelse 
kände vi att vi var de första som verkligen lyft fram den Kontrollerade Totaliteten som råder 
på IKEA.  
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1   Inledning 
I detta inledande avsnitt presenteras bakgrunden till denna uppsats. Vi kommer därefter att 

presentera frågeställningarna, syftet och avgränsningarna följt av uppsatsens disposition för 

att ge läsaren en överblick. 

 

Ämnet företagskultur har alltid intresserat och fascinerat oss, på grund av dess komplexitet 

och svårighet att definiera vad det egentligen är. Vi uppfattar att företagskultur kan handla om 

allt från rekrytering, klädsel, ritualer, kommunikation och utbildning till hur 

ledningsstrukturen är uppbyggd. Vi anser att dessa faktorer kan ha stort inflytande på 

organisationers resultat och framgång. Detta tror vi har bidragit till företagskulturen idag är ett 

omdiskuterat ämne som engagerar många. Definitionen av företagskultur varierar mellan 

olika forskare och det är därför svårt att ge en heltäckande beskrivning. Nedan följer exempel 

på denna variation. 

 

”Organizational culture refers to a system of shared meaning held by members that 

distinguishes the organization from other organizations” (Robbins, 2000, s. 235) 

 

“...Det system av allmänt och kollektivt accepterade betydelser som är verksamma för en viss 

grupp vid ett visst tillfälle” (Alvesson, 1988, s. 20) 

 

”Företagskulturen uttrycks och kommuniceras i symbolisk form, t.ex. genom historier och 

skämt som illustrerar värderingar och ideal. Den upprätthålls av speciella riter och ritualer 

vid t.ex. anställning och befordran, av ceremonier vid personalsammankomster samt av myter 

om viktiga händelser och personligheter i företagets historia. Även företags arkitektur och 

andra materiella förhållanden kan ses som uttryck för företagskulturen” (www.ne.se) 

 

”Organisationskultur är den kollektiva programmering av psyket som skiljer medlemmarna 

av en organisation från andra organisationer” (Hofstede, 1991, s. 326) 

 

1.1 Bakgrund 

Många företag expanderar och etablerar sin verksamhet utanför landets gränser. Den ökade 

globaliseringen i dagens samhälle driver på sådan tillväxt. IKEA är ett bra exempel på detta, 
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Ingvar Kamprad grundade sin organisationen 1943 och efter tjugo framgångsrika år i 

Skandinavien byggdes det första IKEA-varuhuset utanför Skandinavien. Idag finns det totalt 

227 varuhus i ett 30-tal länder (www.ikea.se). Vi uppfattar IKEAs företagskultur som en av 

de viktigaste faktorerna som bidragit till företagets framgång och lett till att IKEAs 

företagskultur blivit välkänd världen över. IKEA är ett företag som de flesta i västvärlden 

känner till och som många förmodligen haft en eller flera kontakter och erfarenheter med.  

Därför kändes det intressant att fördjupa sig i ämnet och försöka skapa sig en egen bild av 

företagskultur, vår utgångspunkt är att kulturen är något som företaget överför till de anställda 

samt ett redskap för att styra företaget. 

 

Ett problem som vi har identifierat, när företag växer och utvidgar sin verksamhet, är 

svårigheten att förmedla företagskulturen till samtliga anställda. Robbins (2000) anser att det 

är svårare att förmedla företagskulturen i stora organisationer, desto större en organisation är 

desto mer komplicerat är det att överföra företagskulturen till samtliga anställda. Kan detta 

hanteras anser vi att chansen att lyckas slå sig fram i den stora konkurrensen som råder på 

marknaden idag är större. Om de anställda känner sig delaktiga och förstår den existerande 

kulturen tror vi att det är enklare att uppnå uppsatta mål på ett mer effektivt sätt, vilket i sin 

tur kan leda till minskade kostnader för organisationen. 

 

För att kunna studera IKEA-kulturen och bilda oss en egen uppfattning om företagskultur 

valde vi att undersöka två varuhus i Rom. Motiven till att det blev Italien var för att en av oss 

talar obehindrat italienska och att vi anser att den Italienska kulturen skiljer sig markant från 

den svenska. Den italienska företagskulturen beskrivs ofta som opersonlig, hierarkisk och 

statusinriktad (Björk, 1998) medan svensk företagskultur kännetecknas av självständighet, 

demokrati och jämställdhet (Bjerke, 1999). Dessa kulturella skillnader ansåg vi kunde bidra 

till svårigheter att implementera den svenska IKEA-kulturen i Italien och kunde därmed ge 

oss intressanta resultat. 

1.2 Problemdiskussion 

Det har gjorts många studier om IKEAs företagskultur men vi vill bilda oss en egen 

uppfattning om den och bortse från den ”officiella bilden”. Den bild som finns beskriver ofta 

IKEAs kultur som framgångsrik och den förknippas ofta med succé.  Beruzelius och Skärvard 

(2004) använder i boken Integrerad organisationslära IKEA som praktikfall för att diskutera 

organisationskultur och ledarskap, IKEA framställs i boken som en icke hierarkisk, informell, 
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statusbefriad och framgångsrik organisation med ett vinnande koncept. En annan forskare 

som studerat IKEAs företagskultur är Miriam Salzer, i sin doktorsavhandling Identity Across 

Borders (1994) beskriver Salzer den officiella bilden av IKEA-kulturen. Dagligen finns det 

artiklar i massmedia som beskriver IKEAs framgångar och succé, tidningarna fylls av rubriker 

som: Svensk möbelmirakel i Rom (Dagens Industri, 2005-10-11), IKEA växer i Storbritannien 

(Dagens Industri, 2006-01-10), IKEA investerar 30 miljarder i Ryssland (Dagens Industri, 

2006-01-03), Unge Kamprad klättrar (Dagens Nyheter, 2004-01-06). Den ständiga 

mediebevakningen och det stora forskarintresset kring IKEA visar att organisationen 

intresserar många, dessutom bevisar det att företaget ständigt växer. Detta gjorde att vi ställde 

oss följande frågor:  

  

• Är det möjligt att bevara en stark företagskultur och bortse från nationella kulturer?  

• Stämmer det verkligen att IKEA-kulturen är lika stark i Italien som i Sverige, eller är 

det ”corporate bullshit1”? 

• IKEA har en ambition om att kulturen ska vara på ett ”speciellt sätt” men är det 

verkligen så? 

 

Ovanstående resonemang leder oss in på frågorna: Hur ser företagskulturen ut på ”IKEA 

Anagnina” och ”IKEA Porta di Roma”? Hur upplevs den av dem som arbetar där? och hur väl 

överstämmer den med den svenska ”riktiga” IKEA-kulturen? Dessa frågor ska vi besvara i 

uppsatsen. 

 

Vi anser att metoden Grundad Teori lämpar sig bra för att angripa detta problem, då denna 

metod handlar om att belysa och upptäcka sociala fenomen med så lite förförståelse som 

möjligt. Vi bör dock nämna redan nu att vi har förförståelse om IKEA, företagskultur och 

italiensk kultur, detta redogörs i avsnittet Vår förförståelse. Grundad Teori ger även utrymme 

till egna reflektioner och tolkningar och ger oss som forskare möjligheten att använda oss av 

vår egen kreativitet och upptäcka nya synsätt. Vi anser att företagskultur är någonting som 

ständigt förändras vilket ger utrymme för oss att upptäcka nya sociala fenomen som tidigare 

forskare inte uppmärksammat. Det finns dock en risk att vi inte kommer upptäcka någonting 

nytt. 

 

                                                 
1 Corporate Bullshit är den engelska termen som används för ”företagsskitsnack” 



En Grundad Teoristudie på IKEA 

 4 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka företagskulturen på två IKEA-varuhus i Rom, 

Italien, och jämföra med den svenska IKEA-kulturen. 

1.4 Avgränsningar 

Vi har inte haft möjligheten att göra en empirisk undersökning av kulturen på IKEA Sverige 

som jämförelse, utan har istället valt att jämföra med tidigare forskning inom området. För att 

få en mer heltäckande bild av hur kulturen verkligen ser ut på IKEA, skulle vi var tvungna att 

genomföra studier i många fler länder runt om i världen.  

1.5 Vår förförståelse 

Eftersom vi har besökt IKEA-varuhus i Sverige, England och Australien som kunder har vi 

redan en viss uppfattning om den kultur som finns på IKEA. Vi har även skrivit en uppsats 

om företagskultur vilket bidragit till att vi har en bild av vad det innefattar. Vi bör också 

nämna att en av oss har varit bosatt i Italien under flera år och har därmed en hel del 

förförståelse av den italienska kulturen. Vi är väl medvetna om att denna förförståelse 

kommer att påverka oss under arbetets gång.  

1.6 Disposition 

Dispositionen av denna uppsats ser något annorlunda ut, jämfört med många andra uppsatser, 

eftersom vi valt att använda oss av Grundad Teori. Många andra vetenskapliga metoder börjar 

arbetet med att finna relevanta teorier för ämnet som sedan ligger till grund för den empiriska 

forskningen (Gustavsson, 1998). I en Grundad Teoristudie studeras relaterande teorier när den 

empiriska forskningen är färdig, då eftersträvas likheter och skillnader mellan existerande 

teorier och den egenframtagna teorin som framkommit  under forskningen (Gustavson, 1998). 
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2 Metod 

I detta avsnitt beskriver vi varför vi valt Grundad Teori, andra vetenskapliga synsätt som 

skulle kunna vara tillämpliga samt kritik mot metoden. 

 

Avsnittet kommer att beskriva ett antal vetenskapliga synsätt som är centrala vid användandet 

av metoden Grundad Teori samt beskriva hur vi har tillämpat dessa i vår undersökning. Syftet 

att belysa dessa vetenskapliga synsätt är att ge läsaren en möjlighet att kritiskt kunna granska 

undersökningen och förstå metodens inverkan på resultatet.  

 

2.1 Val av metod 

Vi valde att använda Grundad Teori i denna uppsats eftersom vi var intresserade av att skaffa 

oss en egen uppfattning om undersökningsområdet och se vad vi själva kunde komma fram 

till med hjälp av vår egen kreativitet. Vi ville även se om användandet av denna metod skulle 

ge andra forskningsresultat än vad andra forskare kommit fram till inom området.  

 

Vi baserar undersökningen på djupintervjuer, observationer, spontanintervjuer samt samtal 

med kunder. Intervjuerna har genomförts på italienska men även på engelska, dessa kommer 

sedan att översättas till svenska. Vi är medvetna om att växlingen mellan dessa tre språk kan 

vara svårt att hantera och kan komma att påverka uppsatsen, vissa översättningar kan leda till 

att information går förlorad. Undersökningen kommer sedan att avslutas med en 

litteraturstudie, som innebär att vi jämför tidigare forskningsresultat inom området med våra 

egna slutsatser.  

 

Att använda en strukturerad och vedertagen undersökningsprocess kan underlätta arbetet med 

en studie. Grundad Teori används för att beskriva, förklara eller förutsäga sociala fenomen 

och processer (Gustavsson, 1998). Eftersom vi är medvetna om de förkunskaper och egna 

erfarenheter vi har av IKEA hoppas vi kunna nå ett trovärdigt resultat. Gustavsson (1998) 

menar att desto mer obekant man är på undersökningsområdet desto bättre blir resultatet av en 

Grundad teoristudie. Vi anser att för mycket förkunskaper kan leda till att analyserna inte blir 

lika kreativa, utan mer begränsade och påverkbara av vad andra har sagt inom 

forskningsområdet. Vi vill därför använda oss av vår egen kreativitet i största möjliga mån. 
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” Metoden är en upptäckande ansats som syftar till att skapa, och inte bevisa, teorier. Den är 

till viss del induktiv i sina härledningsambitioner, empiriskt inriktad i sitt teoriskapande med 

hermeneutiska drag. Den arbetar på ett kvalitativt sätt, och metoden utger sig för att vara 

förklarande av sociala processer, och förutsägande av sociala skeenden.” (Gustavsson, 1998, 

sid. 15). 

 

2.1.1 Induktiv och deduktiv 

Induktiv och deduktiv slutsats är någonting de flesta forskare skiljer på (Gustavsson, 1998). 

Inom samhällsvetenskapen är det mest intressant att dra induktiva slutsatser eftersom 

deduktiva slutsatser bygger på att premisserna måste vara sanna för att slutsatsen skall vara 

sann (Gustavsson, 1998). I Grundad Teori är undersökningen i huvudsak baserad på induktiva 

slutsatser som bygger på generaliseringar. Dessa slutsatser måste alltid betraktas som 

provisoriska och de måste även vara reviderbara över tiden. Utgångspunkten för att skapa en 

teori är det empiriska materialet. (Gustavsson, 1998) 

 

Vi anser att det kan vara svårt att endast hålla sig till induktiva slutsatser, oftast är det ett 

samspel mellan deduktiva och induktiva element som tillämpas. Enligt Alvesson och 

Sköldberg (1994) kallas detta för en abduktiv ansats, detta innebär att vi kommer att pendla 

mellan teori och empiri för att kunna göra nya upptäckter och öka vår förståelse. Vi kommer 

därför systematiskt undersöka området genom att genomföra intervjuer och observationer, för 

att sedan kunna utläsa mönster som kommer ligga till grund för våra generaliseringar.    

 

2.1.2 Empirisk vetenskaplig ansats 

Vår ansats lägger tyngd på att i studien samla in information i form av intryck från det vi 

studerar och sedan ge en subjektiv beskrivning av det vi fått fram. Vid användandet av 

Grundad Teori som metod granskas data från forskningsområdet genom bland annat 

observationer och intervjuer. Det är viktigt att inte bara sammanfatta sitt insamlade material 

utan gå ner på djupet och söka efter underliggande faktorer, mönster och förklaringar till 

varför det förhåller sig på ett visst sätt. (Gustavsson, 1998) 

 

Det blir en utmaning att försöka hantera den förförståelse vi faktiskt har på området för att 

kunna nå trovärdiga slutsatser. Det är inte vad vi tror oss veta om området som är intressant 
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och ska styra undersökningen, utan vad vi faktiskt får veta under arbetets gång genom 

intervjuer, intryck och observationer som är intressant. Vi hoppas kunna upptäcka 

underliggande mönster och beteenden som respondenterna själva kanske inte är medvetna om 

eller har reflekterat över. Vi försökte sprida ut observationstillfällena på olika dagar och göra 

observationer i hela varuhuset för att skapa oss en så bred bild av forskningsområdet som 

möjligt. 

 

2.1.3 Hermeneutisk vetenskaplig ansats 

Vid användandet av metoden Grundad Teori stöter man på den hermeneutiska läran om 

tolkning. Hermeneutikens mål är att belysa, upptäcka och få fram djupare meningar med den 

empiriska forskningen. Vi tolkar det empiriska arbetet för att få fram djupare meningar som är 

relevanta för vår undersökning. (Gustavsson, 1998) 

 

Vi läser relaterande litteratur inom ämnet i slutskedet av uppsatsen, vi vill dock påminna om 

att vi redan är inlästa på ämnet då vi tidigare skrivit en uppsats om företagskultur. 

 

2.1.4 Kvalitativ eller kvantitativ ansats 

I samhällsvetenskapen menar Gustavsson (1998) att det kan uppfattas som svårtolkat och 

ganska konstigt att förklara sociala fenomen med siffror. Vi anser att det i vårt fall är 

lämpligast att använda sig av kvalitativ forskning då vi ska undersöka IKEAs företagskultur 

vilket kan vara svårförklarat med hjälp av siffror. Den kvantitativa ansatsen är dominerande 

(Hartman, 1994) i forskningsvärlden och svarar oftast på frågor om hur mycket eller hur 

många. Vi kommer inte ägna oss åt kvantitativ forskning i denna uppsats, men vi vill ändå 

nämna att en sådan forskning skulle kunna vara ett bra komplement för att öka trovärdigheten 

av en kvalitativ forskning. Exempelvis så skulle vår forskning om IKEAs företagskultur 

kunna styrkas med en statistisk sammanställning av medarbetarnas uppfattning av kulturen, 

som bekräftar det vi kommit fram till.  

 

“Det kriterium som i första hand avgör trovärdighet i en Grundad Teori är användbarheten 

av teorin i den verklighet ur vilken den har skapats” (Gustavsson, 1998, s.24-25).  
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2.2 Nio steg i genomförandet 

Gustavsson (1998) beskriver i sin bok Metod: Grundad Teori för ekonomer, nio steg i 

genomförandet av en Grundad Teoristudie. Vi anser att det är viktigt för läsaren att få en 

överblick av dessa steg för att förstå upplägget på vårt arbete. Nedan följer en kort 

beskrivning av dessa nio steg. 

 

2.2.1 Modell över tillvägagångssättet  

 

 

 

 

 

Figur 1. En egen illustration av genomförandet av Grundad Teori, inspirerad av Gustavsson (1998) 
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2.3 Forskningsfrågan 

Det är forskningsfrågan som ska styra valet av metod och ej tvärtom (Gustavsson, 1998). Vi 

kommer angripa forskningsfrågan direkt vilket rekommenderas vid användandet av Grundad 

Teori, (Gustavsson, 1998) vi lämnar följaktligen litteraturstudien till sist. 

 

2.4 Datainsamling 

Enligt Gustavsson (1998) sker datagenerering i huvudsak via intervjuer och observationer, 

cirkelansatsintervjuer rekommenderas starkt då det innefattar öppna frågor och därmed leder 

till mycket större frihet för egna personliga svar. Frågeformulär rekommenderas inte då de är 

konstruerade med förförståelse. Bandning av intervjuer anses som tidsödande då forskningen 

genomförs på hög nivå såsom doktorsavhandlingar. Vid uppsatsskrivande på högskolenivå så 

kan det vara att rekommendera då forskaren ofta är oerfaren och kan med hjälp av 

bandspelare maximera resultatet av intervjun. Observationerna genomförs ute på fältet av 

forskaren och huvudsyftet är att fånga upp atmosfär, känslor, relationer och beteende på plats. 

( Gustavsson, 1998) 

 

Vi bestämde oss för att samla in information om IKEA genom intervjuer och observationer, 

intervjuerna utfördes på IKEA Porta di Roma samt IKEA Anagnina i Rom, Italien. 

Intervjuerna skedde på olika nivåer inom organisationen, från medlemmar i ledningsgruppen 

till medarbetare som arbetar på ”golvet”. Vi var båda närvarande vid samtliga intervjuer. En 

ställde frågor medan den andra observerade respondentens beteende. Vi spelade in 

intervjuerna för att inte gå miste om någon viktig information. Våra frågor var utformade på 

ett sätt som gjorde att vi kunde rama in de olika huvudområdena: rekrytering, klädsel, 

kommunikation, ritualer, utbildning, personalhantering och ledningsstruktur. Dessa områden 

anser vi utgör de olika komponenterna i ett företags kultur och de blev därför grunden för 

intervjuunderlaget.  

 

2.5 Teoretiska urval  

Urvalskriterierna bestäms under arbetets gång, detta kallar Glaser och Strauss (1967) för 

teoretiskt urval och innebär att de exakta urvalskriterierna inte går att fastställa i förväg. Enligt 

Glaser och Strauss (1967) ska urvalet begränsas när en så kallad teoretisk mättnad är uppnådd. 

Syftet med urvalet är att maximera variationen, vi valde därför att intervjua personer med 
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olika positioner från olika avdelningar. Vi undvek att lägga fokus på traditionella variabler 

som kön och ålder då det är mänskliga fenomen vi var intresserade av (Gustavsson, 1998). 

 

2.6 Teoretisk mättnad 

När materialet har analyserats noggrant nås ett stadie där tillkommande information inte 

speglar några nya upptäckter. Ingenting nytt framkommer till kategorierna, vilket innebär att 

teoretisk mättnad är uppnådd. Istället för att fortsätta göra flera intervjuer och observationer 

rekommenderar Gustavsson (1998) att lägga fokus fokus på det tidigare insamlade materialet 

och fördjupa sig i det. 

 

Från början hade vi planerat att genomföra cirka fyra intervjuer på ledningsnivå och åtta 

intervjuer med medarbetare. Efter den tredje intervjun med chefer på ledningsnivå upptäckte 

vi inte några nya mönster och vi kunde inte heller utläsa någon ny information. Vi valde 

därför att genomföra spontanintervjuer ute i varuhuset med medarbetare för att säkerställa att 

den information vi tidigare erhållit från cheferna stämde överens med hur det såg ut i 

varuhuset. Efter den sjunde spontanintervjun upplevde vi att det inte fanns någon mer relevant 

information som kunde vara till användning för oss. 

 

2.7 Kodning och konceptualisering  

I denna process försöker man sätta namn och begrepp på tendenser i data. Det finns två olika 

sätt att konceptualisera: abstrakt och associativt. Det abstrakta konceptualiseringssättet 

innebär att nams sätts helt allena på tendenser i det insamlade materialet, namnet i sig 

kommunicerar ingenting, ett exempel på det är ett påhittat ord som ”krangemula”. En metafor 

som ”psykiskt fängelse” är ett exempel på att konceptualisera associativt. I Grundad Teori är 

konceptualisering av abstrakt form att föredra. Syftet med detta är att begreppssätta det som 

framkommer som gemensamt från intervjuerna och visa sambanden mellan dem. Ett 

framväxande av olika kategorier kommer även att ske i detta stadium. (Gustavsson, 1998)  

 

Under intervjuerna jämförde vi kontinuerligt respondenternas inställning och uppfattning till 

organisationens struktur och atmosfär, för att kunna rama in företagskulturen på IKEA. 

Samtidigt försökte vi upptäcka underliggande mönster och gemensamma uppfattningar om 

organisationen, istället för att bara sammanfatta intervjuerna. De observationer som vi 
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genomfört fungerande som komplement till intervjuerna och hjälpte oss att styrka de mönster 

vi kunnat utläsa från dem. Det är i en Grundad Teoristudie intressant att hitta förklaringar till 

underliggande mönster och gå in mer på djupet för att hitta faktorer som förklarar sociala 

fenomen. Vi delade upp den viktigaste informationen från intervjuerna i huvudområden som 

sedan resulterade i mer specifika områden.  

 

Nästa steg var att sätta namn och begrepp på de mest framträdande dragen i vårt insamlade 

material, vilket resulterade i ett trettiotal olika begrepp. Vi kunde gruppera ihop vissa begrepp 

som vi ansåg hade liknande innebörd och ge dem ett nytt gemensamt namn. Resultatet av 

detta blev fyra kategorier: Yttre och Inre fasad, Okonventionell Formalitet, Omfamnande 

Enkelhet, Kollektivt Handlande. Vi har utförligt förklarat dessa begrepp i avsnittet förklaring 

av kategorier. 

 

2.8 Kärnkategori 

Efter att materialet kodats och delats upp i olika kategorier börjar arbetet att försöka hitta 

kärnkategorin. Denna kärnkategori ska fungera som en samlingskategori och representera det 

som vi anser vara mest relevant ur det insamlade materialet. Kärnkategorin ska helst förklaras 

med hjälp av ett verbalsubstantiv, för det beskriver både själva händelsen och förändringen. 

Den ska också till 95% stå i relation till den insamlade informationen. Kärnkategorin ska även 

förklara undersökningsområdet. Samt ligga som grund vid utvecklandet av den egna teorin. 

(Gustavsson, 1998) 

 

Vi analyserade de olika kategorierna och fann då viktiga och tydliga samband mellan dem. 

Kategorierna representerar företagskulturen på IKEA som vi försökt ringa in och undersöka 

med hjälp av öppna intervjufrågor samt observationer. Kärnkategorin växte fram ur 

kategorierna och representerar huvuddragen i samtliga kategorier 

 

2.9 Jämförande analys  

I den jämförande analysen jämförs kontinuerligt den information som samlas in för att skapa 

ett större djup, istället för att låta ett fåtal indikatorer forma en teori. Den fortlöpande 

jämförande analysen fördjupar och ger rika illustrationer som sedermera bygger upp 

kategorierna (Gustavsson, 1998). Vid användandet av Grundad Teori kan man använda sig av 



En Grundad Teoristudie på IKEA 

 12 

många olika typer av data. Vi har i vår studie valt att samla fakta från intervjuer och 

observationer. Jämförelser av våra respondenters svar på våra intervjufrågor kommer därför 

att ligga som grund för skapandet av kategorierna. Dessa kommer slutligen att sammanföras 

och jämföras för att kunna skapa en teori. 

 

2.10  Relaterande litteratur 

Gustavsson (1998) belyser att den relaterande litteraturen ska läsas sist i en Grundad 

Teoristudie, vilket skiljer sig från de flesta andra metodansatser. Teorin läses efter 

genomförandet av undersökningen och teoriskapandet. Med lite förkunskap och påverkan av 

vad andra sagt om forskningsområdet finns en bra möjlighet att skapa en egen teori. På så sätt 

kommer man att kunna skapa en ny egen teori på bästa sätt. Därefter jämförs den egna teorin 

med befintlig litteratur inom området och en diskussion om skillnaderna och likheterna 

mellan dina egna och andra forskares resultat avslutar hela studien. 

 

Vi valde därför att läsa relaterande litteratur när vi sammanställt kategorierna och skapat en 

kärnkategori. Vi ansåg att relaterande litteratur till vårt forskningsområde främst rörde 

diskussioner kring kultur, företagskultur och IKEAs kultur. Kriterierna vi beaktade när vi 

valde ut lämplig litteratur var att vi skulle kunna göra jämförelser, dra paralleller, hitta 

skillnader mellan våra upptäckter och tidigare resultat från andra forskare. 
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3 Kritik mot Grundad Teori 

Syftet med detta avsnitt är att ge läsaren möjlighet att kunna bilda sig en uppfattning om 

trovärdigheten i uppsatsen. Kritiken baserar sig i huvudsak på vad Gustavsson (1998) och 

Alvesson & Sköldberg (1994) för fram i sina böcker. Vi kommer även själva att rikta kritik 

mot metoden i detta avsnitt. 

 

Det kommer alltid att riktas kritik mot olika metoder så länge det finns olika paradigm med 

skilda uppfattningar om innebörden av sanning och objektivitet. Det är svårt att finna en 

metod som kan tillfredställa alla och som löser dispyterna om vetenskaplighet samt god 

respektive dålig forskning. (Gustavsson, 1998) 

 

Subjektiva forskare riktar kritik mot att det kan uppstå tolkningsproblem av den insamlade 

materialet medan positivisterna (objektiv inriktning) lägger kritik mot att det är svårt att 

bevisa att metoden är vetenskaplig och objektiv eftersom man i huvudsak använder sig av 

kvalitativ forskning. (Alvesson och Sköldberg, 1994)  

 

Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) handlar kritiken mot Grundad Teori främst om att 

närsynt empiri har svårt att nå fram till djupstrukturer. Deras sammanfattade kritik riktar sig 

även mot avsaknaden av en djärvare inställning till forskningsprocessen.  

 

Ett annat problem med Grundad Teori som ofta framförts i forskningssammanhang handlar 

om att Grundad Teori föreskriver relaterande litteratur läses i slutet av forskningsarbetet och 

att forskaren inte ska ha någon förförståelse (Gustavsson, 1998). Det är svårt att inte ställa sig 

kritisk mot argumentet att desto mindre kunskap som innehas om forskningsområdet desto 

bättre resultat kan nås med forskningen. Utan förförståelse kan man inte veta vad som är 

relevant och intressant för undersökningen. Vi hävdar att det är näst intill omöjligt att hitta ett 

forskningsområde där forskaren inte har någon som helst förförståelse, men om forskaren är 

medveten om att förförståelsen kommer att påverka arbetet minskar problemet. Baserad på 

ståndpunkten att ha så lite förförståelse som möjligt riskerar forskaren att komma fram till 

teorier och svar på forskningsfrågor som redan presenterats och som allmänheten anser vara 

självklara. 
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4 Källkritik  

I detta avsnitt förs en kort diskussion beträffande källkritik. För att bedöma kvaliteten på en 

uppsats måste såväl källorna, som metoden och undersökningen granskas kritiskt. 

”Information kan förvrängas och tappa sin ursprungliga mening på grund av att den 

missförstås, vinklas för att passa någon annans syften eller rycks ur sitt sammanhang” 

(Gustavsson, 1998, s.59). Som forskare bör du vara medveten om att intervjupersonen kan ha 

ett medvetet eller omedvetet intresse av att framställa information på ett särskilt sätt. Vi fick 

hjälp av personalchefen att boka tre intervjuer vilket kan ha bidragit till att de personer som vi 

intervjuade inte gav en korrekt bild av företaget. Respondenterna kanske påverkades av att vi 

spelade in intervjuerna och gav därför inte en verklighetstrogen bild av företaget. För att inte 

gå miste om någonting samt för att kunna gå tillbaka och lyssna på intervjuerna i efterhand 

valde vi att spela in intervjuerna.  

 

När kvantitativa undersökningar genomförs används begrepp som validitet och reliabilitet. 

Validitet definieras som att man mäter det som avsetts att mätas och reliabilitet att identiska 

resultat erhålls vid upprepade mätningar (Starrin, 1996). En Grundad Teori ansats mäter inte 

något förutbestämt utan målet är att skapa en teori. Vi har försökt redogöra för hur vi kommit 

fram till våra resultat för att ge läsaren en möjlighet att kunna bedöma rimligheten och 

trovärdigheten i vår framställning. En Grundad Teoriansats baseras på undersökarens 

kreativitet och hur insamlat material behandlats. Reliabiliteten i arbetet uppfylls om andra 

forskare kan genomföra samma undersökning och uppnå samma resultat. 
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5 Empiri 

I detta avsnitt börjar vi inledningsvis med en kort företagspresentation sedan sammanställer vi 

samtliga intervjuer och observationer som vi genomfört på IKEA Porta di Roma och IKEA 

Anagnina. Avslutningsvis följer en analys av det empiriska materialet. 

 

5.1 Företagspresentation 

Handelsfirman Ikea Agunnaryd grundades 1943 av Ingvar Kamprad, 1948 annonserades den 

första möbeln. Tidigare såldes pennor, plånböcker, klockor, smycken, fröer, julkort och 

nylonstrumpor (Torekull, 2003). 1948 anställde Ingvar Kamprad även sin första medarbetare, 

ett par år senare hade företaget vuxit till sju åtta anställda. Våren 1952 kom Ikea-nytt, där 

meddelades bland annat att man i fortsättningen bara skulle sälja möbler och heminredning, 

hösten 1952 kom den första IKEA-katalogen ut, och den 18 mars 1953 öppnades den första 

möbelutställningen (Torekull, 2003). Namnet IKEA kommer från Ingvar Kamprads initialer 

plus den första bokstaven i Elmtaryd respektive Agunnaryd, bondgården och byn där han 

växte upp. Idag är IKEA ett stort multinationellt heminredningsföretag, med ägande och 

intressen i ett flertal områden och branscher (www.ikea.se, 051028). 

 

År 1963 öppnades det första utländska varuhuset i Oslo (Bakka et al, 1993) och inte förrän 

1989  öppnades det första IKEA varuhuset i Italien, i dagsläget finns 11 varuhus i Italien, 

Milano, Turin, Brescia, Padova, Genova, Bologna, Florens, Rom och Neapel (www.ikea.it, 

051102). Italien utgör med sina 7% en av de fem största inköpsregionerna i världen 

(www.ikea.se, 051028). 

 

IKEA Porta di Roma 

Varuhuset öppnades under våren 2005 och det finns i dagsläget ca 470 anställda (www.ikea.it, 

051102). 

 

IKEA Anagnina 

Varuhuset öppnades år 2000 och det finns idag ca 390 anställda(www.ikea.it, 051102). 
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Vi tror att varuhusens ålder kan medverka till att kulturen skiljer sig åt mellan de två 

varuhusen. Eftersom IKEA Porta di Roma är relativt nyöppnat tror vi att företagskulturen inte 

är lika väletablerad där som på IKEA Anagnina. 

 

5.2 Respondenter 

Respondent 1: Stefano Maida, HR - Chef, IKEA Porta di Roma 

 

Respondent 2: Sara Carollo, Organisation and Utvecklingsansvarig, IKEA Porta Di Roma 

 

Respondent 3: Almudena Plaza, Första inredningsdekoratör, IKEA Porta Di Roma 

 

Respondent 4-11: Anonyma medarbetare 

 

Respondent 12-32: Anonyma kunder  

 

5.3 Intervjuer med chefer 

Syftet med detta avsnitt är att förtydliga de mönster och trender som vi kunnat urskilja. Stora 

delar av intervjuerna är därför med för att kunna ge en så heltäckande bild som möjligt och för 

att ge läsaren möjlighet att jämföra och binda ihop respondenternas svar. Vi anser även att 

materialet är viktigt för läsaren eftersom det kommer vara en central del av uppsatsen. 

Intervjuerna har bidragit till att vi kunnat bilda oss en uppfattning om hur de anställda 

uppfattar den kultur som finns på IKEA beskrivet med deras egna ord ofta följt av exempel 

för att understryka det hela. Det empiriska materialet är mycket viktigt för oss eftersom vi inte 

läst någon relaterande litteratur utan enbart baserat vår uppfattning om IKEAs företagskultur i 

Italien på dessa intervjuer och observationer.  

 

Vi har genomfört intervjuer med tre högt uppsatta chefer på IKEA porta di Roma. En kontakt 

etablerades med personalchefen som i sin tur hjälpte oss att boka in intervjuer med de två 

andra cheferna (se bilaga 3). Respondenterna visste inte innan vilken typ av frågor de kunde 

vänta sig utan enbart att det handlade om IKEAs kultur. Därför kunde de inte förbereda sig 

och förhoppningsvis ledde det till att svaren var så sanningsenliga som möjligt.  
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Intervjuförfarandet gick till så att en av oss ställde alla frågor på italienska samtidigt som den 

andra ägnade sig åt att göra observationer. Vi spelade in intervjuerna och gick sedan 

gemensamt igenom det insamlande materialet.  

 

Efter varje intervju kommer vi presentera ett avsnitt med observationer som utförts under 

respektive intervju. Syftet med detta avsnitt är att försöka illustrera underliggande mönster i 

respondenternas kroppsspråk, miljön de arbetar i och andra faktorer som bidragit till att skapa 

den kultur som finns på IKEA. 

 

Observationer som gjordes under intervjuerna med Stefano Maida, Sara Carollo, Almudena 

Plaza finns under Bilaga 4. 

5.4 Intervju med Stefano Maida 

Maida har arbetat på IKEA Porta di Roma i 13 månader, han började arbeta redan 9 månader 

innan öppningen. Maida blev tillfrågad av en rekryteringsfirma som kontaktade honom när 

han arbetade på ett annat företag, han genomgick en intervju sedan blev han erbjuden arbetet 

som personalchef.  

 

Maida berättar att de lagt ner mycket tid på att rekrytera rätt personer, han har träffat mer än 

2000-3000 personer. Många ansökningar har inkommit via Internet. Rekryteringsprocessen 

började i januari, först granskades CVs och i februari gjordes ett urval som pågick ända in i 

maj. Gruppintervjuer genomfördes först, följt av en eller två personliga intervjuer. Maida 

säger att det hela varit en lång process men de är mycket nöjda med slutresultatet. 470 

personer är nu anställda, 390 av dem har rekryterats internt, resterande har kommit från andra 

håll framförallt från närliggande affärer i området. Maida berättar även att några av de saker 

som de fokuserat på är IKEAs värderingar, Maida anser att det är viktigt att de personer som 

rekryteras delar IKEAs värderingar eller kan ta till sig dem i framtiden. Praktiska övningar har 

även genomförts för att se till att personalen kan hantera IKEAs värderingar med lågt pris och 

hög kvalité. De första undersökningarna som utförts efter öppningen gällande personalens 

attityder, deras motivation och kompetens är mycket tillfredställande säger Maida. 

 

Maida berättar vidare att deras mål är att ha ett varuhus som speglar Roms marknad, det vill 

säga hur Rom ser ut befolkningsmässigt med en stor andel medborgare med utländsk 
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bakgrund. På IKEA Porta di Roma arbetar 11% med utländsk bakgrund med medelåldern 32 

år, och för de flesta är detta inte deras första arbetslivserfarenhet.  

 

Maida berättar att de får riktlinjer från huvudkontoret i Sverige som sedan anpassas till Italien 

för att sedan implementeras i varuhusen. Det är sedan upp till varje varuhus att komma på 

egna idéer och riktlinjer i enlighet med övergripande riktlinjer. ”Det är viktigt att människor 

förstår vårt varumärke, värderingar och våra riktlinjer, för att kunna hitta personer som passar 

in“. 

 

Enligt Maida är fördelningen mellan kvinnor och män: 40% män och 60% kvinnor, men målet 

är en jämnare fördelning. Maida understryker dock att de är nöjda med hur det ser ut idag. 

 

Uniformen som de flesta anställda bär är blå och gul, men det finns vissa skillnader, t ex så 

måste de som arbetar i restaurangen bära vit uniform på grund av hälsoskäl. Loggan måste 

också alltid vara synlig och alla uniformer har samma material, ingen har finare kläder än 

någon annan. På varuhuset finns även varje dag två stycken som kallas skiftansvariga. De är 

ansvariga för allt som händer i varuhuset och ifall en nödsituation skulle uppstå måste de 

skiftansvariga ta itu med problemet. Dessa personer har inte på sig uniformen på grund av att 

de måste kunna ta sig igenom varuhuset snabbt och smidigt vid en nödsituation. Han säger att 

det är viktigt att ha på sig uniformen för att känna gemenskap och samhörighet med företaget 

men också för att ge kunden en bra bild av företaget. Det är därför viktigt att uniformen alltid 

är ren och hel.  

 

Maida berättar att kommunikationen är väldigt viktig och att det är ett problem på varuhuset 

eftersom många arbetar olika tider. Det är svårt att på ett effektivt sätt kommunicera och nå ut 

till alla, detta är ett problem som identifierats och tillsammans med huvudkontoret i Milano så 

har ett system utformats för att förbättra kommunikationen. Målet är att kunna nå ut till alla. 

 

Varje avdelning har utsett två representanter som ska medverka på kommuniaktionsmötet och 

sedan informera de andra, samt att föra fram de anställdas synpunkter till cheferna. Maida 

berättar att det finns anslagstavlor ute i korridoren där information om allt nytt som pågår 

anslås. Han poängterar också att det är viktigt hur man kommunicerar, t ex vilket typsnitt man 

ska använda sig av samt hur länge informationen ska sitta uppe på anslagstavlorna. Det 

förekommer även andra möten där ledningsgruppen träffar andra ansvariga i varuhuset för att 
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dela information. Totalt finns 30 chefer på olika nivåer i varuhuset. Varje avdelningschef har 

även möte med sina anställda då man pratar om hur det går, vad som måste göras och vad som 

måste prioriteras. 

 

IKEA använder sig mycket av sitt intranät där all information läggs ut, detta sker minst en dag 

i veckan. Alla anställda har tillgång till intranätet och det finns datorer utställda på kontoret 

som alla anställda kan använda sig av. 

  

Maida beskriver att de önskar att deras kunder upplever dem som kompetenta, tillgängliga 

och trevliga. Det som förmedlas till personalen är att de måste tycka om kundkontakt för det 

kommer bidra till en äkta känsla för kunden. Regel nummer ett är uniformen och i 

omklädningsrummen finns en spegel, i skämtsam ton uppmanas de anställda att innan de går 

ut i varuhuset se sig i spegeln och tänka på att det är så här kunden kommer att uppfatta dem.  

 

Mötena med varuhuschefen är informella och sker i form av fri diskussion då alla får säga vad 

de vill. Ett exempel på denna informalitet är att om någon glömt att meddela varuhuschefen 

om något de vill ta upp så kan man under mötet ta upp det utan att ha förvarning. Maidas 

erfarenhet av IKEA är att det är mer informellt jämfört med andra italienska företag han 

arbetat på. Man du-ar t ex varandra inom IKEA. 

 

Maida berättar att det finns obligatorisk utbildning för samtliga anställda. Sammanlagt får 

varje anställd ungefär två veckors utbildning. En av de obligatoriska momenten heter IKEA 

way, det är en av de första sakerna som varje anställd går igenom. Momenten beskriver vad 

IKEA är, var IKEA ursprungligen kommer ifrån, vad IKEA spirits är, mission, i vilka länder 

IKEA finns samt vad deras intentioner är. Det här momentet måste alla gå igenom även de 

personer som bara ska jobba en månad på IKEA. Sen finns det specifika utbildningar för 

restaurang, logistik, försäljning mm. Nästan alla utbildningar hålls i Italien med vissa 

undantag då managers åker utomlands. Varuhuschefen åker vanligtvis till Sverige på 

utbildning. 

 

En gång per år blir alla anställda utvärderade. Under öppnings-fasen träffade alla 

avdelningschefer sina anställda för att informera om hur det gått. Maida framhåller att 

hittentills har feedbacken fungerat jättebra. Feedback mellan anställd och chefer har varit 

nödvändig. 
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På frågan om hur IKEA motiverar sina anställda svarar Maida att det inte är enkelt, den första 

saken som är viktig är stämningen i varuhuset samt att verkligen poängtera hur viktiga alla 

anställa är för organisationen, det är även viktigt att deltids anställda känner sig viktiga och att 

de bidrar.  

 

Enligt Maida så kan många beslut fattas utan att prata med varuhuschefen men det beror lite 

på beslutets nivå och hur viktigt det är. Men beslut som berör hela varuhuset och även 

påverkar externt måste gå via varuhuschefen. Det är alltid viktigt innan man tar ett beslut att 

rådfråga andra personer om vad de tycker. Personligen försöker Maida alltid inkludera 

varuhuschefen om han anser att det behövs. Det är viktigt både för mig och för henne men 

även för dess beslutetseffekter säger han. 

 

Maida säger att företagskultur inte är en lätt fråga men att det innefattar en person som har 

kapaciteten och kraften att ta risker samt att de måste ha kunskap om det han/hon gör. Maida 

verkar inte riktigt förstå frågan men fortsätter med att säga att det handlar om ledarskap t ex 

att du kan dua folk och hur man kommunicerar. 

 

Maida säger att den kultur som speglar IKEAs kultur är mänskligheten, stämningen, 

atmosfären och den uppmärksamhet som ges till varje anställd. Fokusen på att varje person är 

viktig är inte så vanlig i Italien.  

 

På frågan om vad svensk företagskultur är svarar Maida att tills nu så har han inte lyckats lära 

känna den så mycket. Han har lärt sig lite genom några böcker som han läst men inte haft 

möjlighet att se den med egna ögon. Maida tror att det är en enkel kultur med en platt 

organisation, rationell och schematisk, en kultur där det finns en enorm respekt mellan 

människor. Det här är inte alls starkt i den italienska kulturen. Maida tror att det här är en av 

motiven till varför det inte är så lätt för en svensk person att helt och hållet integreras i den 

italienska kulturen för att många saker som är helt naturliga för en italienare inte är så enkla 

att ta till sig. Den italienska kulturen är generellt mycket mer formell, hierarkiskt uppbyggd 

och vanligtvis så  ni-ar man varandra i italienska organisationer. 
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5.5 Intervju med Sara Carollo 

Carollo arbetar på personalavdelningen tillsammans med personalchefen Stefano Maida. 

Hennes arbete innefattar allt ifrån företagsklimatet, internkommunikation till allt som har att 

göra med beteenden mellan avdelningar och personal.  

 

Carollo har arbetat på varuhuset sedan januari 2005 tidigare har hon arbetat på IKEA i 

Florens. Sammanlagt har Carollo arbetat på IKEA i 3 år, hon har alltid haft samma 

arbetsuppgifter under sin tid på IKEA.  

 

Carollo säger att egenskaper som anställda behöver ha är entusiasm, glädjen att jobba, viljan 

att jobba, vilja lära sig nya saker, fungera bra i en grupp, veta hur man mår bra, få andra i en 

grupp att må bra och tycka om att dela arbetsuppgifter med andra. På IKEA är det väldigt 

viktigt att vara mänsklig, det är en stor del av verkligheten.  

 

Carollo tror inte att IKEA är för alla typer av människor, den som letar efter ett företag som är 

väldigt hierarkiskt, formellt eller letar efter ett typiskt italiensk företag borde inte komma till 

IKEA. IKEA försöker vara tydliga gentemot de som söker jobb på företaget och vill försöka 

att förstå sig på de och hur väl de skulle kunna passa in i företagets verklighet. Trots detta 

finns en viss felmarginal.  

 

På frågan om fördelningen mellan kvinnor och män och nationalitet svarar Carollo att 

generellt så har det aldrig funnits sådana preferenser på IKEA och ännu mindre på det här 

varuhuset. Man har hela tiden försökt att skapa ett ”lag” som varierar mycket gällande ålder, 

erfarenhet, kön mm t ex sägs det att medelåldern på IKEA är låg men i verkligheten så är det 

inte så för snittåldern här är 33 år. Det finns 12 % medborgare med utländsk bakgrund här i 

dag vilket är en bra siffra med tanke på att vi befinner oss i Italien och dessutom i Rom där 

det är väldigt rikt på olika nationaliteter, det skulle verkligen vara synd att bara tänka på unga 

italienare. Det skulle inte representera staden. Det finns svenskar här men det fanns fler på 

IKEA i Florens. Det finns 2-3 svenska medarbetare berättar hon. 

 

Carollo säger att alla har uniform men att de är lite olika beroende på vilken avdelning man 

arbetar på. Alla som arbetar på kontoret har samma byxor och t-shirts som de som arbetar ute 

i varuhuset men tröjan är blå i stället för blå och gul. Den blå tröjan har bara de som arbetar på 
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kontoret och personer som arbetar på lagret. Även de som arbetar under Carollo har exakt 

samma kläder som henne. 

 

Carollo uppfattar kommunikationen mellan chefer och medarbetare som helt bekymmersfri.  

 

Carollo hoppas och har flera gånger hört av vänner att IKEAs anställda uppfattas som 

avslappnade, nöjda, leende, glada, verkar nöjda samt kompetenta. Om en kund vänder sig till 

en anställd betyder det att de behöver hjälp med någonting, därför behöver våra anställda vara 

professionella. En glad professionalitet, inte tråkig.  

 

Organiserade möten sker på personalavdelningen, det är få som arbetar här och alla arbetar 

exakt samma tider så det är lätt att ordna. Det finns avdelningar där alla har olika arbetstider 

och där är det svårare att hitta en tid att ha möte på som passar alla. Den högsta chefen håller 

oftast i mötena. Under mötena kan alla prata fritt. 

  

Carollo säger att det finns två fester per år som betalas av IKEA. Sen finns det 

avdelningsfester eller middagar som sker var tredje månad säger hon, då alla är inbjudna.  

 

Carollo säger att alla som blir anställda har en introduktionsutbildning som handlar om 

företaget och dess säkerhet, man måste även känna till hur varuhuset ser ut, alla avdelningar 

som finns mm. Sen finns det även utbildning som består av att man går parallellt med någon. 

Nu pågår ett nytt projekt som innebär att alla nya som börjar här har en buddy som han/hon 

får vara med den första månaden, för att få stöd mm.  

 

Feedback sker, förutom den årliga utvärderingen som är obligatorisk för alla, i något som 

heter Follow up som bland annat sker under provanställningen men även längre fram. Carollo 

säger att även hon får feedback.  

 

Carollo motiverar sin personal genom att informera om allting ordentligt, det är viktigt att de 

personer som jobbar tillsammans med henne ska veta lika mycket som Carollo själv. Carollo 

försöker att ge läxor och tydliga mål samt berätta och ge feedback om hur det går. Personer 

som arbetar med mig få pröva på olika saker, försöker hitta på nya saker som de kan lära sig 

och bli bättre på säger hon. Carollo försöker alltid vara nära och förstående samt vara inriktad 
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på att de ska kunna utvecklas och försöker att se saker långsiktigt. Fram tills nu så tycker 

Carollo det fungerat bra. 

 

Carollo säger att i verkligheten kan inte alla fatta ett beslut men alla kan komma med ett 

förslag. Men sjävlklart är det skillnad mellan alla olika beslut t ex saker som rör hela 

varuhuset och ekonomiska beslut måste gå igenom varuhuschefen. När det gäller ett beslut 

som bara berör personalavdelning kan Stefano Maida ta ett beslut. Men även Carollo själv kan 

ta beslut.  

 

På frågan om det är upp till kassörskan att avgöra om produkt är trasig och sen ge rabatt, 

svarar Carollo att det inte är kassörskan som bestämmer. Personen i kassan måste ringa en 

person som jobbar med detta det här och rådfråga dem. Det är en rutin som innebär att 

han/hon kommer och tittar samt bedömer hur mycket rabatten blir, denna person arbetar alltid 

i varuhuset bredvid kundservice.  

 

Företagskultur för Carollo är ett sätt att leva i en organisation, det är det som differentierar ett 

företag från ett annat och berör alla på alla nivåer. Även hur företag är estetiskt och 

strukturellt uppbyggda, vad som finns och inte finns och hur personer beter sig. Det går aldrig 

att lyckas eller må bra om man inte tar hänsyn till kulturen. På IKEA är det ännu viktigare för 

den stora skillnaden mellan personer som jobbar på IKEA tar hänsyn/passar in i till kulturen. 

Här på IKEA kan de flesta personer förstå vad IKEA kulturen står för säger hon. Ju mer man 

kan stå för kulturen i ett företag desto bättre kan man jobba. Carollo undersökte vilken typ av 

kultur som fanns på IKEA innan hon sökte jobb här. Den plats som ges till varje anställd är 

viktig och är företagskultur för mig, säger hon.  

 

Det som Carollo känner till om svensk företagskultur har hon läst, hört eller fått berättat för 

sig av kollegor. IKEA anser Carollo speglar den svenska företagskulturen som är mycket mer 

naturlig och spontan i jämförelse med den italienska eller spanska. När Carollo tänker på 

svensk företagskultur så tänker hon på IKEA.  

 

Italiensk företagskultur beskriver Carollo som mycket hierarkiskt, mer formell vad gäller 

klädsel och hur man tilltalar varandra och på de flesta företag ni-ar man varandra. På IKEA 

skulle det aldrig fungera. Italiensk företagskultur innebär mindre respekt för personen. ”Om 

du är chef så är det bra men om du inte är det så är det inte självklart att ditt ord har någon 
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betydelse. I Italien är det mindre fokuserat på jobbet, svenskar verkar vara mer .”När man är 

på jobbet så är man där för att jobba” fokuserade.” 

 

När det gäller IKEA-kulturen i Italien generellt svarar Carollo att det finns ett problem här i 

Italien för man försöker leva efter den svenska kulturen vilket inte alltid lyckas. Det är en 

dubbel verklighet, mycket som sägs att det skall göras på ett svenskt sätt görs sedan inte så, 

detta är något som upprör Carollo som anser att det borde vara enkelt. Alla personer som 

jobbar på IKEA avspeglar tyvärr inte IKEA-kulturen och därför händer sånt här. Det finns en 

form av konflikt mellan det som görs och det som huvudkontoret i Sverige säger ska göras på 

ett visst sätt. ”Enligt mig så tror jag att det bästa skulle vara om allt gjordes exakt likadant 

överallt annars så kan man skapa ett nytt företag som inte är IKEA” . Det skall vara en liten 

svensk värld i Italien men idag är Carollo osäker på om det verkligen är så. Det varierar säkert 

mellan olika varuhus, men det beror även på det italienska huvudkontoret som är väldigt 

italienskt, kanske lite väl italienskt enligt Carollos mening. Carollo anser att det skulle vara 

bättre med fler svenskar i Italien.  

 

Carollo har aldrig träffat Ingvar Kamprad. Personer säger att han är väldigt karismatisk, 

mycket mänsklig samt ger viktiga råd. Fåordig men det han säger är mycket genomtänkt och 

viktigt. Carollo är väldigt nyfiken på honom och skulle gärna träffa honom.  

 

Carollo berättar att det finns personer som åker runt med en check-lista i olika länder för att 

undersöka hur arbetet utförs. Det här fanns inte förut men från och med att de började med det 

här är alla mycket mer noggranna och uppmärksamma så att man inte blir underkänd genom 

att göra annorlunda än det som riktlinjerna säger. Tackvare det här systemet så genomför folk 

saker på exakt samma sätt enligt reglerna. Det är chefer från hela världen som åker runt och 

undersöker att allt utförs på rätt sätt. Tackvare det här tror Carollo att man kommer att 

återvända till det som fanns från första början när det inte fanns så många varuhus i världen.  

Resultaten av de här rapporterna publiceras på intranätet, Commercial review international. 

Målet med den här undersökningen är att alla IKEA varuhus ska vara identiska och att 

svenskheten ska bevaras. 
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5.6 Intervju med Almudena Plaza 

Plaza startade sin karriär på IKEA Spanien 1996, efter ett år flyttade Plaza och började arbeta 

på IKEA i Italien. Plaza arbetade på IKEA i Spanien under 2003-2004 men återvände sedan 

till Italien där hon planerar att stanna en längre tid. Plaza arbetar idag på IKEA Porta Di 

Roma, hon har varit med sedan varuhuset öppnade och hjälpt till att bygga upp 

dekorationsavdelningen.  

 

Plaza beskriver sin roll som chef mer som en coach som guidar sin personal, än som en 

hierarkisk chef som bara styr uppifrån. ”Mina anställda måste visa att de utvecklas i sina 

arbeten och själva arbeta med sin personliga mognad”. Plaza berättar sedan hur det gick till 

vid rekryteringen av personalen innan öppningen, hon beskriver processen som ganska 

traditionell. De arbetssökande var tvungna att genomgå 2-3 ”slutintervjuer” för att bevisa både 

deras tekniska kompetens och deras personlighet, man testade också deras förmåga att arbeta i 

grupp och deras initiativförmåga. Plaza fick själv genomgå samma förfarande innan hon blev 

anställd. 

 

 Att arbeta med sig själv och att hela tiden växa säger Plaza ingår i IKEAs värderingar men 

även att kunna arbeta i grupp, inte vara rädd att misslyckas, ta eget ansvar och att vara 

medmänsklig är centrala egenskaper som en anställd bör inneha. Plaza beskriver 

organisationen som väldigt olik andra företag i både Italien och Spanien, IKEAs struktur är 

inte hierarkisk och det är ungefär lika många kvinnor och män som arbetar här. 

 

Plaza säger att utbildningen på hennes avdelning är mycket specialinriktad, första året måste 

nämligen samtliga genomgå viss utbildning trots att de är arkitekter, inredningsdesigners till 

yrket eller har arbetat på IKEA i ett annat land, de måste lära sig IKEAs ”regler” i Italien 

säger hon. Generella kurser som handlar om IKEAs kultur och svenskheten finns självklart 

också. 

 

Plaza beskriver IKEA Italien som ganska italienskt jämfört med IKEA Spanien, där var 

svenskheten väl bevarad, i Spanien kändes det att man arbetade i en organisation som 

härstammade från Sverige säger hon. Idag finns det inte någon svensk som arbetar på 

chefsnivå här på IKEA Porta di Roma. Klädseln är den samma både i Spanien och Italien, på 
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Plazas avdelning har de anställda gråa byxor, mörkblå tröja och säkerhetsskor. De andra 

IKEA anställda bär blåa byxor och gula tröjor.  

 

Plaza arbetar huvudsakligen på kontoret och hon har 8 personer under sig som arbetar i 

varuhuset. Plaza anser att kommunikationen i hennes team är väl fungerande, de använder sig 

mycket av email och hon har även möte med dem var 15:e dag. Kommunikationen mellan 

cheferna beskriver hon som enkel och effektiv, de träffas för möte en gång per vecka, ett 

enkelt språk används, alla kan prata fritt och stämningen är informell. Det är enkla och snabba 

beslutsvägar och endast vid stora beslut rådfrågar Plaza sin chef.  Det är tack vare Sverige 

som det fungerar så här säger Plaza. Hon anser att man dock känner viss skillnad mellan 

chefer och anställda eftersom varuhuset är relativt nyöppnat och eftersom det är italienare som 

arbetar här. 

 

Motivation och feedback är mycket viktigt för Plaza, motivation ger hon sina anställda genom 

beröm och utvecklingsmöjligheter. Feedback ges till samtliga anställda när ett arbete har 

slutförts. Något bonussystem har de inte ännu men arbetar med att utveckla ett som ska 

fungera väl, Plaza berättar att det fungerade jättebra i Spanien.  

 

Avslutningsvis beskriver Plaza italiensk företagskultur med orden hierarki, formell klädsel 

och statusinriktat. Medan hon ser den svenska företagskulturen som statusbefriad, att man har 

möjlighet att prata med alla samt ta eget ansvar för sin personliga utveckling. Plaza föredrar 

den svenska företagskulturen framför den italienska.   

 

5.7 Spontanintervjuer medarbetare 

Enligt överenskommelse med Stefano Maida skulle vi kontakta Sara Carollo angående 

intervjuerna som vi skulle genomföra med medarbetare, då Maida skulle gå på semester.  

Det visade sig sedan att även Carollo gått på semester, vi kontaktade då Almudena Plaza som 

vi träffat dagen innan och intervjuat. Plaza kunde inte ge något tydligt svar på en gång utan 

bad oss återkomma då hon skulle undersöka saken närmare samt prata med varuhuschefen. Vi 

lyckades aldrig få tag på Plaza igen, tiden började rinna iväg och vi kände att vi var tvungna 

att ändra riktning för att hinna med de intervjuer som kvarstod. Vi bestämde oss för att göra 

observationer och spontanintervjuer på IKEA Porta di Roma. Målet var att prata med 10 

medarbetare och ungefär lika många kunder. Vi kände viss förvirring och hade svårt att enas 
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om hur vi skulle gå tillväga med kvarstående intervjuer, detta ledde till att frustration uppstod 

på grund av att det inte blev som vi tänkt oss från början.  

 

För att nå ett så trovärdigt resultat som möjligt kom vi fram till att vi skulle ”spela” kunder. 

Vi kunde själva slumpmässigt välja ut de personer vi ville intervjua. De anställdas beteende 

och svar kunde avspegla företagets kultur med hjälp av följande frågor: 

 

1. Var kommer IKEA ifrån? 

2. Var finns IKEA katalogen? 

3. Om jag köper en vara, hur får jag hem den?  

4. Vem monterar?  

5. Hur lång tid tar det? Vad kostar det? 

6. Allmänna frågor om olika produkter 

 

Vi genomförde åtta stycken ”spontanintervjuer”, 3 stycken på engelska och 5 stycken på 

italienska. Samtliga respondenter bar IKEA uniform. En sammanfattning av hur vi upplevde 

de anställda följer nedan:  

 

På italienska  

 

• Informationsdisken – italiensk kvinna, cirka 28 år, varken trevlig eller otrevlig, hade 

svar på frågorna men visade inte något engagemang. 

 

• Dekoratör (stod och dekorerade i varuhuset) – italiensk kvinna, cirka 30 år, tråkig, 

log inte, orkade inte svara på frågor, hänvisade till informationen, verkade missnöjd 

och uttråkad. 

 

• Barnavdelningen italiensk kvinna cirka 30 år, inte speciellt trevlig eller engagerad, 

påläst - kunde svara på frågorna, antydde att hon tyckte att jag ställde för mycket och 

jobbiga frågor. 
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• Badrumsavdelningen – italiensk kvinna cirka 35 år, hon svarade på frågorna utan att 

titta på mig, hon höll på med något som hon fortsatte med trots att jag kom och 

frågade. Lionel Richie spelas i högtalarna. 

 

• Lagret – italiensk man cirka 35-40 år, mycket trevlig, hade inte direkt ett svar på min 

fråga ropade och frågade en manlig kollega som kunde hjälpa mig. 

 

På engelska 

 

• Soffavdelningen – italiensk man cirka 25, hjälpsam, tog fram information på datorn. 

Pratade bra engelska, gav bra information och visade engagemang, mycket trevlig. 

 

• Sängavdelningen – italiensk kvinna cirka 40 år, hjälpsam, dålig på engelska, men 

försökte sitt bästa med hjälp av lite gester. Försöker verkligen hjälpa mig, ger bra 

information. 

 

• Förbipasserande - italiensk man cirka 25 år, glad, ler, väldigt hjälpsam, ger 

information på italienska, kan ingen engelska, jag märker att han tycker det är jobbigt 

med språket. 

 

5.8 Varuhusmöte 

Tack vare personalchefen Stefano Maida fick vi möjligheten att deltaga vid det årliga 

varuhusmötet, vi var ombedda att gå in personalingången och fick mot uppvisande av 

legitimation komma in på mötet utan problem. Mötet hölls huvudsakligen av varuhuschefen 

Simona Scarpaleggia och vice varuhuschefen Marcella Petracca Mötet varade i cirka en 

timme och var ett informationsmöte för samtliga anställda, ett flertal anställda kom för sent 

och det förekom småprat mellan de anställda under mötets gång. Alla var klädda i IKEA 

uniform utom vi men det var ingen som frågade vilka vi var. Det var endast två stycken 

anställda med utländskt utseende och jämn fördelning mellan kvinnor och män. På grund av 

det stora antalet anställda så genomfördes mötet i ett konferensrum, uppe på kontoret, vid fyra 

olika tillfällen under två dagar. I konferensrummet fanns två stora bilder med Sverigemotiv 

uppsatta på väggarna, ett från Bohuslän och ett från Gotland, ett bord med vatten, kaffe och 

pepparkakor fanns uppställt i rummet. Vi hade enorm tur som befann oss i Italien precis under 
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den här perioden på året eftersom mötet endast genomförs en gång om året, dessutom var det 

första de någonsin utfört på IKEA Porta di Roma. 

 

Under mötets gång delade vi upp arbetet, en observerade och den andra lyssnade och 

antecknade. Varuhuschefen inledde mötet och presenterade det viktigaste sakerna som skulle 

beröras såsom resultat, actionplan (sälja mycket till låga priser) och fungerande intern 

kommunikation. Kommunikation ser de som ett stort problem på grund av företagets storlek 

eftersom det medför svårigheter att nå ut till samtliga anställda. För att exemplifiera den 

dåliga kommunikationen berättade hon följande: ”alla kunder som hade på sig gult och blått 

på öppningen skulle få en kopp gratis, men de anställda visste inte om detta så det blev många 

koppar över”. Det lades stor fokus på kommunikationen, vilka olika instrument som kunde 

användas för att sprida information på ett effektivt sätt. Det informerades också om den 

prissänkning som nyligen genomförts. 

 

Varuhuschefen hade långt blont hår och var klädd i IKEA uniformen och hade ett informellt 

sätt att utrycka sig på. Stämningen var god i rummet och hon uppmanade alla att hela tiden 

komma med egna kommentarer och frågor. Det gjordes en ordentlig genomgång av resultaten 

samt de ekonomiska målen inför nästa år, varuhuschefen lade stor vikt vid att alla anställda 

skulle vara väl medvetna om omsättningsmålen för kommande år.  

 

Ett enkelt språk användes och småskratt fyllde rummet vid ett flertal tillfällen, detta skapade 

en lättsam och trevlig stämning. Sverige nämndes inte förrän halva mötet gått. 

 

”För att nå målet måste alla vara med och hjälpa till,  det krävs engagemang och intresse för 

att vi ska lyckas nå målen tillsammans”.  Ett exempel på det var varuhuschefens uppmanande 

till alla att göra reklam till vänner och familj om de fantastiska julsakerna som kommer i 

december, bland annat så kommer det säljas julkort ritade av barn. 

 

Mötet avslutades med kaffe och pepparkakor. Sammanfattningsvis uppfattade vi mötet som 

glatt, informellt och trevligt. 
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5.9 Observationer 

Observationerna har genomförts på olika delar av IKEA varuhuset Porta di Roma samt under 

samtliga intervjuerna. Vi utförde våra observationer genom att gå runt på företaget och titta på 

inredning, avdelningarnas uppbyggnad, ritualer, klädsel, stämning mellan anställda, 

bemötandet, tempot och försökte känna av atmosfären på IKEA Porta di Roma. 

 

Vi har sammanfattat samtliga observationer för att kunna lyfta fram de mest framträdande och 

karakteristiska dragen som vi kunnat urskilja. Vi vill även ge läsaren möjlighet att själv kunna 

bilda sig en egen uppfattning om den stämning som fanns på varuhuset. Vi anser att många 

intryck är svåra att sätta ord på men har försökt att beskriva det vi upplevde under vår vistelse 

på IKEA porta di Roma. 

 

Samtliga kunder på varuhuset var välklädda och vi uppskattade en snittålder på cirka 40 år. Vi 

såg inte någon barnfamilj under dagen men vi noterade däremot två stora ungdomsgäng som 

åt lunch i restaurangen. I restaurangen såldes sprit, whisky, Martini, Sambuca mm. Av de 

anställda som befann sig i varuhuset den här dagen så var det en klar majoritet kvinnor (cirka 

65%) vi såg inte någon anställd med utländskt utseende. Stämningen var lugn och det var inga 

köer till kassorna  när vi lämnade varuhuset klockan 16:00.  

 

Baserad på den förförståelse som vi har så bedömde vi att ordningen och tillgång till personal 

i varuhuset var den samma som i Sverige. Däremot så fanns det annorlunda varor till 

försäljning i IKEA-butiken utanför kassorna jämfört med vad som säljs i Sverige, de sålde 

bland annat vodka. Musik spelades i hela varuhuset och ett antal pistolbeväpnade 

säkerhetsvakter patrullerade runt både i varuhuset och utanför de 35 kassorna.  

 

Se bilaga 3 för ytterligare observationer som vi gjort under studiens gång som kan vara 

relevanta för att förstå vår analys av det empiriska materialet. 
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6 Analys 

Inledningsvis presenterar vi kategorierna följt av en modell över de mest framträdande 

indikatorer på mönster från det insamlade materialet. Därefter följer analysen som består av 

utförlig beskrivning av de fyra kategorierna. 

6.1 Kategorier 

Vi har kodat och konceptualiserat det empiriska materialet och ställt följande frågor till 

texterna:  

 

- Vad är framträdande?  

- Vilka faktorer kan vara kulturbetingade?  

- Vilka faktorer påverkar kulturen på företaget?  

 

Detta har sedan hjälpt oss hitta indikatorer som speglar kulturen på IKEA Porta di Roma och 

IKEA Anagnina samt hur de anställda uppfattar kulturen på IKEA. Vi har kontinuerligt 

analyserat materialet, för att fastställa en kategori krävs att respondenterna har haft liknande 

åsikter och uppfattning inom ett område. Kategorin fungerar sedan som en indikator för vad 

som karaktäriserar IKEAs företagskultur. Ett exempel på detta är: ”det är viktigt att ha på sig 

uniformen för att känna gemenskap och samhörighet med företaget”. ”Kommunikationen 

mellan cheferna är enkel och effektiv, vi träffas för möte en gång per vecka, använder ett 

enkelt språk, alla kan prata fritt och stämningen är informell”.  Liknande uttalande gjordes 

under samtliga intervjuer på så sätt kunde vi urskilja kategorin Okonventionell Formalitet, på 

samma sätt har de andra kategorierna vuxit fram. Detta har lett oss fram till följande 

kategorier: 

 

• Yttre och Inre fasad 

• Okonventionell Formalitet 

• Omfamnande Enkelhet 

• Kollektivt Handlande 

 

Dessa kategorier illustrerar variationer och mönster i vårt material som sedermera lett oss 

fram till kärnkategorin Kontrollerad Totalitet. 
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6.1.1 Indikatorer på mönster från insamlat material   

 

6.1.2 
• Kommunikationsproblem på 
chefsnivå 

• Fungerande kommunikation 
förmedlas till kunderna  

• Medarbetare - ej den ”rätta” 
personligheten 

• Porta di Roma: öppenhet, platt 
organisation, engagemang, 
tillgänglighet och bra access 

• Anagnina: toppstyrt, formellt, 
nonchalans, inget engagemang 

• Majoritet kvinnor, få personer med 
utländsk bakgrund 

• Tydliga riktlinjer, ordning och 
 systematisk 
• Varuhuschefen en i mängden  
• Bra access, öppna dörrar 
• Uniform  
• Ej i tid 
• Lugn stämning  
• Tillgänglighet, öppenhet, skratt 
• Från kundens synvinkel 
• Platt organisation 

• Ej status 
• Mänskligt 
• Enkelt  
• ”Kan röra sig fritt” 
• Homogen miljö  
• Värderingar 
• Identitet 
• Samhörighet 
• Stark gruppkänsla 

• IKEA-utbildning 
• 90% kan engelska.  
• Fördel som engelsktalande kund 
• Tillgängliga 
• Mycket personal 
• Ordning ock strukturerat 
• Kompetenta                                                                              

Yttre och Inre Fasad 

Okonventionell 
Formalitet 

 

Omfamnande 
Enkelhet 

 

Kollektivt Handlande 
 

Figur 2. Illustration av framväxandet av kategorierna. 
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Yttre och Inre fasad  

”Det är viktigt att de anställda förstår vårt varumärke, värderingar och riktlinjer för att 

kunna passa in i organisationen“, detta uttalande gjorde en av respondenterna som sitter med 

i ledningsgruppen. Att det råder skilda meningar om vad som ska göras samt vad som 

egentligen sker i ”verkligheten”, visar detta uttalande från en av respondenterna ”Enligt mig 

så tror jag att det bästa skulle vara om allt gjordes exakt likadant överallt annars skapas ett 

nytt företag som inte är IKEA”  

 

Under intervjuerna lade vi märke till att samtliga respondenter fäste stor vikt vid de 

kommunikationsproblem som ledningsgruppen identifierat. Detta upplevs även som ett av de 

största problemen IKEA tampas med idag. Tillsammans med IKEAs huvudkontor i Milano 

försöker man utforma ett system som ska förbättra kommunikationen, både internt och 

externt. En av orsakerna till dessa problem tros vara att många anställda arbetar under olika 

tider vilket bidrar till att det är svårt att på ett effektivt sätt nå ut med samma information till 

alla. Förekomsten av bristande kommunikation var ingenting vi märkte av när vi gjorde våra 

observationer eller förfrågningar bland IKEA-anställda. Generellt sett upplevde vi att de 

IKEA-anställda hade samma typ av kunskap, var välinformerade och kunde svara på våra 

frågor, detta gav oss intrycket av att internkommunikationen var väl fungerande. Chefernas 

uppfattning rörande kommunikationsproblemen stämmer följaktligen inte överens med våra 

erfarenheter och intryck. Detta visar på att det finns en Yttre och Inre fasad som förmedlar två 

olika budskap. 

 

Samtliga respondenter poängterade även de korta beslutsvägar som finns inom IKEA samt 

hur enkelt det är att kontakta varandra. Vi upplevde det motsatta då en av respondenterna, 

personalchefen, lovat hjälpa oss ordna intervjuer med andra medarbetare. När vi försökte 

kontakta personalchefen angående intervjuerna hade han gått på semester, vi försökte då 

kontakta en annan person som vi varit i kontakt med för att få hjälp. Den personen lovade att 

hjälpa oss men återkom aldrig. Detta förstärkte bilden av att det inom IKEA påstås vara på ett 

visst sätt men att det sedan kan visa sig att det inte alls överensstämmer med hur det 

egentligen är. 

 

Samtliga respondenter framhöll även hur viktigt det är att rekrytera ”rätt” personer och att 

dessa personer tyckte om kundkontakt, var motiverade, engagerade samt satte kunden i fokus. 
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Vi upplevde skillnader i bemödandet som vi fick när vi samtalade med IKEAs anställda på 

engelska och på italienska. De anställda som vi samtalade med på italienska svarade 

ointresserat på våra frågor, undvek ögonkontakt, visade lite till inget intresse över huvudtaget, 

verkade omotiverade och uttråkade. De personer vi samtalade med på engelska hade den 

personligheten som respondenterna beskrivit att IKEA-anställda bör besitta. De skilda 

bemötandena vi fick, trots att IKEA lägger mycket tid på att rekrytera ”rätt” personer,  anser 

vi är en ytterligare indikator på den Yttre och Inre fasaden.  

 

Vi upplevde även stora skillnader i bemötandet vi fick på de två varuhusen. På IKEA Porta di 

Roma blev vi bemötta med nyfikenhet, öppenhet och engagemang. Vi erbjöds bra access och 

den information vi behövde var lättillgänglig. Det andra varuhuset IKEA Anagnina upplevde 

vi som mer formellt. Personen vi först var i kontakt med sa att vi först behövde godkännande 

från huvudkontoret i Milano innan vi kunde genomföra våra intervjuer. Vi kände även att de 

inte var speciellt intresserade av att hjälpa oss utan bad oss själva leta rätt på kontaktuppgifter, 

via hemsidan till den person vi behövde kontakta på huvudkontoret.  

 

Andra områden som respondenterna belyste under intervjuerna var den jämna fördelningen 

mellan kvinnor och män som arbetar på IKEA. När vi genomförde våra observationer 

noterade vi att det var en tydlig majoritet kvinnor som arbetade på de båda varuhusen.  

 

Vi upplever att det råder skillnader mellan respondenternas beskrivningar av IKEA och hur vi 

upplevde det. Framväxandet av denna kategori skedde successivt och byggdes upp med hjälp 

av motstridiga uppgifter, vi valde därför att kalla denna kategori för Yttre och Inre fasad. 
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6.1.3 Okonventionell Formalitet 

För att illustrera denna kategori på bästa sätt presenterar vi några av respondenternas 

uttalanden då vi anser att det ger läsaren en bra möjlighet att förstå hur vi kommit fram till 

denna kategori. För att belysa de mest framträdande ”reglerna” som vi anser råder på 

varuhusen presenterar vi nedan uttalanden styrkt med ett antal observationer. 

 

“Vi  får riktlinjer från huvudkontoret i Sverige som vi anpassar till Italien för att sedan 

implementera dem i varuhusen. Sen är det upp till varje varuhus att komma på egna idéer och 

riktlinjer i enlighet med de övergripande riktlinjerna”. ”Det är viktigt att ha på sig uniformen 

för att känna gemenskap och samhörighet med företaget men också för att ge kunden en bra 

bild av företaget, uniformen ska alltid vara hel och ren“. 

 

Samtliga respondenter påpekade att organisationen präglas av mycket starka värderingar. 

Uttalanden av denna karaktär gjordes av samtliga chefer. Detta anser vi tyder på att 

organisationen är beroende av regler. Men utifrån våra observationer samt samtal, med både 

kunder och anställda, känner vi att dessa formella regler inte påverkat de anställda på ett sätt 

som bidrar till att utomstående känner av formaliteten. Tvärtom, de anställda har ett beteende 

som präglas av informalitet, mänsklighet och enkelhet. De har enkla kläder, diskret sminkning 

och använder ett informellt språk. Nedan följer uttalanden från respondenterna för att 

illustrera denna informalitet. 

 

“Mötena är informella och sker i form av fri diskussion, alla får säga vad de vill. “Det är mer 

informellt här jämfört med andra italienska företag som jag arbetat på“. ”IKEAs struktur är 

inte hierarkisk...”.”Kommunikationen mellan cheferna är enkel och effektiv, vi träffas för 

möte en gång per vecka, använder ett enkelt språk, alla kan prata fritt och stämningen är 

informell. Det är enkla och snabba beslutsvägar och endast vid stora beslut rådfrågar jag 

min chef.  Det är tack vare Sverige som det fungerar så här”. ”Vi var ombedda att använda 

personalingången och fick mot uppvisande av legitimation komma in på varuhusmötet utan 

problem”. ”Ett flertal anställda kom för sent och det förekom småprat mellan de anställda 

under mötets gång”. ”Ett enkelt språk användes och småskratt fyllde rummet vid ett flertal 

tillfällen, detta skapade en lättsam och trevlig stämning”.  
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De mönster vi lyckats utläsa från vårt insamlade material blev bara tydligare och mer 

framträdande under arbetets gång, det föll sig därför naturligt när denna kategori växte fram. 

 

6.1.4 Ofamnande enkelhet  

Sammanfattningsvis kände vi att vi blev väl omhändertagna, intervjuer, möten samt den 

kontakt vi hade med de anställda skedde mycket enkelt och oproblematiskt. Generellt sett 

blev vi bemötta med både engagemang och intresse dock med vissa undantag, exempelvis så 

var det svårt att kontakta en av respondenterna och en annan respondent återkom aldrig. 

 

De anställdas arbetsmiljö präglades av mänsklighet, enkelhet och var nästintill helt 

”statusbefriat”. Cheferna arbetade i ett öppet kontorslandskap, med vitmålade väggar och 

ljusgråa golv, med undantag från varuhuschefen, vice varuhuschefen och personalchefen som 

hade egna rum som angränsade till det öppna kontorslandskapet. Även deras rum var enkelt 

inredda med IKEA möbler.  

 

Samtliga anställda på varuhuset var i princip klädda i samma uniform och de talade ledigt 

med varandra. Vi kände inte heller av någon hierarkisk fördelning mellan medarbetarna och 

cheferna. Exempelvis lyckades vi inte avgöra på vilken nivå i organisationen en anställd 

arbetade på.  

 

På varuhusmötet kunde vi kunde inte urskilja varuhuschefen från övriga anställda som befann 

sig på mötet. Varuhuschefen var klädd i IKEA-uniform och smälte in i mängden. En av 

respondenterna utryckte enkelheten med klädseln såhär: ”ingen har finare kläder än någon 

annan“. En annan repondent poängterade den gemenskap och smahörighet som uniformen 

bidrar med. Vi tror att den informella klädseln och det faktum att samtliga anställda bär 

likartad klädsel är grunden till att IKEA lyckats skapa den Omfamnande Enkelhetenen. 

 

En annan intressant iakttagelse var att vi upplevde att de anställda arbetade tillsammans i 

grupp, de förmedlade en form av ”teamanda”. De kämpade för att nå målen tillsammans. 

”För att nå målet måste alla vara med och hjälpa till, det krävs engagemang och intresse 

från alla för att vi ska lyckas nå målen tillsammans”. ”Det är viktigt att poängtera hur viktiga 

alla anställa är för organisationen, det är även viktigt att deltidsanställda känner sig viktiga 

och att de bidrar...”, detta är ett bevis på att varuhuschefen omfamnar sina medarbetare. ”Det 
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som speglar IKEAs kultur är mänskligheten, stämningen, atmosfären och den uppmärksamhet 

som ges till varje anställd, fokusen på att varje person är viktig“. Uttalanden av denna 

karaktär gjordes av samtliga repondenter, vi anser att detta illustrerar en organisation som har 

ambitioner om att samtliga anställda ska känna samhörighet med organisationen, det ska 

känna sig omfamnade och delaktiga i hela företagets verksamhet. 

 

 Den gemensamma klädseln, deras sätt att kommunicera med varandra, att de duar varandra, 

istället för att nia varandra, vilket normalt sätt görs i Italien enligt respondenterna, anser vi är 

tecken på att organisationen inte är statusinriktad eller hierarkiskt uppbyggd, utan präglas av 

enkelhet. 

 

Enkelheten och den familjära stämningen som vi kände på kontoret och i varuhusen gjorde att 

vi kände oss ”hemma”, vi upplevde att vi lika gärna kunde vara på IKEA Sverige, England 

eller Australien. Vår tolkning är att IKEA-varuhusen är enkelt och homogent uppbyggda, 

vilket skapar en trygghetskänsla för utomstående. 

 

”Jag motiverar min personal genom att informera om allting ordentligt, det är viktigt att de 

personer som jobbar tillsammans med mig vet lika mycket som jag”. ”Min roll som chef är 

mer en coachroll, jag guidar min personal istället för att vara en hierarkisk chef som bara 

styr uppifrån”. Vi anser att dessa två uttalanden visar att cheferna försöker närma sig de 

anställda på ett informellt och omfamnande sätt. En chef som informerar om allt och försöker 

coacha istället för att styra uppifrån tar avstånd från hierarki och strävar efter en Omfamnande 

Enkelhet.  

 

Observationer och känslor som vi erhållit under arbetets gång ligger till grund för denna 

kategori.  

 

6.1.5 Kollektivt Handlande 

Denna kategori har vuxit fram med hjälp av uttalanden från respondenterna samt med hjälp av 

våra observationer. 

 

”IKEA är inte för alla typer av människor, den som letar efter ett företag som är väldigt 

hierarkiskt, formellt eller letar efter ett typiskt italiensk företag borde inte komma till IKEA. 
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IKEA försöker vara tydliga gentemot de som söker anställning på företaget, IKEA vill försöka  

förstå sig på de anställda och vill att de ska passa in i företagets verklighet”. Med samma typ 

av människor anser vi att det är lättare att skapa ett Kollektivt Handlande. Det ovanstående 

påståendet stärks av samtliga respondenter och illustrerar hur viktigt det är för IKEA att 

rekrytera ”rätt” typ av personer. Personalchefen säger att det varit en lång process men att de 

är mycket nöjda med slutresultatet. En av respondenterna framhåller även hur viktigt det är att 

de personer som rekryteras delar IKEAs värderingar eller kan ta till sig dem i framtiden.  

 

En sammansatt grupp med IKEA-chefer från olika länder reser runt med en checklista för att 

garantera att allt arbete utförs på ett korrekt sätt, enligt de ursprungliga riktlinjer som 

utformats. Detta är någonting som IKEA börjat med på senare tid vilket har lett till större 

noggrannhet och som vi anser visar på ett ökat Kollektivt Handlande. Målet med den här 

undersökningen är att alla IKEA-varuhus ska vara identiska och ”svenskheten” ska bevaras. 

En av respondenterna säger ”Tackvare det här kommer man att återvända till det som fanns 

från första början när det inte fanns så många varuhus i världen”. Resultaten av de här 

rapporterna publiceras på intranätet under rubriken Commercial review international och är 

tillgänglig för alla IKEA-medarbetare. 

 

Samtliga IKEA-anställda har tillgång till IKEAs intranät där information läggs ut, detta sker 

minst en dag i veckan. Personalchefen berättar att: ”..det finns datorer utställda på kontoret 

som de anställda kan använda sig av, med hjälp av datorerna kan de uppdatera sig om nya 

produkter, nyheter och förändringar som skett”. Det finns även anslagstavlor ute i  korridoren 

där information anslås. Detta anser vi illustrerar hur viktigt det är för IKEA att all ny 

information finns lättillgänglig för IKEAs medarbetare. Är samtliga medarbetare 

välinformerade tror vi att det är mycket enklare att skapa ett Kollektivt Handlande, utan 

tillräcklig information är det svårt att uppnå det. 

 

Respondenterna berättar vidare om den obligatoriska tvåveckors utbildning som varje IKEA-

anställd måste genomgå, även de som bara ska arbeta en månad på företaget. En av de 

obligatoriska momenten heter IKEA-way, det är en av de första momenten som varje anställd 

går igenom. De olika momenten beskriver vad IKEA är, var IKEA ursprungligen kommer 

ifrån samt i vilka länder IKEA finns. Det finns även specifika utbildningar för olika 

avdelningar som restaurang, logistik och försäljning. ”Genom att erbjuda de anställda samma 

typ av utbildning och information skapas en gemensam plattform som samtliga IKEA-
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anställda utgår ifrån, vilket skapar ett gemensamt handlande som sedan genomsyrar hela 

organisationen” säger en av respondenterna. Den fokus som läggs på utbildning anser vi är 

grunden till att ett Kollektivt Handlande används redan från början. 

 

Denna kategori har vuxit fram på ett naturligt sätt och med hjälp av ovanstående exempel har 

vi kunnat utläsa dessa tydliga mönster som visar att mycket inom IKEA sker genom ett 

Kollektivt Handlande. 

 

6.2 Kärnkategori – Kontrollerad Totalitet 

Kärnkategorin är ett centralt begrepp inom Grundad Teori, i samband med kodningen av 

materialet börjar sökandet efter en kärnkategori. Den ska förklara det grundläggande sociala 

fenomenet som man sökt efter i sin forskning (Gustavsson, 1998). Under hela 

undersökningens gång har vi försökt identifiera en kärnkategori men inte förrän i arbetets 

slutskede kunde vi fastställa den.  

 

I föregående avsnitt presenterade vi våra kategorier som resultat av den jämförande analysen. 

Nedan förklaras sambanden och den gemensamma nämnaren för kategorierna som lett oss 

fram till kärnkategorin Kontrollerad Totalitet. Nedan följer även en illustration av relationen 

mellan kategorierna och kärnkategorin.   
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6.2.1 Kontrollerad Totalitet 

 

 

 

                   

 
 

               

 

 Figur 3 En illustration av kategorierna och kärnkategorin 

 

 

Kategorin Yttre och Inre fasad präglas av starka regler och riktlinjer som cheferna försöker 

förmedla till samtliga medarbetare. Detta fungerar dock inte alltid, kommunikationen når inte 

alltid fram och ”verkligheten” ser inte alltid ut som cheferna förväntat sig. Vi anser att 

samtliga kategorier relaterar till en tydlig kontroll som förekommer på IKEA. Vi uppfattar att 

IKEA är en organisation där det finns regler och riktlinjer för precis allting, exempelvis hur 

saker och ting ska genomföras, inställning till organisationen, tankesätt och personlighetstyp 

för att passa in i organisationen samt hur bemötandet med kunden ska gå till.  

 

Om det inte hade funnits kontrollmekanismer för att se över detta kollektiva handlande så 

anser vi att det inte skulle kunna bibehållas. Likaså den okonventionella formaliteten innebär 

kontroll i form av regler. Alltifrån hur långt kassapersonalens befogenheter sträcker sig till 

vilken typ av mat som ska serveras i restaurangen. 

 

Efter att vi utläst denna tydliga kontroll som kännetecknar IKEA frågade vi oss hur de lyckas 

bevara den goda stämningen som vi ändå upplevde fanns på IKEA. Vi anser att det är den 

Omfamnande Enkelheten som är svaret på den frågan. Denna kategori skapar samhörighet, 

enkelhet och trygghet hos de anställda, vilket vi anser är viktigt för personalen att känna för 

att klara av den Kontrollerade Totaliteten. Den Omfamnande Enkelheten skapar en form av 
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motvikt till den Kontrollerade Totaliteten som råder på IKEA. Denna motvikt består av 

mänsklighet, samhörighet och identitetsskapande i form av bekräftelse för de anställda att de 

är viktiga för organisationen. Detta gör det möjligt för IKEA att kontrollera allt som sker utan 

att de anställda tar illa vid och samtidigt lyckas förmedla information på ett sätt som gör att de 

anställda tillämpar den på ett korrekt sätt. Här bör också nämnas att organisationen inte 

bygger på status och rang vilket vi tror kan gå hand i hand med kontroll och som säkert 

präglar andra organisationer med Kontrollerad Totalitet. Vi tror jämvikten mellan 

Omfamnande Enkelheten och den Kontrollerade Totaliteten är en av grundstenarna i IKEAs 

framgång. 
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7 Relaterande litteratur 

Detta avsnitt ämnar redogöra den relaterande litteratur som har direkt anknytning till vår 

undersökning. Syftet med den relaterande litteraturen är att styrka det vi kommit fram till samt  

illustrera att vi upptäckt områden som tidigare inte diskuterats i så stor omfattning. Vi har 

därför valt att behandla följande områden: 

 

• Vad är kultur? 

• Vad är företagskultur? 

• Vad är svensk företagskultur? 

• Italiensk företagskultur 

• IKEAs företagskultur 

 

Denna litteraturstudie kommer ligga som grund för den jämförande analysen av våra 

upptäckter och tidigare forskares upptäckter. 

7.1 Vad är kultur? 

Kultur kan tolkas på många olika sätt. I de flesta västerländska språk betyder kultur 

civilisation eller förfining av sinnet i form av konst och litteratur. (Hofstede, 1991)  

 

”En kultur som helhet består av gemensamma normer, värderingar och grundläggande 

föreställningar om organisationer. ”Organisationskultur är expressiva och affektiva 

dimensioner ingående i ett system av delade och meningsfulla symboler manifesterade i 

myter, ideologier och värderingar och i multipla kulturella artefakter” (Alvesson, 1988, 

s.60). 

 

Geert Hofstede gjorde under 1960- och 1970-talet en omfattande undersökning gällande 

kulturfrågor bland IBM anställda. Undersökningen anses fortfarande vara en av de mest 

gedigna och används därför fortfarande på 2000-talet. Hofstede, (1991) beskriver kultur med 

hjälp av en lök och drar paralleller till kulturen som också kan beskrivas med hjälp av olika 

lager. Med utgångspunkt från lökens mitt utgörs de olika lagren av: värderingar, ritualer, 

hjältar och symboler. Mittpunkten består av värderingarna och utgör kärnan i en kultur. 

Värderingarna innehåller olika känslotillstånd som ställs mot varandra, såsom: god-ond och 

normal-onormal. Utanför detta lager finns ritualer vilket utgörs av kollektiva aktiviteter, dessa 
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kan vara sociala och religiösa regler och ceremonier. Nästa lager är hjältarna och består av 

personer, levande eller döda, som haft eller har stor betydelse för den studerande kulturen. 

Dessa personer är oerhört uppskattade bland andra i kulturen. Det yttersta lagret består av 

symboler vilket är ord, gester och bilder som har en särskild betydelse för den specifika 

kulturen.  

7.2 Vad är företagskultur? 

”Företagskultur är en sammanfattande beteckning för de dominerande värderingarna, 

inställningarna och beteendenormerna i en organisation, de understöds av berättelser om 

organisationens historia om betydelsefulla händelser och om speciella personers insatser” 

(Bakka et al, 1988, s. 116) 

 

Studier inom området organisations- eller företagskultur har bedrivits sedan 1940-talet, de var 

dock fåtaliga och först under 1980-talet ökade intresset. Det allmänna budskapet var att 

företagskulturen var den bidragande faktorn bakom ett företags framgångar (Alvesson, 1988). 

 

Många studier inom ämnet företagskultur har fokuserats på att mäta de anställdas syn på hur 

de upplever organisationen de arbetar i (Robbins, 2000). Företagskultur representerar 

gemensamma uppfattningar vilket innebär att oberoende av vem som tillfrågas i en 

organisation borde liknande beskrivningar av företagskulturen ges (Robbins, 2000). De flesta 

stora organisationerna har en dominerande kultur med ett antal subkulturer. Den dominerande 

kulturen uttrycker grundvärderingarna som delas av det flesta medlemmarna i organisationen, 

oftast är det dessa huvudvärderingar som benämns när man diskuterar företagskultur 

(Robbins, 2000).  

 

Subkulturer brukar utvecklas i stora organisationer för att identifiera vanliga problem och 

situationer som de anställda stöter på, dessa subkulturer skapas oftast mellan olika 

avdelningar och vid geografisk utspridning av organisationen (Robbins, 2000). 

7.2.1 Hur skapas företagskultur? 

En organisations nuvarande traditioner, normer, värderingar och tillvägagångssätt har till stor 

del att göra med hur man tidigare har gjort och hur framgångsrikt det har varit. Den ultimata 

källan för att reda på en organisations kultur är dess grundare. Grundaren till en organisation 

har stort inflytande i etableringen av ett företags kultur, de har ofta en vision av hur de vill att 
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organisationen ska se ut och hur målen ska nås. (Schein, 1983) En organisationskultur är 

resultatet av interaktioner mellan grundarens uppfattningar parallellt med vad medarbetarna 

lärt sig från egna erfarenheter (Robbins, 2000).  

7.2.2 Stark kontra svag företagskultur 

En stark företagskultur karakteriseras av att organisationens grundvärderingar delas av de 

anställda samt att de kan stå för värderingarna. Desto fler anställda som accepterar 

grundvärderingarna och desto större engagemang de visar desto starkare blir företagskulturen. 

Den starka företagskulturen kan resultera i låg personalomsättning med anställda som håller 

med om vad organisationen står för. Sådan samstämmighet av företagets värderingar 

genererar sammanhållning och lojalitet (Robbins, 2000) 

 

7.2.3 Företagskulturens funktioner 

Robbins (2000) beskriver företagskulturens  fyra huvudfunktioner: 

  

• Den skapar skillnader mellan en organisation och en annan 

• Den skapar en form av identitet för organisationens medlemmar 

• Den underlättar uppkomsten av större engagemang från att ha varit varje individs 

egenintresse 

• Den förhöjer stabiliteten i sociala system 

7.2.4 Bibehålla företagskulturen 

När en företagskultur är etablerad är den stora frågan hur den ska bevaras. Robbins (2000) 

belyser tre viktiga krafter som är viktiga för att lyckas bibehålla företagskulturen. Först och 

främst är rekryteringsprocessen viktig, identifiera och anställa personer med korrekt 

kompetens och som kan dela organisationens värderingar. För det andra anser Robbins (2000) 

att toppcheferna har ett stort inflytande på företagskulturen, deras beteende förmedlas vidare 

ner i organisationen och skapar normer t.ex. hur mycket frihet chefer ska ge till sina anställda 

och hur de bör klä sig. Till sist måste organisationen hjälpa nya medarbetare så att de kan 

anpassa sig till organisationen, en process som Robbins (2000) kallar socialisation.  
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7.2.5 Socialisationsprocessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Illustration av Socialisations processen (Robbins, 2000) 

7.3 Vad är svensk företagskultur? 

Sverige kännetecknas av självständighet, demokrati och jämställdhet, vilket formar de 

svenska företagen och dess kultur. Företagskulturen speglar till stor del den nationella 

kulturen i Sverige (Bjerke, 1999). Parkum och Agersnap (1994) menar på att jämlikheten 

mellan män och kvinnor i Sverige avspeglas i arbetslivet, 75% kvinnor är arbetsföra vilket är 

den högsta siffran i alla OECD länder. (Hammarström och Nilsson, 1998). 

 

Svensken har en stor vilja att arbeta i grupp och samverka, detta kallar Bjerke (1999) för 

kollektivistisk individualism. Sverige är ett samhälle där regler och lagar är ”omtyckta” och vi 

är inte rädda för att konfrontera chefen, organisationerna är platta och stämningen är oftast 

informell (Bjerke,1999). Vidare präglas den svenska identiteten av begreppet modernitet. 

Sverige är ett mycket utvecklat, industrialiserat, välorganiserat, mänskligt, rättvist och 

demokratiskt land. (Daun, 1989).  

 

7.3.1 IKEAs företagskultur  

Tack vare grundaren Ingvar Kamprad har IKEAs företagskultur blivit känd världen över, det 

Kamprad säger ses som ledord och medarbetarna följer dessa riktlinjer. Det talas mycket om 

hans sparsamhet och trots att Kamprad idag är en av världens rikaste män bor han fortfarande 
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på enkla hotell och åker tunnelbana. (Bakka, et al, 1993) Exempel på denna sparsamhet är 

texten som står ovanför kopieringsmaskinerna ”Behöver du verkligen kopiera det du nu har 

för avsikt att kopiera?” (Bakka et al, 1993 s.111), vissa personer på ledningsnivå anser att 

sparsamheten ibland går till överdrift. Ingvar Kamprads syn på människor, livet och 

heminredning präglar hela organisationen och har hjälpt till att skapa den kultur som finns på 

IKEA. I takt med att IKEAs omsättning ökade och företaget expanderade ville Kamprad 

säkerställa att IKEA-andan och den kultur som skapats bevaras, Kamprad skrev därför 1976 

ner sina grundläggande filosofier i nio teser, han kallade dessa för ”En möbelhandlares 

testamente” (Sjöberg, 1998).  

 

IKEAs andliga bas- ”nio teser” 

 

1. Sortimentet – vår identitet 

”Att erbjuda ett brett sortiment av form- ock funktionsriktiga heminredningsartiklar 

till så låga priser att så många som möjligt har råd att köpa dem” 

2. IKEA-andan 

”Bygger på entusiasm, förnyelselust, sparsamhet, ansvarstagande, ödmjukhet inför 

uppgiften och enkelheten i sättet att  vara” 

3. Vinst ger oss resurser 

”Vinst är ett underbart ord – det ska IKEA få genom att ha lägsta priser, god kvalitet, 

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

kostnader” 

4. Att med små medel nå goda resultat 

” slöseri är en dödssynd” 

5. Enkelhet är en dygd 

”Komplexa regler förlamar, överdriven planläggning är företagens vanligaste 

dödsorsak, enkelheten ger styrka” 

6. Linje annorlunda  

”IKEA går sin egen väg, tar mer betalt för paraplyet när det är sol men rear det vid 

regn” 

7. Kraftsamling – viktig för vår framgång 

”Man kan inte göra allt överallt samtidigt” 

8. Att ta ansvar- en förmån 
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”Felrädsla för byråkratins vagga, all utvecklings fiende” 

9. Det mesta är ännu ogjort, underbar framtid! 

”Du hinner mycket bara på tio minuter, låt oss förbli en samling positiva fanatiker, 

som gör det omöjliga möjligt” 

(Torekull, 2003) 

 

Kamprad var noga med att själv föregå med gott exempel och visa sina medarbetare att han 

”levde som han lärde”. Detta bidrog till att budorden inte uppfattades som någonting som bara 

skrivits ner i all hast utan som en blandning av ”verklighet” och myt (Sjöberg, 1998). En del 

av dessa teser har blivit mindre aktuella med åren men det flesta används än idag speciellt av 

de högsta cheferna och mellanchefer, men även medarbetarna är väl medvetna om dem 

(Bakka et al, 1993). 

 

Återkommande i all litteratur är den stora kostmedvetenheten, Ingvar säger själv att det  är 

grunden för IKEAs verksamhet. Han uttrycker sig bland annat såhär: ” Vår största utgift vid 

sidan av varuinköpen är arbetstiden , en IKEA-minut kostar idag 48 000kr... vi har som regel 

gemensamma möten på varje avdelning, varvid vi dricker kaffe tillsammans, det har blivit en 

IKEA-tradition, men då är det viktigt att 10 minuter inte blir 11.” (Bakka et al, 1993, s.111) 

Denna kostmedvetenhet tillsammans med ödmjukhet inför arbetet och sina medmänniskor 

anser många vara de allra viktigaste grunderna i IKEAs kultur.(Bakka et al, 1993) 

 

Vidare beskrivs IKEAs företagskultur som informell, nästan alla sitter i kontorslandskap, 

vilket bland annat resulterar i medarbetarnas goda relation med sina chefer. Den enkla 

klädseln är ett viktigt element i kulturen och speglar den enkelhet som genomsyrar 

organisationen. Det läggs ingen större fokus på titlar utan auktoritet skapas genom kunskap 

och personlighet. För att vidmakthålla denna kultur så läggs det stort ansvar på cheferna, de 

måste föregå med gott exempel, det finns en kulturbärare på varje avdelning, ”Ikean”, som 

arbetat länge inom organisationen dessa personer blir naturliga ”kulturspridare”. (Bakka et al, 

1993) 

 

Björk (1998) poängterar att det är en minoritet av kvinnor på högre positioner inom IKEA, 

uppskattningsvis finns endast två till tre kvinnor bland de 200 högsta cheferna. Detta kan 

tyckas konstigt då IKEA är ett företag som inte har rykte om sig att ha en ”machokultur”. 
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7.3.2 IKEA-kulturen världen över 

IKEA-kulturen implementeras utomlands genom olika kanaler t ex genom den lediga 

klädseln, duandet, via det talade ordet samt nedskrivet i En möbelhandlares testamente. 

Ingvar Kamparad har fungerat som en stark symbol och det cirkulerar många berättelser om 

honom på IKEA. Kamprad har betytt mycket för upprätthållandet och spridningen av IKEA-

kulturen. De som har träffat honom anser att det var ett minne för livet, för andra som endast 

hört talas om honom fungerar Kamprad mer som en myt. (Björk, 1998) 

 

Mariam Salzer (1994) ger ett tydligt exempel på det i sin doktorsavhandling om IKEA, en ung 

kvinnlig anställd ute i världen säger till Salzer: ”Ingvar Kamprad, finns han?” Men det går 

inte att endast förlita sig på att Kamprad ska sprida kulturen världen över utan att vara 

tvungen att använda andra metoder för att sprida kulturen. Många länder uppfattar kulturen 

som mycket speciell och att den skiljer sig markant från den kultur som finns i landet. Några 

exempel på länder där det är speciellt svårt att överföra IKEA-kulturen till är Italien, 

Frankrike och USA. (Björk, 1998) 

 

Det ska helst finnas en person på varje utländsk enhet som är välinsatt i IKEA-kulturen och 

kan guida de andra samt föregå med gott exempel. För att säkerställa att IKEA-kulturen förs 

ut till alla IKEAs anställda utformades en utbildning i början av 1980-talet som heter ”The 

IKEA-way” som består av två steg. Det första steget består av en veckas utbildning för 

blivande ”IKEA-ambassadörer”, meningen är att de i sin tur ska kunna driva seminarier för 

sina anställda när de återvänder. Kursen hålls vanligtvis i Småland i närheten av Älmhult för 

att deltagarna ska få möjlighet att insupa miljön som utgör IKEAs kulturella centrum. Ett stort 

problem anses vara språket och att det är svårt att förstå IKEA-kulturen på ett annat språk än 

svenska. Det är lätt att nyanser förloras och mister sin mening. På IKEA är engelska 

koncernspråket medan svenska är kulturspråket. (Björk,1998) 

 

Det är viktigt att anställa rätt människor som kan bevara och sprida kulturen, detta är speciellt 

viktigt på chefsnivå i länder som Italien, Frankrike och USA där det är extra svårt att sprida 

kulturen (Björk,1998). Miriam Salzer (1994) lägger i sin doktorsavhandling fram att IKEA-

kulturen minskar i styrka med avståndet. Salzer anser att kulturen är som starkast i Älmhult, 

där den skapades av Kamprad. I Salzers avhandling presenteras även tesen om att IKEA-

kulturen inte består av en enda kultur, det går inte att sprida en enhetlig kultur i en stor 
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organisation som IKEA. Salzer lyfter fram att företagskultur skapas både uppifrån och 

nedifrån. Företagsledningen kan ha stor påverkan på kulturen men de anställda bidrar även till 

att påverka rådande kultur. I takt med att IKEA expanderar geografiskt blir IKEA-världen 

alltmer mångkulturell. (Björk, 1998) 

 

7.3.3 Att leda ”IKEA-mässigt” utomlans 

Hur är det möjligt att ett företag som IKEA lyckats överföra de värderingar som finns inom 

företaget utomlands i länder som är vana vid en helt annan typ av kultur. Generellt så föredrar 

IKEA att anställa unga människor utomlands, för att kunna forma och skola in dem i den rätta 

IKEA-andan. Unga människor har oftast inte hunnit bli präglade och påverkade av andra 

företag. (Björk,1998) 

 

I Salzers avhandling tas begreppet ”IKEA-mässigt” upp, det beskrivs som ett koncept som 

beskriver vad IKEA är och vad det står för. Uttrycket ger även riktlinjer om hur du ska agera 

och vara inom IKEA. (Björk,1998)  

 

För några år sedan fick alla IKEA-anställda ett kassettband som julklapp, bandet innehöll en 

intervju med Ingvar Kamprad, många anställda tycket att julklappen gick ett steg för långt 

(Salzer, 1994, s 149) 

 

Ett problem utomlands är att personer som innehar chefspositioner ibland kan ha svårigheter 

med att ta till sig IKEAs värderingar på riktigt. De kan spela sin roll som sann ”ikean” utan att 

egentligen kunna ta till sig IKEAs värderingar. Detta kan leda till att de anställda i slutändan 

känner sig svikna. Salzer tar även upp att många anställda tycker att det är en klar fördel med 

att ha en svensk varuhuschef eller svenska chefer som kan ta till sig ”svenskheten” på ett helt 

annat sätt en person som inte kan identifiera sig med Sverige och det småländska konceptet. 

(Björk, 1998) 

 

7.4 Italiensk företagskultur 

Italiensk företagskultur är mycket olik svensk. Företag i Italien beskrivs som mer hierarkiska 

och formella (Björk, 1998). Samtliga respondenter bekräftade detta, de beskrev den italienska 

företagskulturen som hierarkisk, opersonlig och statusinriktad.  Trots detta talas det ofta om 
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att italienare är slöa, speciellt i södra Italien där tempot är lugnare än i norra Italien, detta kan 

leda till att de har svårt att passa tider (Fröroth, 1996). Vidare visar Italienare stor respekt 

gentemot kunden, de tilltalar varandra med titel och duar inte varandra (Gesteland, 1999), 

även om de känt varandra länge är det ett sätt att visa respekt. Den prydliga klädseln är också 

ett viktigt inslag i företagskulturen, den avspeglar social ställning såväl som kompetens och  

framgång. (http://www.executiveplanet.com, 051213).  
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8 Jämförande av relaterande litteratur med vår stud ie 

I detta avsnitt kommer vi att jämföra tidigare forskares resultat med våra kategorier och vår 

kärnkategori. Vissa mönster och trender som vi upptäckt genom observationer och intervjuer 

har vi funnit att andra forskare också uppmärksammat. 

 

Genom att studera IKEA på egen hand har vi kunnat utläsa att IKEA är ett företag som tagit 

lång tid att bygga upp och att mycket tid och kunskap lagts ner i skapandet av IKEA-

konceptet. Att IKEA-konceptet blivit framgångsrikt även utomlands visar vår studie. Ett 

allmänt budskap i litteraturen var att företagskulturen var den bidragande faktorn bakom ett 

företags framgångar (Alvesson, 1988). 

 

En sak som vi uppmärksammade var att det var en tydlig majoritet kvinnor som arbetade på 

IKEA och att varuhuschefen samt vice varuhuschefen var kvinnor på ett av varuhusen. Björk 

(1998) hävdar å andra sidan att det finns få kvinnor på ledande positioner inom IKEA, detta 

tyckte vi var intressant då vi upplevde det motsatta.  

 

Kategorin Yttre och Inre fasad präglas av två sidor, en av anledningarna till detta kanske kan 

vara att det bildats subkulturer inom olika avdelningar och att detta bidragit till att de olika 

avdelningarna inte riktigt får kontakt med varandra. Subkulturer tar Robbins (2000) upp som 

något vanligt i stora organisationer. Detta kan kanske vara en av de bidragande faktorerna till 

att samtliga respondenter beskrev kommunikationen som bristfällig, något som vi inte kände 

av.  

 

IKEA beskrivs i de flesta böcker som ett företag där titlar inte är viktiga och att alla arbetar på 

liknande villkor. Detta håller vi till en viss del med om och i kategorin Omfamnande Enkelhet 

ges mer utförliga skildringar av detta. Vi vill dock understryka att även fast det inte finns en 

uttalad hierarki inom IKEA, noterade vi att varuhuschefen, vice varuhuschefen och 

personalchefen alla hade egna rum och övriga anställda arbetade i ett öppet landskap.  

De personer vi intervjuat hade olika chefspositioner men endast en av dem behärskade 

engelska. Björk (1998) belyser att språket är viktigt, han menar att översättningar till engelska 

kan leda till att nyanser förloras. Björk (1998) säger att engelska är koncernspråket medan 

svenska är kulturspråket.  Vi tror att det viktigaste är att de personer som IKEA rekryterar kan 
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passa in på IKEA och föra vidare den IKEA-anda som finns inom företaget och bortse från 

andra brister såsom att de t ex inte behärskar engelska.  

 

Att IKEA är en platt- och informell organisation var någonting som alla vi varit i kontakt med 

varit eniga om, detta finner vi även stöd för i diskussioner som Björk, Salzer och Torekull har 

gjort om IKEAs företagskultur. I kategorin Okonventionell Formalitet framkommer andra 

liknande exempel som tyder på att IKEA är en organisation som är toppstyrd, ett tydligt 

exempel på detta är de begränsade befogenheter som kassapersonalen har, de har inte 

möjlighet ge en kund rabatt om en vara är defekt utan måste rådfråga sin närmaste chef. 

Litteraturen framställer motsatsen, att de anställda har stor frihet och kan fatta egna beslut. 

Detta ställer vi oss tveksamma till och vi anser att den uniform som alla IKEA anställda måste 

bära under arbetstid är ytterligare exempel på att de anställda har lite att säga till om. Samtliga 

IKEA-anställda förväntas bära den uniform de blivit tilldelade och det finns litet utrymme till 

att ifrågasätta detta faktum.   

 

Kärnkategorin Kontrollerad Totalitet som vi anser råder på IKEA är ingenting som är direkt 

uttalat i den litteratur vi läst, dock talar samtliga forskare om det i andra termer, de använder 

aldrig sig av begreppet kontroll utan framställer det på ett mer lättamt sätt. Det finns regler 

och riktlinjer för hur allt ska göras, inställning till organisationen, tankesätt och 

personlighetstyp för att passa in i organisationen samt hur kundbemötandet ska ske. Att 

ingenting lämnats åt ödet är återkommande i litteraturen och anser vi är ett bevis på den 

Kontrollerade Totaliteten vi identifierat och som genomsyrar IKEA. 

 

 



En Grundad Teoristudie på IKEA 

 53 

9 Avslutande diskussion och slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att studera företagskulturen på två IKEA-varuhus i Rom, Italien, 

och jämföra med den svenska IKEA-kulturen. Vi valde att undersöka detta med hjälp av 

metoden Grundad Teori. För att uppnå vårt syfte valde vi att undersöka om den ursprungliga 

och ”rätta” företagskulturen är bevarad i Italien, trots de kulturella och nationella skillnaderna 

som råder. Vi har därmed dragit slutsatser från empirin och analysen för att finns svar på våra 

frågor. 

  

Innan vi började denna studie, vilket vi tidigare nämnt, hade vi förförståelse både inom 

området företagskultur, IKEA och den italienska kulturen. Vi är medvetna om att vår 

förförståelse har påverkat oss i våra analyser och slutsatser. Men vi anser ändå att vi lyckats 

genomföra en grundad teoristudie och dragit slutsatser som till viss del skiljer sig från tidigare 

forskares resultat.  

 

Resultatet av vår grundade teoristudie är kärnkategorin Kontrollerad Totalitet, den beskriver 

utifrån våra observationer, intervjuer och samtal den företagskultur som finns på IKEA 

Italien. Som grund till vår kärnkategori ligger våra fyra kategorier: Yttre och Inre fasad, 

Okonventionell Formalitet, Omfamnade Enkelhet och Kollektivt Handlande, vilka förklarar 

företagskulturen på IKEA mer detaljerat medan den Kontrollerade Totaliteten är ett 

samlingsnamn och ger en mer övergripande förklaring av den. Vi kan utifrån vår 

undersökning dra slutsatserna att företagskulturen på IKEA Anagnina och IKEA Porta di 

Roma stämmer väl överens med den svenska kulturen som från början skapades av Ingvar 

Kamprad. Våra kategorier fungerar som en sammanfattning över hur de IKEA-anställda, som 

vi haft kontakt med, upplevde företagskulturen på IKEA Italien. Vidare vill vi lyfta fram vår 

kärnkategori Kontrollerad Totalitet som ett fenomen som inte tidigare kartlagts av andra 

forskare. Vi anser att denna kärnkategori belyser ett viktigt element som IKEAs verksamhet 

är helt beroende av för att lyckas bevara företagskulturen. De tror att det är ett fenomen som 

de nästan uteslutet använder sig av för att nå denna framgång med att lyckas vidmakthålla 

IKEA-kulturen världen över. Vi menar därför att vi är de första som verkligen lyfter fram den 

Kontrollerade Totaliteten som råder på IKEA.  

 

Vi har tidigare diskuterat att den italienska kulturen skiljer sig mycket från den svenska 

kulturen, denna skillnad trodde vi skulle påverka företagskulturen på IKEA Italien, men så var 
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inte fallet. Vi anser att IKEA hela tiden försöker få sina medarbetare att ”vara” IKEA istället 

för att skapa ett IKEA som passar italienare. De söker snarare italienare som kan ta till sig det 

”svenska” på ett korrekt sätt. 

 

Det är ingen myt att företagskulturen är stark, om den inte hade varit stark anser vi att den inte 

skulle ha bevarats i så stor utsträckning. Vi kunde ständigt känna igen oss både materiellt och 

känslomässigt på IKEA Italien. Därför fastställer vår studie att IKEA Italien lyckats skapa en 

”svensk värld ” i Italien. 

 

9.1 Förslag till vidare forskning 

För vidare studier rekommendera vi att genomföra en studie av liknande karaktär och då 

inkluderar fler länder eftersom detta skulle ge en mer rättvisande bild av IKEAs 

företagskultur. Exempelvis kan studien utföras i länder med stora kulturella skillnader vilket 

kan leda till en klarare bild av den kultur som råder på IKEA världen över.   

 

9.2 Egna kommentarer 

Då vi använde oss av metoden Grundad Teori på kandidatnivå har vi under detta arbete 

kunnat ta lärdom av de misstag vi gjorde då. Givetvis har även detta arbete innehållit 

förvirring och frustration då vi vid ett flertal tillfällen frågat oss hur vi ska gå vidare. Eftersom 

vi haft större insikt och erfarenhet av de steg som metoden Grundad Teori innehåller har vi 

känt oss tryggare att arbeta med metoden och känner oss mycket nöjda med resultatet. Vi 

rekommenderar andra forskare att använda metoden eftersom den ger forskaren stor möjlighet 

att använda sig av sin egen kreativitet och nyfikenhet och inte vara bunden av tidigare 

forskares upptäckter. 
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11 Bilagor 

11.1 Bilaga 1 

 
Intervjuguide  

 

Rekryteringsprocess 

Vilken egenskaper vill ni helst att era anställda ska ha? 

Hur går rekryteringsprocessen till? Bra/Dåligt? 

Fördelningen kvinnor/män/nationalitet/ålder? 

Hur blev du rekryterad? 

Finns det några speciella kriterier som ni vill att nyanställda ska uppfylla? 

Spelar nationaliteten någon roll? 

 

Klädsel 

Har ni någon dresscode? 

Är det samma dresscode på alla avdelningar? 

Ser man på klädseln om en person har en chefsbefattning? 

Har ni någon uniform? Om, beskriv den? 

 

Kommunikation 

Hur fungerar kommunikationen mellan anställda (frontline) och chefer/avdelningarna? 

Hur kommunicerar du med kunden? 

Hur ser eran första kontakt ut med kunden? 

Hur vill ni att kunden ska uppfatta/få för intryck av er? 

Hur tror ni att kunder uppfattar IKEAs personal? 

 

Ritualer 

Har ni möten? 

Om, hur går era möten till? 

Vem leder mötena? 

Får alla prata fritt? 

Har ni någon speciell agenda? 
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Hur ofta har ni möten? 

Har ni några återkommande aktiviter som sker varje vecka/månad/år? 

 

Utbildning 

Hur utbildar ni eran personal? 

Finns det någon IKEA skola som samtliga anställda måste gå igenom? 

Finns det utrymme att själv avgöra om man behöver mer utbildning? 

Sker det kontinuerlig utbildning? 

 

Personalhantering 

Hur introducerar ni nyanställda till organisationen? 

Får anställda feedback på sitt arbete? 

Om, av vem och hur ofta? 

Hur motiverar ni anställda? 

Hur motiverar du andra? 

Finns det bonussystem? Hur fungerar det? 

 

Ledningsstruktur 

Hur ser ledningen ut? Fördelningen kvinnor/män/nationalitet? 

Hur fattas besluts?  

Vem fattar beslut? 

Finns det informella ledare? 

Hur beroende är du av din överordnade? 

Hur viktig anser du att du är för organisationen? 

Hur bedömer du bra ledarskap? 

 

Vad förknippar du med företagskultur? 

Vad är svensk företagskultur för dig? 

Vad är italiensk företagskultur? 

 

Finns det något som du tycker att vi inte har berört? 
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11.2 Bilaga 2 

 

Dagbok – Förberedelser inför resan 

 

Måndag 3/10-05 

 

Ringde till det ena IKEA-varuhuset i Rom, Porta di Roma, och frågade efter varuhuschefen, 

inga problem att bli framkopplad. 

Pratade med en hjälpsam och trevlig kvinna Arianna som skulle gå på semester, annars hade 

vi kunnat intervjua henne. Oklart vilken position hon hade. Arianna skulle höra med sina 

arbetskamrater om vi kunde intervjua dem och sen återkomma till oss.  

 

IKEA Roma 

Inte lika tillmötesgående kvinna. Mer byråkratisk, sa att vi behövde godkännande från 

huvudkontoret i Milano för att kunna genomföra intervjuer med IKEA-anställda. Kunde inte 

ge oss nr/e-mail utan bad oss leta på nätet efter den person som hon hänvisade till. Under 

samtalet pratade hon samtidigt med andra människor. 

 

IKEA student Sverige 

Trevliga och tillmötesgående. Inga problem med att lämna ut namn/tfn/e-mail och andra 

uppgifter. De kunde inte se vem som var varuhuschef på de olika varuhusen, måste ha ett 

namn att söka på. 

 

Samtal med di Bussola som arbetar på huvudkontoret i Milano, stressad och negativt inställd.  

Bad oss skicka ett e-mail. 

 

Vi e-mailar Di Bussola med diverse frågor, men fick aldrig något svar. 

 

- Ingen som vi varit i kontakt med har varit svensk/skandinavisk.  

 

Lånat böcker på biblioteket till metodavsnittet och om olika intervjutekniker.  

 

Tisdag 4/10-05 
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Sammanställt frågeställning, syfte och intervjuguiden. 

 

Onsdag 5/10-05 

 

Arianna lovade att höra av sig måndag eftermiddag eller senast tisdag, men vi hörde ingenting 

ifrån henne. Därför kontaktade vi Stefano Maida, personalchef på IKEA Porta di Roma. 

Arianna gav oss hans nummer i måndags. Han var väldigt trevlig och tillmötesgående och 

trodde absolut att vi skulle kunna genomföra intervjuerna under nästa vecka. Han skulle kolla 

upp det under dagen och återkomma. Sa även att vi gärna ville intervjua 3 chefer och 4-6 

anställda om det var möjligt. Vi har ännu inte bokat flygbiljett, så fort vi fått intervjuerna 

inbokade så köper vi flygbiljetter. Vi har hittat sista minuten för 995kr tur och retur med 

fritidsresor. Hoppas Stefano hör av sig så fort som möjligt!!! 
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Torsdag 6/10-05 

 

Klartecken från Stefano Maida, han hade svarat redan igår kväll kl. 20:00. Två möten med 

chefer var inbokade den 11 oktober, vi skulle höra av oss till honom för att få exakta tider och 

även boka intervjuer med medarbetare. Maida var otroligt trevlig och engagerad i sitt mail. Så 

fort vi hade fått svar från honom så bokade vi flygbiljett med Fritidsresor, vi fick tag på sista 

minuten biljetter 995:-/person tur och retur. Vi åker på måndag morgon den 10 oktober, vi är 

stressade och har massor av saker vi måste få gjorda innan vi åker. Samtidigt så ska det bli 

jättespännande och kul. Idag har vi uppsatsmöte med Inger och gruppen, hoppas det går 

bra...Upptäckte att vi glömt intervjuguiden på Marias dator...panik!!!!  

Mailade Stefano Maida (14:30) för att bekräfta tid när vi kommer och åker och att vi även vill 

göra 6 intervjuer med medarbetare under veckan. 

 

Handledarmötet: Alla var mycket positiva och intresserade, gav goda råd och tips, vad som 

var viktigt att tänka på, tittade igenom intervjuguiden. Kändes bra och att vi fick positiv 

feedback. Kartecken, nu åker vi!!! 

 

Fredag 7/10-05 

 

Förbereda oss inför resan. Ordna praktiska saker. Läsa böcker, Skriva ut biljetterna, Fixa 

bärbar dator, diktafon. 

 

Lördag 8/10-05 

 

Alla man pratar med har hela tiden synpunkter, kommentarer och egna erfarenheter om IKEA. 

Vi försöker att inte ta till oss det de säger men samtidigt försöker vi komma ihåg det för det 

kan vara bra för oss senare i uppsatsarbetet. 

 

Måndag 10/10-05 

 

Gick upp kl. 3 flygbussen går kl 4.04 från St. Eriksplan – planet går 6.15- landade 9.05. 

Helenes moster hämtade oss från Ciampinos flygplats. Acklimatisera oss, vila upp oss inför 

morgondagen, kollade tågtider. Översätta intervjufrågorna med hjälp av Helenes moster. Hon 
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tyckte att alla frågor var konstiga och att det var självklara svar...Evas kommentar: IKEAs 

kultur handlar bara om pengar, pengar, pengar och att råna folk! 
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11.3 Bilaga 3 

 

Observationer 

 

På väg till IKEA 

• 11-10-05: Porta di Roma 

• Från Rom Termini svårt att få info om hur man kommer till IKEA Porta di Roma. 

Helene ringer men ingen på IKEA vet hur vi ska åka.  

• Buss 38 tar 20 min sen IKEA buss till varuhuset. 

 

IKEA bussen 

• Inte blå-gul IKEA-skylt, vanlig långfärdsbuss. Ej tydligt att det är IKEA-bussen. 

• Står att den ska gå 12.30 men 12.09 går den. Åker runt i ett område i 20 min sen 

tillbaka till terminalen där vi hoppade på bussen? 

Helene frågar en av medresenärerna, Anledningen var att plocka upp resenärer, såg 

dock inga IKEA-hållplatser. 

• Tar 5 min till IKEA-varuhuset, ligger avsides och ser inte riktigt färdigbyggt ut ännu, 

fortfarande byggmaterial utanför. 

• Såg en skylt om IKEA från IKEA-bussen sen inget mer. 

 

 

 IKEA  

• Försöker fota, kort på chefer i entrén + deras ansvarsområden, blir tillsagd av vakt. Får 

ej fota i varuhuset. 

• Vi frågar efter Stefano i entrén, bås där en anställd står, i IKEA-kläder. 

Ringer efter honom. 

• Säkerhetsvakter överallt, entrén, övreplan. 

• Haft mail kontakt och bestämt att vi ska komma hit, ej bestämt exakt var och när vi 

skulle mötas. Flexibelt. 

• Skulle gått på semester igår men kom in för att träffa oss. 

• Stefano kommer ner och möter oss i entrén, klädd i vanliga kläder. Skjorta, byxor i 

diskreta färger, klocka. 
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• Tar i hand och presenterar sig. 

Oerhört vänlig och artig. Öppnar dörrar åt oss, vi får gå först. 

• Tar med oss bakvägen till personalrummet, där även varuhuschefen sitter. 

• Vägen dit består av trappor, mycket avskalad-miljö. Grå färgade väggar. 

Ger oss ID-kort så att vi kan röra oss fritt, besöksbrickar.  

• Öppet landskap, datorer mittemot varandra. Alla IKEA-kläder. 

• Varuhuschefens kontor fullt synligt, stort Sthlms motiv på väggen + stor dalahäst. 

Tar med oss till ett rum, bredvid sitt eget med bord, lampa o tavla (kan skriva med 

färgpennor) där gör vi intervjuerna.  

• Presenterar oss för några anställda. 

• Dämpad stämning på kontoret, öppna kontorslandskapet. Några tittar upp och nickar åt 

oss. 

• Ingen tilltalar oss på engelska. 

• Positivt bemötande. 

• Vitmålade väggar och grått golv. 

• Tavla med aktiviteter, facts and figures, what’s on etc (5 anslagstavlor). 

• Människor som sitter och jobbar i små grupper överallt. 

 

Personalmatsalen 

• Står smaklig måltid på väggen. 

• 2.40 euro för lunch, plocka vad vi vill han.  

• Inga köttbullar, finns mkt att välja på. 

• Avskalat. 

• Soffgrupp med kuddar. 

• Stefano bjuder oss inte på lunchen. 

• Pratar med Helene under lunchen. 

• Undrar om vi vill ha kaffe efter maten, tackar nej. 

 

Det gick bra för oss att gå direkt in via personalingången. Behöver knappt via besöksleget. 

Stefano möter oss igen, frågar om vi haft det bra. 

. 

Restaurangen 

• Känns som i Sverige 
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• Inget vanligt brygg kaffe, bara espresso. 

• Svårt att göra sig förstådd på engelska. 

• Svensk mat blandat med italiensk. 

• Norrlandsguld samt vin finns att köpa. 
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11.4 Bilaga 4 

11.4.1 Observationer under Intervjun med Stefano Ma ida 

 

Rummet intervjun genomförs i är avskalat inrett med ljusa färger och med några få IKEA 

saker. Det är lugnt och tyst  i rummet även fast dörren står öppen under hela intervjun, under 

några tillfällen hörs svaga röster och ljud. Respondentens rum är bredvid intervjurummet, det 

är en glasad vägg som skiljer de båda rummen åt. Respondentens rum är också målat i ljusa 

färger och inrett med IKEA saker, det är full insyn i rummet för de andra anställda. 

 

Maida är cirka 40 år gammal, ger ett välvårdat intryck, lite skäggstubb, uppkavlade 

skjortärmar och kortklippta naglar. Respondenten har med sig två telefoner som stängs av när 

de ringer under intervjun samt ett anteckningsblock. 

 

Under hela intervjun har Maida ögonkontakt med intervjupersonen samt ger ett vänligt och 

hjälpsamt intryck. Respondenten sitter avslappnat tillbakalutad på sin stol och när Maida inte 

gestikulerar är händerna fullt synliga på bordet. Vid ett tillfälle går respondenten iväg för att 

kontrollera något, ringer ett samtal och tittar på datorn för att kunna svara på en fråga gällande 

kommunikationen mellan anställda och chefer. Maida kommer tillbaka med ett 

organisationsschema som vi sedan får, respondenten förklarar schemat utförligt. 

Respondenten säger att vi kan höra av oss när vi vill.  

 

Vid ett tillfälle kommer en anställd in i rummet, vi ska intervjua personen vid ett senare 

tillfälle. Personen presenterar sig och är iklädd IKEA kläder samt vita gymnastikskor. 

 

Respondenten framstår som lugn, trevlig, påläst och kommer med utförliga svar och har 

mycket positivt inställning till IKEA. Maida du-ar intervjupersonen men var väldigt formell i 

sina e-mail. Efter intervjun äter respondenten lunch med oss i personalmatsalen. 

 

11.4.2 Observationer under Intervjun med Sara Carol lo 

Respondenten anländer lite innan avtalad tid, är uppskattningsvis runt 30-35 år gammal. 

Respondenten bär två ringar, en klocka på vänster arm, silver armband, omålade kortklippta 
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naglar, utsläppt hår, glasögon samt diskret sminkning. Respondenten är klädd i IKEA kläder: 

blå collegetröja med tre knappar upptill, gul skjorta med krage, IKEA loggan på höger arm 

samt på vänster bröst, mörkblå byxor, vita gymnastikskor och en gul namnbricka där det 

enbart står respondentens namn. Respondenten har ett IKEA nyckelband runt halsen, 

mörkblått med IKEA skrivet i vitt. 

 

Respondenten har ögonkontakt med intervjupersonen under hela intervjun och händerna är 

synliga på bordet. Respondenten verkar trevlig, glad och hjälpsam. Respondenten har svårt att 

förstå frågan om företagskultur, frågan förtydligas genom att vi säger den på engelska. Dörren 

är stängd under intervjun. 

 

11.4.3 Observationer under Intervjun med Almudena P laza 

Respondenten kommer på avtalad tid, är uppskattningsvis 35-40år gammal. Respondenten tar 

i hand och presenterar sig på engelska och berättar att hon ursprungligen kommer från 

Spanien. Respondenten är kläd i IKEA kläder: ljusgrå byxor, blå collegetröja med tryck på 

där det står: IKEA Communication & Interior Design samt en vit t-shirt med samma tryck 

under, svarta gymnastikskor och en gul namnbricka med sitt namn på. 

 

Respondenten har uppsatt hår, hål i öronen och bär små runda örhängen, svagt rosa färgade 

naglar, klocka på höger arm, vigselring i silver och en nyckelknippa med tre kronor på. 

Respondenten har med sig en telefon med sitt namn på som ringer under intervjun men som 

då stängs av. 

 

Under intervjun så har respondenten ögonkontakt med intervjuperson och gestikulerar 

mycket. Händerna är oftast fullt synliga på bordet. Respondenten ger ett försiktigt och lugnt 

intryck. Dörren är stängd under hela intervjun. 
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11.5 Bilaga 5 

11.5.1 Samtal med kunder på Anagnina 

Följande dag begav vi oss till IKEA Anagnina, vi upplevde samma känsla som på IKEA Porta 

Di Roma, att vi lika gärna kunde varit på ett IKEA-varuhus i Sverige. Den första skillnaden vi 

noterade var att de spelades instrumental ABBA-musik på låg volym. Enligt metoden 

Grundad Teori är förförståelse ett hinder men viss förförståelse har vi, eftersom vi själva 

besökt IKEA varuhus i Sverige vid ett flertal tillfällen. Vi kunde därför jämföra första 

intrycket och stämningen i varuhuset med hur vi uppfattat den i Sverige. 

 

Vi frågade totalt 21 stycken kunder som befann sig på parkeringen eller i parkeringshuset. 11 

kunder tillfrågades på engelska och 10 på italienska. Vi frågade: Var kommer IKEA ifrån?  

Vi kom fram till följande resultat: 

 

Svar: 15 Sverige, 2 Finland, 3 vet ej, 1 Norge. 

 

 

 

 

 


