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Inledning 

 

Då man tittar på en granskande dokumentär är det lätt hänt att man tar till sig argumenten man 

översköljs med, utan att reflektera närmare över vad som egentligen sägs. Man tar in det 

aktuella budskapet, medvetet eller omedvetet. Vanligen har den bild man tidigare hade om 

ämnet i fråga förändrats. För ofta innehåller dokumentären någonting man inte var bekant 

med innan. Inte sällan rör det sig om uppgifter som skapar debatt. Vissa gånger riktigt het 

debatt. Är det dessutom ett ämne som ligger folk varmt om hjärtat samtidigt som de fakta som 

presenteras är allt annat än smickrande för de som är föremål för granskningen, ja då kan det 

leda till en känslostorm hos allmänheten. Just detta inträffade efter Uppdrag Gransknings 

dokumentär om IKEA, som sändes i Sveriges television den 26:e januari 2011. IKEA 

intresserar och engagerar folk. Det bekräftas delvis av att avsnittet i fråga hade den högsta 

publiksiffran i programmets tioåriga historia.
1
 Uppdrag granskning hade för avsikt med 

dokumentären att presentera fakta, i flera avseenden besvärande fakta för IKEA, som tidigare 

inte varit kända för allmänheten eller ens för de anställda på företaget. Vad Uppdrag 

granskning hade för mål med dokumentären, vilka teser de valt att driva samt vilka argument 

de använt sig av är något jag i denna uppsats valt att titta närmare på.  

 Då jag studerat olika debattforum och ledare ser jag tendensen till två grupper 

som utkristalliserar sig. Den ena gruppen menar i stort att Uppdrag granskning behandlar sina 

ärenden objektivt samtidigt som de använder sig av moraliska tillvägagångssätt, samt att deras 

avslöjanden är bra och relevanta nyheter.
2
 Den andra gruppen påtalar snarare att de är 

skeptiska till de metoder som används samt att den bild Uppdrag granskning ibland vill ge 

inte är representativ.
3
 Genom att utgå från vetenskapliga metoder har jag för avsikt att finna 

på vilket sätt Uppdrag granskning arbetat med denna dokumentär. Jag fann det därför 

relevant, med anledning av den debatt som blossade upp efter programmet, att undersöka 

detta avsnitt närmare.  

 

  

                                                 
1 Dagens Nyheter, http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/uppdrag-granskning-satte-rekord (hämtad 2011-04-05) 
2
 Arbetarbladet, http://arbetarbladet.se/kultur/1.2699099-det-stora-avslojandet?articleRenderMode=default 

(hämtad 2011-04-23) 
3
 Journalisten, http://www.journalisten.se/artikel/7829/uppdrag-granskning-vi-raeknade-med-kritik (hämtad 

2011-05-23) 

http://arbetarbladet.se/kultur/1.2699099-det-stora-avslojandet?articleRenderMode=default
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 Bakgrund 

 

Historien om IKEA fascinerar. Det blev företaget som möblerade det svenska folkhemmet. De 

flesta känner till hur Ingvar Kamprad började sin verksamhet, ytterst småskaligt, hemma i byn 

Agunnaryd i Småland. Ingen hade vid den tidpunkten vågat drömma om en utveckling likt 

den man senare fått skåda. Idag finns företaget i inte mindre än 38 länder och har en årlig 

försäljning på hundratals miljarder kronor.
4
 Då folk i andra länder får frågan vad de 

förknippar med Sverige blir svaret, inte sällan, just IKEA. Så samtidigt som IKEA växt 

genom åren, har det även blivit en form av symbol för Sverige.  

 Att IKEA genom åren varit måna om att betala så lite skatt som möjligt har 

länge varit fakta tillgängliga för allmänheten. Det har varit en viktig del i företagsstrategin.
5
 

Likaså känner många till att IKEA:s ägande flyttats utanför Sveriges gränser. Att Uppdrag 

granskning i detta avsnitt valt just IKEA som föremål för inspektion kan ha sina orsaker i att 

IKEA berör. Svenskar i allmänhet känner stolthet för IKEA. Många känner igen sig i och kan 

identifiera sig med företaget och dess utveckling, inte minst tack vare dess rötter i 

Folkhemssverige samt att det sitter en hårt arbetande smålänning vid rodret.  

 Uppdrag granskning är allmänt erkända för att göra gedigna dokumentärer som 

leder till imponerande avslöjanden. Deras inslag får stort genomslag i samhällsdebatten och 

har sedan starten 2001 erövrat en lång rad nationella och internationella utmärkelser.
6
 Tack 

vare sin status i svensk massmedia sätter de inte sällan agendan hos exempelvis dagstidningar 

och debattprogram. Flera av deras avslöjanden har fått stora konsekvenser för de inblandade, 

bland annat med följden att chefer fått lämna sina poster då orättvisor påvisats.
7
 Så sent som 

på våren 2010 mottog programmet pris på Kristallengalan i kategorin ”Årets granskning”.
8
 

Men samtidigt som Uppdrag granskning drar till sig mycket beröm och av många ses som en 

auktoritet i genren undersökande journalistik, har de även varit föremål för en debatt där 

många anser att de använder sig av tvivelaktiga metoder. Uppdrag granskning har även 

beskyllts för att vinkla de uppgifter de har. Otaliga gånger har deras avsnitt behandlats av 

Granskningsnämnden, där det diskuterats och beslutats huruvida de gått över gränsen eller ej.
9
 

 Då Johan Stenebo intervjuas flertalet gånger under programmets gång ska här 

                                                 
4
 IKEA, http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/facts_and_figures/store_openings.html (hämtad 2011-03-30) 

5
 Uppdrag Granskning (tid 14.20, Johan Stenebo) 

6
 Sveriges Television, http://svt.se/2.102256/redaktionen (hämtad 2011-04-23) 

7
 SKTF-tidningen, http://www.sktftidningen.se/artikel/foervaltningschef-avgar-efter-muthaerva-53322 (hämtad 

2011-06-22) 
8
 Kristallen, http://www.kristallen.tv/2010-/vinnare-och-nominerade-2010 (hämtad 2011-05-23) 

9
 Granskningsnämnden, http://www.radioochtv.se/Tillsyn/Granskning-av-program/Granskningsnamndens-

beslut/Sok-tidigare-granskningsarenden-och-beslut/ (hämtad 2011-05-23) 

http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/facts_and_figures/store_openings.html
http://www.sktftidningen.se/artikel/foervaltningschef-avgar-efter-muthaerva-53322
http://www.kristallen.tv/2010-/vinnare-och-nominerade-2010
http://www.radioochtv.se/Tillsyn/Granskning-av-program/Granskningsnamndens-beslut/Sok-tidigare-granskningsarenden-och-beslut/
http://www.radioochtv.se/Tillsyn/Granskning-av-program/Granskningsnamndens-beslut/Sok-tidigare-granskningsarenden-och-beslut/
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ges en kort bakgrundsinformation om vem han är i sammanhanget. Stenebo jobbade på IKEA 

mellan 1988 och 2008. Under sin tid på företaget arbetade han bland annat som varuhuschef i 

Tyskland och som Kamprads närmaste assistent. Efter en konflikt med bland annat Peter 

Kamprad, som är högt uppsatt i företaget, valde Stenebo att avgå varpå han skrev en bok där 

han uttalar sig kritiskt mot IKEA och familjen Kamprad.
10

 

 

 Urval och material 

 

Anledningen till att jag valt att studera Uppdrag granskning är tack vare programmets status i 

Sverige. Uppdrag granskning stor makt och många gånger sätter de en form av dagordning i 

det svenska samhället. Dessutom finner jag deras undersökningsobjekt relevanta samt deras 

tillvägagångssätt intressanta. Utöver detta har jag en viss fascination för att man ofta kan 

urskilja en tendens till att responsen efter deras program delar in folk i två huvudsakliga läger. 

Den ena övervägande positiv, den andra övervägande skeptisk med avseende på hur deras 

olika avslöjanden har kommit till. Att analysera programidén i allmänhet och ett specifikt 

avsnitt i synnerhet, med vedertagna teorier och metoder som grund, känns därför angeläget. 

Anledningen till att jag valt ut just avsnittet om IKEA är, som jag nämnt ovan, inte bara 

beroende på IKEA:s popularitet och anseende. Det beror dessutom på den livliga debatt som 

kunnat skådas efter att avsnittet sändes. Tittarreaktionerna blev så pass stora att Uppdrag 

granskning valde att ägna större delen av sitt nästkommande avsnitt som en uppföljning till 

den ursprungliga dokumentären. Detta uppföljningsavsnitt kommer jag dock inte att 

undersöka närmare i denna uppsats, utan endast kort kommentera under rubriken Slutsatser 

och diskussion.   

   

Syfte  

 

Mitt syfte med denna uppsats är att studera hur Uppdrag granskning går till väga för att driva 

de teser de har i sin granskning av IKEA. Utöver detta kommer jag att undersöka 

omkringliggande aspekter bortom det talade ordet i intervjuer etc., för att se vilken påverkan 

det får (exempelvis bakgrundsmusik och illustrationer). Vid en granskning av detta bör det 

dessutom utkristallisera sig om de förmedlar en korrekt och trovärdig bild.  

 

                                                 
10

 E24, http://www.e24.se/entreprenor/ikea-kritiker-fruktar-familjen-kamprads-hamnd_1547209.e24 (hämtad 

2011-06-22) 

http://www.e24.se/entreprenor/ikea-kritiker-fruktar-familjen-kamprads-hamnd_1547209.e24
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 Frågeställning 

 

På vilket sätt argumenterar och framställer Uppdrag granskning sina teser genom 

programmet? 

 

Till vilken grad kan fallasier urskiljas i Uppdrag gransknings argumentation?  

  

 Tidigare forskning 

 

Vid en överblick på tidigare forskning som gjorts kring Uppdrag granskning har jag bland 

annat funnit boken Dold kamera: i sanningens tjänst? av Kari Andén-Papadopoulus.
11

 Här 

undersöker författaren Uppdrag gransknings metoder och tillvägagångssätt genom att 

analysera ett uppmärksammat program från 2002 där lokalpolitiker uttalat sig 

främlingsfientligt. Andén-Papadopoulos undersöker värdet i Uppdrag gransknings 

avslöjanden, då politikernas uttalanden kommit vid användandet av dold kamera och föregåtts 

av påstridiga och provocerande reportrar.
12

 I min uppsats kommer en del av min analys bestå 

av att se hur Uppdrag gransknings reportrar agerar i intervjusituationer bland annat genom att 

titta på i vilka situationer de väljer att lägga sina intervjuer och hur de ställer sina frågor. 

 Janne Lindqvist Grinde skrev i sin artikel Vad gäller saken?, som publicerades i 

Rhetorica Scandinavica, om ett antal begrepp hämtade från statusläran som kan användas för 

retorisk argumentationsanalys.
 13

 Lindqvist Grindes poäng i artikeln är att statusläran kan 

användas för att analysera en given argumentation och därmed användas som ett analytiskt 

instrument. I artikeln görs bland annat en analys av den TV-sända debatt som följde efter att 

Uppdrag granskning undersökt den svenska vänsterpartiledaren Lars Ohlys förhållande och 

inställning till demokratin och till kommunistiska diktaturer.  

 Vidare har jag funnit en uppsats av Ida Davidsson och Susanne Nyström med 

namnet Grävande journalistik? Objektiv samhällsgranskning eller reproduktion av rådande 

strukturella förhållanden? En studie av det grävande tv-programmet Uppdrag granskning. 

Som titeln antyder är Uppdrag granskning föremål för deras studie, där de har valt att jämföra 

den grävande journalistiken med journalistik i allmänhet. Jag kommer till viss del tangera en 

del utav detta, vilket framkommer i min redogörelse om dagordningsteorin nedan.

                                                 
11

 Kari Andén-Papadopoulus, Dold kamera: I sanningens tjänst?, Stockholm 2003. 
12

 Andén-Papadopoulus 2003, s. 9. 
13

 Janne Lindqvist Grinde, “Vad gäller saken?”, Rhetorica Scandinavica 2005:33. 
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 Bland den tidigare forskning som har gjorts om dokumentärfilm har jag bland 

annat funnit Bill Nichols bok Introduction to documentary.
14

 Nichols ger en introduktion till 

dokumentärfilmsgenren som sådan. Han talar om varför etiska och moraliska frågor är 

centrala inom genren. Han beskriver vidare vad som skiljer dokumentärfilmer från andra typer 

av film och ger en historisk tillbakablick på hur dokumentärfilmandet startade. I slutet av 

boken visar han tillvägagångssätt på hur man effektivt kan gå tillväga då man vill skriva om 

dokumentärfilm. 

 Vidare, med anknytning till tidigare forskning om dokumentärfilm, har jag 

funnit boken Truth or dare: art and documentary skriven av Gail Pearce och Cahal 

McLaughlin.
15

 I boken diskuteras bland annat det problematiska faktum att det inom viss 

dokumentärfilm är så att underhållnings- och sensationsvärdet stundtals ges förtur på, som 

författarna uttrycker det, bekostnad av sanningen.      

 Det finns gedigen forskning gjord inom områden som rör massmedias påverkan 

på sin publik. Bland annat har dagordningsteorin, som förklaras mer utförligt nedan, 

förekommit i över 400 empiriska undersökningar.
16

 Vidare så genererar sökningar med ordet 

framing, som jag också återkommer till nedan, vissa träffar. De arbeten jag tittat närmare på 

verkar dock mer arbeta efter en komparativ metod, vilket inte blir fallet i min uppsats då jag 

endast valt att fokusera på ett enskilt medias granskning av ett företag. I en del utav 

forskningen kring framing har utgångspunkten varit att närmare titta på hur 

undersökningsobjektet valt att göra sin framställning utifrån punkterna urval, tonvikt, 

uteslutande och fördjupning. Dessa punkter går att finna i boken Makten över dagordningen: 

Om medierna, politiken och opinionsbildningen av Maxwell McCombs där författaren 

sammanställt forskningen i det aktuella fältet.
17

  

 

Begreppsliga utgångspunkter 

 

Nedan kommer jag att presentera de begreppsliga utgångspunkter jag har för min uppsats. De 

teorier och analysverktyg jag kommer att utgå ifrån är i första hand klusteranalys och framing. 

Dessa två teorier går på olika sätt in i varandra och är dessutom bra komplement sinsemellan. 

                                                 
14

 Bill Nichols, Introduction to documentary, Bloomington 2001. 
15

 Gail Pearce och Cahal McLaughlin, Truth or dare: art and documentary, Bristol 2007. 
16

 Maxwell McCombs, Makten över dagordningen – Om medierna, politiken och opinionsbildningen, Stockholm 

2006, s. 12. 
17

 McCombs, 2006. 
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Motivering till det går att finna nedan. Med hjälp av boken Konsten att tala av Lennart 

Hellspong, kommer jag undersöka om det går att finna fallasier i dokumentären.
18

 

Anledningen till att jag valt att undersöka om fallasier förekommer, är för att se om det 

eventuellt kan vara en anledning till att programmet från vissa håll fick så pass hård kritik. 

Vidare så blir mitt tillvägagångssätt att analysera programmet och plocka ut de argument 

Uppdrag granskning använder sig av. Argumenten kommer att sammanställas i en bilaga. 

Därefter kommer jag att gruppera dessa argument till den huvudsakliga tes de ligger till grund 

för. Det som främst kommer leda mig framåt blir efter det att organisera mitt arbete efter 

nyckelorden från min klusteranalys, vilket förklaras mer utförligt nedan.  

 Innan jag presenterar framing och klusteranalysen, ska jag dock börja med att 

förklara vad dagordningsteorin innebär. I uppsatsen kommer jag endast att använda vissa delar 

utav dagordningsteorin då jag undersöker Uppdrag gransknings tillvägagångssätt. Trots det 

tycker jag att det är relevant att utförligt förklara vilka konsekvenser och genomslag en 

dokumentär likt denna ofta får i övriga medier, vilket även blir något jag kommer att 

återkoppla till i diskussionen. Därför har jag valt att beskriva vad dagordningsteorin innebär 

relativt ingående, då den förklarar just detta. 

 

 Dagordningsteorin 

 

Dagordningsteorin har som utgångspunkt i hypotesen att ju oftare en viss nyhet publiceras och 

framställs i media, desto viktigare uppfattar vi i publiken den aktuella nyheten. Ett exempel på 

detta formuleras med följande två citat av McCombs och Shaw i Jim A. Kuypers bok 

Rhetorical critisism
19

, med anledning av ett amerikanskt val: ”Voters learn about an issue in 

direct proportion to the attention given that issue by the press”, samt ”The press provided 

voters with the major primary sources of national political information; more importantly, 

however, they found that voters tended to share what the press defined as important”.
20

 Mot 

bakgrunden att vi människor inte kan vara överallt i världen där saker och ting inträffar (det 

faller på sin egen orimlighet), så skapar vi istället en stor del av vår bild av omvärlden och 

verkligheten efter det som sägs och skrivs i massmedia. Med det resonemanget i bakhuvudet 

får man insikten att media har en väldigt stor makt. Vissa påstår till och med att media närapå 

                                                 
18

 Lennart Hellspong, Konsten att tala, Lund 2004. 
19

 Jim A. Kuypers, Rhetorical criticism – Perspectives in action, Lanham 2009, s. 182. 
20

 Kuypers, 2009, s. 182. 
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har monopol vad gäller att vara källa till information och orientering i samhället.
21

 Lite 

förenklat kan man säga att de som sätter dagordningen på de största nyhetsbolagen, är de som 

indirekt bestämmer i samhället. De bestämmer vad vi ska uppfatta som ”viktigt”. Med 

dagordningsteorin menas alltså att de frågor som massmedia prioriterar, uppfattar publiken 

som viktiga samhällsfrågor: ju större plats de får i media, desto viktigare uppfattas de av 

publiken.
22

 Otaliga studier har gjorts i ämnet som bekräftar detta.
23

 

 Teorin är främst avsedd för att behandla större nyhetsflöden, det vill säga 

undersökandet av någon form av sammanställning av det som skrivs i olika medier och till 

viss del även vid olika tidpunkter. Trots det så är teorin värd att nämna även här, i fallet med 

Uppdrag granskning. Anledningen till det är att Uppdrag granskning är väl medvetna om att 

då de framför en nyhet eller ett avslöjande, så hakar andra medier på och skriver om det. 

Dessutom brukar heta debatter i många fall blossa upp i program som SVT:s Debatt och 

TV4:s Kvällsöppet med Ekdahl. Sedan är bollen i rullning, då diskussionerna tar vid på olika 

forum på Internet. Så även om Uppdrag granskning från början är ensamma om nyheten, så 

sätter de ändå en form dagordning i samhället i och med att andra medier följer deras steg. 

Deras makt är alltså stor, och det vet de om. Därför har det en stor betydelse för samhällets 

dagordning vilka ämnen Uppdrag granskning väljer att undersöka, samt vad de har för avsikt 

att avslöja. 

  

En av dagordningseffektens viktigaste konsekvenser är att det etableras perspektiv som sedan vägleder 

allmänheten i dess uppfattningar om offentliga personer, en konsekvens som gör massmediernas inflytande över 

dagordningen till något centralt i den allmänna opinionsbildningen.
24

  

 

Fenomenet om hur uppfattningar bland allmänheten etableras kring offentliga personer kallas 

för priming. Termen priming blir någonting jag återkommer till i analysdelen, då i form av hur 

Uppdrag granskning framställer Kamprad i programmet. 

 För att förtydliga så ska här bara nämnas att med dagordningsteorin undersöks 

inte direkt hur man väljer att framställa sina valda argument, utan snarare vilka argument man 

väljer ut. Hur de valda argumenten sedan framställs behandlas däremot lämpligen med hjälp 

av framing. Teorierna går ändå in i varandra på så vis att man även i framing tittar på hur 

dagordningen sätts.  

                                                 
21

 Kuypers 2009, s. 183. 
22

 McCombs 2006, s. 11.  
23

 McCombs 2006, s. 12. 
24

 McCombs 2006, s. 156. 
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 Framing 

 

I uppsatsen kommer jag att använda mig av en analysmetod som heter framing. Syftet med att 

massmedia gestaltar sina nyheter kan förklaras på följande sätt: 

 

Att gestalta är att välja ut vissa aspekter av en uppfattad verklighet och göra dem mer framträdande i en 

kommunicerande text, på ett sådant sätt att en viss problemdefinition, orsakstolkning, moralisk värdering 

och/eller rekommendation till hantering främjas för det ämne som beskrivs.
25

 

 

Med denna metod studeras alltså vilka argument som framförs (likt dagordningsteorin), vilka 

argument man väljer att undanhålla, samt på vilket sätt de argument man driver läggs fram. 

Vidare undersöker man vad avsändaren avser att förmedla med sina argument genom att 

studera ”urval, tonvikt, uteslutande och fördjupning”
 26

 i framställningen. Man undersöker helt 

enkelt vilka metoder som använts för att så effektivt som möjligt nå ut med det budskap som 

önskas. Då massmedia tillämpar framing är den kraftfull: vid ett fördelaktigt framförande kan 

den vända opinionen. Ett av syftena med att gestalta är en önskan om att publiken ska ta till 

sig ett budskap på ett speciellt sätt. Framing kan ses som en metod där man väljer ut vissa 

fakta ur verkligheten som talar för det man vill säga, genom att göra dessa fakta mer 

fördelaktiga än andra.
27

 Detta tillvägagångssätt kan vara svårt att genomskåda, då vi i 

publiken ofta litar på och accepterar den information vi ”översköljs” med. Vidare kan man 

definiera framing på följande sätt:  

 

Framing, then, is the process whereby communicators act – consciously or not – to construct a particular point of 

view that encourages the facts of a given situation to be viewed in a particular manner, with some facts made 

more or less noticeable (even ignored) than others.
28

  

 

Med hjälp av denna metod kan man finna vilka tillvägagångssätt Uppdrag granskning 

använde sig av i dokumentären för att driva sin tes/sina teser. En extra intressant del i framing 

är dess förmåga att framställa relativt ”neutrala” och föga kontroversiella fakta till att framstå 

som något spektakulärt och avslöjande. Det kan exempelvis göras genom skickligt berättande, 

vilket är något jag kommer att titta närmare på i denna uppsats. 

 Processen med framing kan se ut som följer: Det första steget, för exempelvis ett 

                                                 
25

 McCombs 2006, s. 118. 
26

 McCombs 2006, s. 118. 
27

 Kuypers 2009, s. 181. 
28

 Kuypers 2009, s. 182. 
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nyhetsbolag, är att välja ut vad man ska skriva om (i Kuypers kallas detta för gate-keeping). 

Andra steget är att fundera kring hur mycket uppmärksamhet man vill ge den aktuella nyheten 

(agenda-setting). Det tredje och sista steget i denna process blir sedan att bestämma på vilket 

sätt nyheten ska berättas (agenda-extension). I undersökningssyftet i denna uppsats kommer i 

synnerhet det sista av dessa steg behandlas mer ingående, alltså att efter jag funnit vad som 

betonas titta mer på hur dessa attribut betonas för att skapa den önskade reaktionen hos 

publiken.
29

 Man kan förvänta sig att Uppdrag granskning presenterar en relevant bakgrund 

och helhetsbild. Däremot har de följande dilemma att ta ställning till när de är klara med 

granskningen med hänseende till hur de väljer att lägga fram sina avslöjanden: ”They can 

frame it to reflect their view of the world; they can frame it to reflect what they think their 

audiences wish to hear; or they can, as accurately as possible, frame it to impart the meaning 

of those speaking/writing upon it”.
30

 Hur Uppdrag granskning valt att göra med hänsyn till 

detta är något jag kommer att titta närmare på. 

 Det kan vara värt att nämna att användning av framing lämpar sig allra bäst vid 

en komparativ analys, exempelvis då man vill undersöka hur två tidningar rapporterar om en 

och samma händelse för att på så vis finna likheter och skillnader i deras framställan. I mitt 

fall undersöker jag endast en part, nämligen Uppdrag granskning. Det skulle kunna vara ett 

potentiellt problem i min uppsats, men jag tror dock inte att det behöver påverka i negativ 

riktning då man kan få ut så pass mycket relevant information ändå av teorin som sådan. 

 Då språk- och ordval är en viktig del att ta hänsyn till då man arbetar med 

framing, har jag valt att fördjupa mig mer i detta. I teorin som sådan har jag dock inte funnit 

några konkreta metoder för hur man kan undersöka detta närmare. Därför fann jag det 

lämpligt att väva in klusteranalysen (som presenteras mer utförligt nedan), där man 

undersöker vilka ord som används. Jag skulle till och med vilja påstå, även om jag inte funnit 

det skrivet någonstans, att klusteranalysen kan ses som en del av framing. Om inte annat så 

skriver Kuypers att man som tillvägagångssätt i framing kan plocka ut nyckelord, även om 

han inte kopplar samman det med klusteranalysen.
31
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31
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Klusteranalys 

 

Vid en klusteranalys värderas betydelsen av nyckeltermer genom att studera de kluster av 

andra begrepp, ord och symboler som samlas kring dessa. Syftet med klusteranalysen är att 

avslöja avsändarens språkval och ”världsbild”, för att på så sätt avgöra vilket budskap som 

förmedlas.
32

 Betydelsen av en avsändares språkval ska inte underskattas. I boken Rhetorical 

Criticism av Sonja K. Foss
33

 förklarar Kenneth Burke, som är den som främst associeras med 

klusteranalysen, att anledningen till detta kan förklaras på följande sätt:  

 

The terms we select to describe the world constitute a kind of screen that directs attention to particular aspects of 

reality rather than others. Our particular vocabularies constitute a reflection, selection, and deflection of reality.
34

  

 

Vid en klusteranalys kan man även se tendenser där persuasiva definitioner används: 

”Because emotional coloration may be slyly injected into the language of a definition that 

purports to be accurate and appears to be objective, we must be on our guard against 

persuasive definitions”.
35

 

 Rent praktiskt plockar man ut de fem-sex ord som framstår som centrala 

nyckeltermer i dokumentären. Då det är gjort, tittar man närmare på vilka ord som finns 

runtom dessa nyckeltermer. Man sammanställer dessa kluster, varpå man kan utläsa tendenser 

i hur avsändaren valt att formulera sig och därmed se vilka åsikter som ligger till grund. Man 

ser kring vilka ord man tenderar att använda God-terms (som representerar det högsta goda), 

samt Devil-terms (som representerar det största onda).
36

 

 

 Fallasier 

 

I min analys kommer jag att undersöka om Uppdrag granskning på något sätt brister i sin 

argumentation. Det är oftast inte helt lätt att upptäcka. Till min hjälp har jag därför valt att 

använda fallasibegreppet. Fallasier i olika former finns beskrivna i boken Konsten att tala av 

Lennart Hellspong. Denna bok blir den jag främst kommer att utgå ifrån för att förklara de 

fallasier som uppkommer i dokumentären.  

 En fallasi är ett argument som oftast ser ut att vara giltigt, men av någon 

                                                 
32

 Sonja K. Foss, Rhetorical criticism – Exploration and Practice, Long Grove, Illinois 2009, s. 65.  
33

 Foss, 2009. 
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36
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anledning inte är det. De leder ofta till vaga slutsatser, i värsta fall blir de rent missvisande: 

”Fallasier uppfattas alltså som bedrägliga och vilseledande argumentationssätt”.
37

 Gör man 

den logiskt inkorrekta argumentationen bra, är den dock väldigt svår att genomskåda.  

 

Resultatredovisning och analys 

 

 Uppdrag gransknings argumentation 

 

Jag har valt att dela in de argument som Uppdrag granskning använder sig av i programmet i 

tre grupper. Argumenten i dessa tre grupper anser jag är centrala, då de i sin tur leder fram till 

Uppdrag gransknings tre huvudsakliga teser som drivs genom programmet. Jag anser att 

dessa tre teser är de främsta som Uppdrag granskning driver genom programmet. Som synes i 

bilaga 1 har jag valt att kalla grupperna följande: ”IKEA:s tillvägagångssätt för att undvika 

skatt”, ”IKEA är inte svenskt” samt ”Kamprad ljuger (om ägandet)”. Hur gör då Uppdrag 

granskning för att argumentera för sina teser? Det ska jag undersöka närmare nu genom att 

behandla dessa punkter nedan. 

 

 Klusteranalys  

 

I min klusteranalys har jag plockat ut de fem mest frekvent använda nyckeltermerna som 

används i programmet. Klustren kommer i kronologisk ordning, på så sätt kan man urskilja 

när jargonger tenderar att ändras i språket.
38

 Jag har funnit de nyckelord, med tillhörande 

kluster redovisat i respektive grupp, som presenteras nedan. Orden i kursiv stil är de ord och 

meningar som främst klustrar kring nyckelorden. 

 

 Nyckelterm: IKEA 

 

I början tenderar klustren kring ordet IKEA att skapa någon form av igenkänning och familjär 

känsla: Genom att anspela på det som folk kan relatera till bygger Uppdrag granskning upp 

ett förtroende hos tittarna. Man berättar om IKEA som företaget som möblerade det svenska 

folkhemmet, varpå man börjar berätta om IKEA:s historia med starten i Småland. Många 

bilder från varuhusen visas. Tidigt i dokumentären påpekas hur ofantligt stort IKEA har blivit, 
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då man numera har 130 000 anställda i närmare 300 varuhus världen över. Berättelsen om 

utvecklingen fortsätter. En före detta anställd berättar att man knappt hittade IKEA på den 

tiden, varpå han säger att ingen i sin vildaste fantasi kunde föreställa sig att IKEA skulle växa 

på det här viset. Uppdrag granskning fortsätter berätta om hur populärt IKEA var redan då 

företaget var relativt nytt, samtidigt som man visar siffror på hur snabbt företaget växer. Nya 

varuhus, nya länder. Man kommer vidare in på att det rör sig om en avancerad 

företagsstruktur. Det kan Johan Stenebo vittna om. Uppdrag granskning visar konkreta 

exempel på hur IKEA kommit undan skatt. Genom ordvalet kommit undan, i det här fallet, 

antyder Uppdrag granskning att det handlar om någon form av oegentligheter från IKEA då 

det antyder att skatt är något man vill komma ifrån.  

 Så långt, till ungefär 20 minuter in i programmet, har fokus varit på IKEA:s 

metoder att undkomma skatt. Sedan börjar man titta närmare på om IKEA är svenskt eller 

inte. Uppdrag granskning drar följande slutsats: ”IKEA:s utstuderade blågula affärsidé gör att 

vare sig kunder eller medarbetare ska bry sig om att IKEA inte är svenskt”.
39

 Genom 

intervjuer med både kunder och anställda konstateras att ingen tycks reflektera över att IKEA 

faktiskt är ett Hollands-ägt företag. Sedan böjar jakten på IKEA:s huvudkontor nere i Europa, 

man finner sedan det anspråkslösa huvudkontoret gömt i den lilla holländska staden Leiden. 

Långt ifrån Småland och Älmhult. Man spinner vidare på att ingen ska misstänka något om 

ägandeförhållande, inte minst då man påtalar att huvudkontoret är anspråkslöst. Ordvalet 

betonar att IKEA medvetet valt en blygsam framtoning för att minimera risken att bli föremål 

för granskning. 

 Ungefär halvvägs in i avsnittet har Uppdrag granskning skapat en form av 

misstro mot IKEA, dels genom det som berättas men också tack vare de ordval de gjort. Från i 

allmänhet gemytliga ord sammankopplat med IKEA i början, och med personer som uttalar 

sig positivt, tenderar en svängning mot ord som vittnar om oklara förhållanden och en helt 

annan sanning.  

 Vidare talar Uppdrag granskning om royaltyn, som gör att tre procent av allt 

som säljs försvinner skattefritt. Igenkännande exempel på varor ur sortimentet visas. Det kan 

tyckas vara en rätt obetydlig summa, men årligen rör det sig om åtta miljarder som försvinner 

på det här viset. Med ordvalet försvinner antyds att det är pengar som lämnar landet under 

former som inte är allmänt acceptabla. 

  På den fortsatta jakten mot att bringa klarhet i IKEA:s bolagskonstruktion 
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finner man ett huvudkontor för ett av bolagen. Här har Uppdrag granskning funnit något 

intressant. Bilden av ett inrett kontor som är folktomt och utan någon som helst form av 

personliga tillhörigheter kan mycket väl ha upprättats som en form av kuliss från IKEA:s sida 

för att minimera sina skatter. ”Här finns dock bara tomma arbetsplatser. Kan det vara möjligt 

att man här förvaltar miljarder och äger hela IKEA-konceptet? Eller är detta själva bilden av 

avancerad skatteplanering?”.
40

 Man fortsätter att spinna vidare på IKEA:s avancerade 

skatteplanering. Ordvalet avancerad, här sammankopplat med ordet skatteplanering och 

senare med ordet bolagskonstruktion, indikerar att skickliga personer ligger bakom detta och 

att det troligen är en hel del genomtänkt arbete nerlagt bakom det här. När kvinnan som visar 

Uppdrag gransknings reportrar runt uppger att hon är helt ovetande om att denna plats skulle 

vara en av placeringsorterna för IKEA:s huvudkontor, ökar misstankarna mot att IKEA vill 

dölja något här och att detta inte är något man vill skylta med. Uppdrag granskning tror sig ha 

funnit något som IKEA inte gärna vill utstå offentligt, varpå man säger: För IKEA kan 

sanningen om det här arrangemanget få långtgående konsekvenser. Vidare fortsätter man att 

visa bilder på och berätta om den avancerade bolagskonstruktionen. Det är ”ett virrvarr av 

bolag, där miljarderna från royaltyn flyter över landsgränserna. Allt med ett enda syfte: att 

undvika skatt”.
41

 Då man använder ordet virrvarr, indikerar det om en strategi från IKEA:s 

sida för att försvåra och vilseleda utomstående som har för avsikt att undersöka 

bolagskonstruktionen närmare. Att royaltyn flyter över landsgränserna kan ses en metafor för 

att det rör sig om stora pengabelopp, och att det är någonting som sker kontinuerligt och 

aldrig riktigt stannar av. Då Uppdrag granskning funnit att Inter IKEA har rättigheterna till 

allt inom IKEA, konstateras att man funnit att bolaget har en ”maktposition som tidigare inte 

var känd. IKEA, som driver varuhusen, kan knappast göra någonting på egen hand”.
42

 Ordet 

makt tenderar här att sammankopplas med någonting negativt, i synnerhet då IKEA framställs 

vara i en position där man inte har något att säga till om utan att makten istället finns hos Inter 

IKEA. Man har funnit att Inter IKEA är det verkliga IKEA. Stenebo berättar sedan att man 

inom IKEA fostras i en skola där lojalitet är ledordet. Det innebär att du är följsam, att du är 

tyst och att du inte berättar utåt om IKEA. Det skapas en vi-mot-dom-atmosfär. Slutsatsen blir 

att det är därför man aldrig ifrågasätter de oklara förhållanden som Uppdrag granskning 

funnit. 

 Sammanfattningsvis kan följande drag utläsas i Uppdrag gransknings 
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42
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argumentation avseende klustren kring ordet IKEA: Inledningsvis vill man få tittaren att 

känna igen sig då IKEA kommer på tal. Bilder från varuhus och dess sortiment varvas med 

berättarröster om IKEA:s utveckling och framfart. En bit in i programmet görs flera 

anspelningar på att man funnit en hel del mystiskt runt IKEA, samt en rad oklara 

förhållanden. Sammantaget skapar det man hör och ser en känsla av att IKEA inte är 

hederliga. Det varvas med bevis som stärker misstankarna.  

  

 Nyckelterm: Ingvar Kamprad 

 

I början påvisas allmänhetens överväldigande positiva åsikter och uppfattningar om Kamprad. 

Intervjuade personer berättar att de är glada för allt Ingvar har gjort, man känner stolthet. I 

Älmhult är Kamprad en hjälte, så långt ifrån en girig och hjärtlös kapitalist man kan komma. 

Uppdrag granskning har däremot uppgifter som inte är smickrande för Kamprad. De ska i 

programmet berätta sanningen, vilket är en bild som inte överensstämmer med gemene mans 

uppfattningar. Följande frågor ställs: ”Hur kunde Ingvar Kamprad så länge undanhålla den 

verkliga och sanna historien om sig själv och IKEA? I över 30 år har han framgångsrikt gett 

sken av att han skänkt bort hela sitt IKEA, att han inte längre äger sitt livsverk. Var finns 

pengarna, vem har makten?”.
43

 Bilder från gamla intervjuer visas där Kamprad berättar 

uppgifter om ägandet som visar sig vara falska. Sedan börjar man berätta historien om hur 

Kamprad en gång började sin verksamhet, ytterst småskaligt, för att sedan framgångsrikt 

växa. Framgångarna gör Kamprad till mångmiljonär. Förmögenhetsskatten blir skälet till att 

familjen Kamprad slutligen flyttar från Sverige, först till Danmark, sedan till Schweiz. Trots 

att det tidigare hävdats att han inte har något inflytande i IKEA kan Uppdrag granskning nu 

avslöja hur Kamprad säkrat familjens makt och inflytande över IKEA. Han skapade ett 

maktbolag vid sidan av. Den bild som Kamprad tidigare angett om sin roll i IKEA är inte 

sann, vilket Uppdrag granskning nu funnit genom sin efterforskning. Att Kamprad, enligt 

Uppdrag granskning, tidigare hävdat att hans roll inom IKEA är ytterst begränsad är 

anmärkningsvärt och vittnar till viss del om att det är någonting som han inte vill ska komma 

ut till allmän kännedom. Man letar upp Kamprad på en parkeringsplats för att höra om han 

vill ställa upp på en intervju. Det vill han, men hävdar samtidigt att han inte kommer hinna 

innan jul. Uppdrag gransknings konstaterar då: Kamprad vill inte prata om sin makt och 

kontroll över IKEA. Då orden makt och kontroll i det här läget betonas som någonting 
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Kamprad inte vill prata om, kan uppfattningen fås att det sammankopplas i negativ dager.   

 Stenebo berättar att det viktigaste i bolagskonstruktionen var att inte betala en 

krona mer än nödvändigt i skatt, någonstans. Vidare berättar han att man inom IKEA inte 

pratar om Kamprads rikedomar: Det är den yttersta hädelsen att diskutera. För att 

understryka hur viktig skatteplaneringen är och vad den betyder för IKEA och Kamprad, 

berättar man att valet av ordförande till ett av IKEA:s moderbolag i Holland föll på en 

professor i beskattningsrätt. Man berättar vidare att de båda bor nära varandra i Lausanne, vid 

Genèvesjön i Schweiz. ”Här, i ett fashionabelt villaområde med insynsskyddande häckar lever 

Ingvar Kamprad med sin familj, bland andra miljardärer och kändisar”.
44

 Med ordet 

fashionabelt betonar Uppdrag granskning Kamprads lyxiga leverne utanför Sverige. Att man 

uttrycker det som att han lever insynsskyddat påvisar att han kan ha någonting att dölja. 

 Vidare ifrågasätter man varför Kamprad sprider en bild kring sig som den lite 

smådumma, snåla och ordblinda entreprenören. Anledningen till att han odlar dessa myter är 

enligt Stenebo för att folk ska ”associera honom med IKEA. Det odlar myten om Kamprad 

och det odlar myten om hans IKEA, för de två sitter ihop. Ingvar förkroppsligar IKEA”.
45

 Det 

blir enligt Uppdrag granskning ännu ett led i deras strävan att inte få någon misstänksamhet 

riktad mot sig. Anledningen till att Kamprad skapat Inter IKEA är inte bara för att undvika 

skatt, utan också för att ge honom makt och kontroll. Makten utövas genom en stiftelse som 

Kamprad i all hemlighet grundade för 20 år sedan. Genom det bolaget kan han styra som han 

vill, och här är inte verkligheten lika spartan som hans image i övrigt vittnar om: På det 

största och mest anrika kontoret i Liechtenstein finns Kamprads bolag Interogo. Här, i 

Liechtenstein, är Kamprads hemlighet i säkert förvar. Annat är det när han anländer till 

julfesten: ” Som alltid anspråkslöst, i en drygt tio år gammal bil. Den enkla, jordnära 

smålänningen. Det är så han lyckats skapa bilden av sig själv. Ingen ska koppla honom till de 

fina advokatkontoren i Amsterdam, Luxemburg eller Liechtenstein”.
46

  

 De ord som är sammankopplade med Kamprad är alltså övervägande positiva i 

början, inte minst då allmänheten får säga sitt. Sanningen är dock en annan, enligt Uppdrag 

granskning, varpå det antyds att allmänheten har fått fel uppfattning om den här mannen. Ju 

längre programmet fortskrider, desto mer negativt laddade ord går att finna. Flera gånger hörs 

ord som hemlighet, makt, kontroll, dolt och avslöjat. Ord som i sig inte behöver vara negativt 

laddade, men som av omkringliggande anledningar blir det.  
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 Nyckelterm: Sverige/Svenskt 

 

I inledningen av dokumentären hävdar Janne Josefsson att IKEA är det mest svenska vi kan 

tänka oss. Vad många inte tänker på är att ägandet sedan länge legat utanför Sveriges gränser. 

Det har förvisso aldrig varit någon hemlighet. Genomgående påtalas ofta det blågula 

konceptet under programmets gång. En reporter konfronterar Göran Grosskopf (professor i 

beskattningsrätt och tillika ordföranden för ett av IKEA:s moderbolag i Holland) med att 

IKEA inte alls är svenskt, det ser man exempelvis genom att titta på koncernledningen. 

Uppdrag granskning går efter det vidare i programmet på följande sätt: ”Miljarderna, Ingvar 

Kamprad, IKEA och skatteprofessorn själv. Alla har de en sak gemensamt: De har sedan länge 

lämnat Sverige”.
47

 Ordet lämnat i det här sammanhanget antyds och betonas som att man har 

övergett någonting, i det här fallet ett land där skattelagarna för de inblandade har ansetts 

ofördelaktiga.   

 Uppdrag granskning fortsätter att berätta om folks tro att IKEA är svenskt då 

man är på plats i Tyskland. Varuhuschefen på IKEA Berlin säger vi är ju ett svenskt företag 

och är stolta över det. Återigen anspelar man på tesen ”alla tycks tro (inklusive 

varuhuschefer), att IKEA är svenskt”. Uppdrag granskning konfronterar sedan en man från 

svenska ambassaden som är på plats vid invigningen av ett varuhus. Frågan blir: Vad gör 

svenska ambassaden här? Man pressar mannen med frågor som hur svenskt är IKEA, ända 

tills han blir märkbart irriterad. Genom att fråga hur svenskt IKEA är, vilket genom sitt ordval 

gör det till en utstuderad fråga då man inte direkt kan besvara den, så får man ambassadören 

irriterad. ”IKEA:s blågula affärsidé är utan tvekan mycket framgångsrik. Alla tycks tro, eller 

vill tro, att IKEA är en svenskägd koncern”.
48

 Uppdrag gransknings poäng är att IKEA spelar 

på denna svenskhet för att dra fördelar utav det. Man gör det dels för att få hjälp från svenska 

myndigheter då man vill komma in på nya marknader. Uppdrag granskning visar sedan några 

exempel där IKEA utnyttjat sin svenskhet. ”Trots svenska flaggor och köttbullar: varje år går 

Sverige miste om minst 100 miljoner i skatt på grund av Kamprads och IKEA:s lönsamma 

skatteplanering. Och den pågår år efter år”.
49

 Effekten blir extra påtaglig då Uppdrag 

granskning påtalar att den pågår år efter år. Som tittare blir man varse om att detta inte är 

något nytt fenomen, och då ordvalet ger uppfattningen om att det pågått en längre tid antyds 
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att det är angeläget att agera snabbt för att få stopp på denna skatteplanering. 

  

 Nyckelterm: Skatt 

 

Under en gammal intervju hör man Kamprad säga att skatterna i Sverige är rimliga, men bara 

fem år senare är det just de svenska skatterna som får familjen att lämna landet. Det blir en 

intressant kontrast att höra Kamprad i denna intervju, där han talar väl om den svenska 

skattelagstiftningen och att han inte har någonting emot att betala sina skatter i Sverige (varpå 

han bara några år senare väljer att flytta utomlands). Sedan berättas om Kamprads stiftelse 

inom IKEA-koncernen. ”Stiftelsen är också en del av en pågående skatteplanering i 

mångmiljardklassen, där miljarder läggs på hög”.
50

 Genom ordvalen miljarder läggs på hög 

antyds det att dessa pengar borde kunna användas till något bättre, exempelvis att betala 

skatter istället. Exempel visas där IKEA till och med köpt möjligheter att slippa betala skatt. 

Orden till och med antyder att IKEA är beredda att gå väldigt långt för att undgå skatterna. 

 Uppdrag granskning frågar sig: hur långt får ett företag gå för att sänka sina 

skatter. Med detta uttalande hävdar man implicit att IKEA har gått alldeles för långt. Uppdrag 

granskning trycker på att IKEA har utnyttjat regelsystemet maximalt. IKEA har utnyttjat de 

komplicerade reglerna till fullo och dragit fördel av att systemet är komplicerat att förstå sig 

på och att insynen är liten. Det påvisas även att Kamprad har gjort väl avvägda val i livet på 

grund av skatterna: Familjen har ju bott utomlands sedan flykten undan skatterna i början av 

70-talet. Att ordet flykt används i sammanhanget är troligen ingen slump. Att familjen 

lämnade landet med huvudanledning av skatterna råder inget tvivel om, men ordvalet gör att 

man tolkar det som att någon form av desperation på grund av oegentligheter låg till grund för 

beslutet.  

 Med anledning av att Ingka Holding BV blev till en stiftelse med namn Stichting 

Ingka Foundation säger de: Adressen går hit, till sjunde våningen i ett glaskomplex i 

Amsterdam. ”Ett advokatkontor med skatter och pengaplaceringar i karibiska skatteparadis 

som specialitet”.
51

 Anspelningen på att skatteplaneringen är viktig fortsätter. Likaså att 

approachen inte är lika blygsam där nere som Kamprad vill ge sken av i Sverige. Uppdrag 

granskning avslutar ”skattefrågan” med uttalandet: ”Brevlådor i Luxemburg och huvudkontor 

i Belgien stämmer knappast med hur företaget idag beskattas”.
52
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 Nyckelterm: Skatteparadis (Liechtenstein, Luxemburg etc.) 

 

En professor i stiftelserätt vid namn Francesco Schurr säger i ett uttalande att Liechtenstein 

ligger i toppskiktet bland skatteparadisen. Uppdrag granskning hävdar senare att sanningen, 

den hittade vi på ett advokatkontor i Europas mest ökända skatteparadis. Enligt lagar och 

stadgar där får viss info dock inte ges ut. Det berättas vidare att Kamprad i all hemlighet 

skapat en stiftelse i ett av världens mest ökända skatteparadis: Liechtenstein. Denna stiftelse 

fick namnet Interogo, ”ett namn som aldrig fick eller skulle kunna kopplas till IKEA eller 

honom själv och därmed röja stiftelsens existens”.
53

 

 Uppdrag granskning berättar vidare att miljarderna under många år har slussats 

vidare från Holland till Luxemburg. Efter en rejäl rundresa genom Europa finner Uppdrag 

granskning sedan IKEA:s huvudkontor i ett exklusivt kontorsområde i en förort till Bryssel. 

Återigen konstateras att IKEA:s och Kamprads pengar dök upp i det ”ökända skatteparadiset 

Liechtenstein: Ett land med generösa skattelagar och ett slutet banksystem”.
54

 Schurr berättar 

att Liechtenstein är förmånligt ur skattesynpunkt. Uppdrag granskning berättar att två av 

Liechtensteins mest namnkunniga advokater arbetar på stiftelsen. ”Här på deras kontor finns 

de absolut viktigaste dokumenten som rör IKEA:s framtid. Om hur koncernen ska styras och 

hur miljarderna ska användas”.
55

 Men: Allt är hemligt. Så även om stiftelsens existens nu är 

avslöjad, förblir det mesta dolt.  

 Vid en överblick av de ord som kretsar kring skatteparadisen återkommer inte 

minst ordet ökänt, vilket troligen har som syfte att väcka negativa associationer. Att välja 

Liechtenstein som bas likställs implicit som att det inte är helt ok och att det är en skum 

baktanke med det hela. Det visas inte minst då det är sammankopplat med ord som dolt och 

avslöjat. Man intervjuar en professor som konfirmerar att Liechtenstein ligger i toppskiktet 

bland skatteparadisen. Det är mycket tal om alla miljarder som läggs på hög, och inte minst 

det stora hemlighetsmakeriet bakom de kontor och liknande som har sin bas i något av 

skatteparadisen. 

 

  

 Framing (och dess koppling till klusteranalysen) 
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För att återkoppla till det jag skrivit i mina begreppsliga utgångspunkter ska jag nu ge 

exempel på hur Uppdrag granskning valt att göra med urval, tonvikt, uteslutande och 

fördjupning i programmet. Det urval av fakta Uppdrag granskning har gjort är generellt inte 

några fakta som höjer IKEA:s status. Snarare så har man eftersökt och fokuserat på att finna 

mindre gynnsamma uppgifter om IKEA för att driva sina teser i den riktning man har för 

avsikt att göra. Tonvikten är på värdeladdade ord för att driva de teser de har. Det positiva 

IKEA har bidragit till genom åren utesluts i stort sett helt. Fördjupningen har kretsat kring att 

IKEA inte är svenskt, att man undvikit att betala skatt samt att Kamprad har ljugit om 

ägandet.  

 I början av programmet påvisas en hel del positiva värden kopplat till IKEA och 

Kamprad. Inte minst hörs det under de intervjuer som hålls med allmänheten. En Älmhultsbo 

berättar att han är glad över allt som Kamprad har åstadkommit. En annan berättar att hon 

känner stolthet och menar på att det känns äkta. Likaså sammanfattar Janne Josefsson det som 

sägs i stil med: ”Ni hör ju själva, Ingvar Kamprad är en hjälte. Så långt ifrån en girig, hjärtlös 

kapitalist man kan komma”. Sedan kommer vändningen: ”Hur kunde Ingvar Kamprad så 

länge undanhålla den verkliga och sanna historien om sig själv och IKEA”.
56

 Här antyds alltså 

att någonting inte är som det borde. Man blir nyfiken på att höra mer. Successivt genom 

programmet sker sedan en förändring av ordval, och vartefter avsnittet går kommer olika 

avslöjanden uppradade. Uppdrag granskning visa nya uppgifter som tidigare inte varit kända 

för allmänheten. Från, generellt sett, positivt laddade ord i början övergår man till ett mer och 

mer negativt språkbruk. Uppdrag gransknings budskap tenderar att vara: Ni har fel bild av 

detta företag. Här göms massor av hemligheter. Ett antal gamla intervjuer med Kamprad visas 

där han påstår en sak om ägandet av IKEA, som Uppdrag granskning senare i avsnittet hittar 

andra uppgifter på. Alltså far Kamprad med osanning. Detta gör att ett frö med misstro börjar 

gro mot honom. 

 Generellt finns en tendens att då allmänhet och personal intervjuas påvisas 

någon form av naivitet i stil med att de inte riktig är medvetna om att IKEA ”gått bakom 

ryggen” på dem. Bland annat så intervjuas två varuhuschefer. Då den ena intervjuas är 

andemeningen att ”inte ens en varuhuschef vet att IKEA inte är svenskt”. Då den andra 

intervjuas är kontentan att ”inte ens en varuhuschef vet vart alla pengar tar vägen”, varpå de 

efterföljande orden är: Tänk om Kamprad har lurat er! 

                                                 
56
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 Sett till de ord som Uppdrag granskning sammankopplar med IKEA:s 

framtoning så som vi känner till den i Sverige, jämfört med hur IKEA:s kontorskomplex och 

Kamprads boende etc. ser ut i utlandet så skiljer den sig en hel del. Generellt så följer man 

linjen om att IKEA:s profil i Sverige är väldigt diskret, medan den i utlandet är desto lyxigare. 

Kamprads bolag Interogo är beläget på det största och mest anrika kontoret i Liechtenstein. 

Adressen till en annan stiftelse går till ett glaskomplex i Amsterdam. Däremot uttrycker sig 

Uppdrag granskning bland annat på följande sätt om Kamprads entré till IKEA:s julfest i 

Älmhult: ”Som alltid anspråkslöst, i en drygt tio år gammal bil: Den enkla, jordnära 

smålänningen. Det är så han lyckats skapa bilden av sig själv. Ingen ska koppla honom till de 

fina advokatkontoren i Amsterdam, Luxemburg eller Liechtenstein”.
57

 

 Vad visas, vad undanhålls? Många intervjuobjekt visas då de är pressade och så 

småningom blir irriterade, då reportern inte ger med sig. Vissa ord som till sin natur kan sägas 

vara ”starkt laddade”, och som genom en viss betoning definitivt blir det, kan genom 

stilfigurer förstärkas ytterligare. Makt är exempel på ett sådant ord som används flitigt. Då 

man upprepar ett ord från slutet på en mening, till början av nästa, bildas stilfiguren 

anadiplosis. Den ger, likt epiforen, en känsla av oemotsäglighet.
58

 Tekniken används vid flera 

tillfällen, bland annat då ordet makt uttalas sammankopplat med Kamprad: ”Det är 

maktbolaget Inter IKEA och därmed Kamprad, som har makten. Makten över varumärket 

IKEA, det blågula konceptet och alla möblerna som säljs”.
59

 Det handlar om en typ av makt 

som i detta fall, enligt Uppdrag granskning, är helt nya uppgifter. Citatet ovan behöver inte 

nödvändigtvis uppfattas i negativa ordalag, men då man sätter det i samband med exempelvis 

det tonfall och den stämning som byggts upp under programmets gång, blir det naturligt att 

göra en negativ tolkning. Fördelaktig klippning av materialet är naturligtvis också en 

användbar metod. Om man exempelvis klipper ner en halvtimmas intervju till en minut, kan 

man på så vis samla uttalanden som låter ogenomtänkta (i synnerhet då de tas ur sitt 

sammanhang, då de inte förekommer i kronologisk ordning eller då de inte är direkta svar på 

en reporters fråga trots att den uppfattningen ges).  

 Då Uppdrag granskning talar om Grosskopfs betydelse för IKEA och Kamprad, 

förstärks detta ytterligare då man samtidigt visar bilder när Kamprad och Grosskopf vid ett 

tillfälle hälsar på varandra: Det är inte nog med att de kramar om varandra, utan Kamprad ger 

dessutom Grosskopf en puss på kinden. Detta framställs som ett bildligt bevis på hur viktig 

                                                 
57

 Uppdrag granskning (tid 50.10) 
58

 Lindqvist Grinde 2008, s. 282. 
59

 Uppdrag granskning (tid 42.55) 



 23 

Grosskopf är för företaget.   

 Att visa på kontraster kan vara ett lyckat drag då man vill övertyga sin publik 

om någonting, exempelvis blir skillnaden mellan höga och låga penningvärden då väldigt 

uppenbar.
60

 Då Uppdrag granskning först berättar om kapitalet som finns inom IKEA och de 

olika stiftelserna, visas summor i bild som alla rör sig i belopp om hundratals miljarder 

kronor. En illustration med en pengahög som ständigt växer i förgrunden och en tillbakalutad 

Kamprad i bakgrunden visas samtidigt. Direkt efter det visar Uppdrag granskning helt 

plötsligt svartvita bilder från IKEA:s julfest i Älmhult, där personalen överlämnar sin årliga 

gåva till den cancerstiftelse Kamprad startade för många år sedan. Kamprads röst hörs då han 

uttrycker sin tacksamhet för de 141 177 kronor som personalen samlat ihop. Dessa två klipp i 

direkt anslutning till varandra, samt på sättet de är utformade, kan naturligtvis väcka starka 

känslor hos folk om hur extremt girig Kamprad är. Troligen är det också Uppdrag 

gransknings syfte. Här, likt i många andra fall i programmet, är slutsatsen implicit varpå det 

bildas ett enthymem.
61

 Vidare kommer ett argument som sannolikt har syftet att spinna vidare 

på girigheten: ”Men Ingvar Kamprad bidrar också till cancerstiftelsen, men inte från hans 

privata plånbok utan från konton i skatteparadiset Liechtenstein. Alltså med pengar som förts 

ut ur Sverige utan att beskattas här”.
62

 Visserligen har skattefrågan följts efter rådande lagar 

och bestämmelser, men det som Uppdrag granskning syftar till är den moraliska gråzonen 

man här har satt sig i. Genom att regelbundet lyfta fram den moraliska delen av 

skatteplaneringen tonar man samtidigt ner att det trots allt gått lagligt till, vilket i det här fallet 

leder till att Uppdrag granskning lyckas vända Kamprads goda gärning (gåvan till 

cancerstiftelsen) till hans nackdel. 

 I slutet av programmet vill man konfrontera Kamprad med de uppgifter man 

funnit. Faktum kvarstår dock att tiden för denna konfrontation är innan jul (som nämnts innan 

så visades tidigare i avsnittet bilder på att Kamprad ville ställa upp på en intervju, efter jul). 

Troligen skulle många människor bli irriterade på efterhängsna reportrar, i synnerhet om man 

kommit överens om någonting innan. Då Kamprad dessutom blir hastigt överrumplad med 

kamera och mikrofon på en bakgård skulle det delvis kunna vara en förklaring till att han 

uttalar sig osmidigt. Det konstateras att någon intervju blir det inte, utan att ta hänsyn till 

rådande förutsättningar. Uppdrag gransknings slutsats: Han vill inte ha några kritiska frågor 

om skatter och stiftelser. Varpå de säger: Så frågan kvarstår, varför säger inte Ingvar 
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Kamprad som det är? Detta till trots att man inte inväntat den tid Kamprad bad om att få i 

inledningen av programmet.  

  

 Priming av Kamprad 

 

En konsekvens som sker av dagordningseffekten är, som nämnt ovan, att det etableras 

perspektiv som sedan vägleder allmänheten i dess uppfattningar om offentliga personer. Då 

IKEA är så starkt förknippat med Kamprad blir bilden som förmedlas av honom till viss del 

även förknippad med bilden av IKEA, därför är det relevant att nedan återigen förtydliga den 

bild Uppdrag granskning försöker att ge. Fenomenet om hur uppfattningar bland allmänheten 

etableras kring offentliga personer kallas för priming. Den samlade bilden Uppdrag 

granskning ger av Kamprad är allt annat än smickrande. Han är måltavlan och den person 

som får utstå mest kritik. Man framställer honom som en person som är ohederlig och som 

inte talar sanning. Dels för att han ljugit om sitt inflytande i IKEA, men också för att han valt 

att uppge en bild av sig själv i media som enligt Uppdrag granskning inte överensstämmer 

med verkligheten. Han framställs som en person som förvisso gjort allt för sitt IKEA genom 

åren, men som själv flyttat land och rike runt för att undvika alla typer av skatter.  

 När det kommer till frågor om ägande och liknande om IKEA, ges bilden av att 

det är någonting som han inte vill prata om och att han helt klart döljer någonting. Han vill 

inte säga sanningen. Över IKEA vill han ha total kontroll och makt, någonting som med all 

tydlighet framställs i negativa ordalag. Då ”intervjun”, där han blir mycket upprörd, visas inte 

mindre än tre gånger under programmets gång ges även bilden av en aggressiv man som 

uttrycker sig allt annat än smidigt. Tack vare att intervjun rullas tre gånger förstärks 

naturligtvis de negativa associationerna till Kamprad. Det framställs till viss del även att han 

lever ett lyxliv nere i Schweiz. Sammantaget kan det tolkas som att Uppdrag granskning vill 

ändra den gängse bilden av Kamprad som finns i det svenska samhället. Från mannen som de 

flesta hyser positiva känslor för (då han är ordningsam, driftig och godhjärtat), till någon om 

vars uppfattningar bör vara allt annat än goda (då han ljuger, är omoralisk och dessutom är 

otrevlig mot reportrar).   

 

  

 

 Fallasier 



 25 

 

I detta avsnitt finns en sammanställning av fallasier som går att urskilja i dokumentären. Vid 

ett välavvägt tillfälle berättar man om IKEA:s långtgående planer på att starta tillverkning i 

Nordkorea. Då detta aldrig blev av kan det tyckas vara irrelevant att överhuvudtaget nämna, i 

synnerhet då det inte direkt har med någonting annat i programmet att göra. I den här delen av 

programmet talar Uppdrag granskning för sin tes att ”IKEA inte är svenskt”. ”Den fallasi som 

vi möter här kan vi kalla för fel tes – att utan skäl föra över diskussionen till en annan 

fråga”.
63

 Syftet med det är troligen att skapa mer negativa associationer än de man redan 

byggt upp hittills. Få personer sammankopplar världens hårdaste diktatur med något positivt. 

Samtidigt som argumentationen för sammanhanget känns irrelevant och inkorrekt kan den 

likväl uppfattas persuasiv hos publiken.
64

 Man konstaterar alltså att samarbetet aldrig blev av, 

samtidigt som bilder av gigantiska Nordkoreanska trupper marscherar taktfast. Så trots att 

IKEA tog beslutet att aldrig starta något samarbete, har man ändå valt att nämna detta. Det är 

ett lyckat drag enligt Chaïm Perelman i sin bok Retorikens imperium: genom att förneka något 

som inte helt saknar grund, sprids ändå det rykte man just motsade.
65

 

 I ett fall skuldbeläggs Kamprad, då Uppdrag granskning sammankopplar hans 

boende och boendemiljö med större frågor om dolda sanningar och skatter som vill 

undkommas (fallasin guilt by association).
66

 Det sker då reportrarna letar efter Kamprads hem 

nere i Schweiz, varpå det påtalas han bor insynsskyddat och svårtillgängligt.  

 ”Miljarderna, Ingvar Kamprad, IKEA och skatteprofessorn själv. Alla har de en 

sak gemensamt: De har sedan länge lämnat Sverige”.
67

 Detta är fakta, men egentligen inte 

speciellt anmärkningsvärt. Uppdrag granskning framställer det däremot som något väldigt 

negativt. De anspelar på negativa känslor, vilket inte behöver vara ett ohållbart argument, men 

har man inte så mycket mer att gå på blir det en fallasi då det blir för överdrivet.
68

 

 ”En gång i månaden får Kamprad ett brev från sitt forna hemland: När Ingvar 

Kamprad var 65 sökte han, och beviljades, svensk folkpension”.
69

 Här har vi återigen ett 

exempel som inte har med sammanhanget att göra (fallasin om någonting som är irrelevant 

för sammanhanget och helheten
70

), men som definitivt kan få folk irriterade: Att en så rik man 
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inte ens kan undvara några tusenlappar i månaden. Å andra sidan har han ju lika stor rätt till 

det som alla andra. 

 Det skatteprofessorn Schurr uttalar sig om vad gäller exempelvis skatteparadiset 

Liechtenstein är fullständigt korrekta fakta. Vinklingen som Uppdrag granskning sedan gör 

med dessa fakta gör däremot att det blir en fallasi om hänvisning till en falsk auktoritet.
71

 

 Vid öppnandet av IKEA Berlin ställer Uppdrag granskning frågan: Vad gör 

svenska ambassaden här? Man pressar mannen med frågor som hur svenskt är IKEA, ända 

tills han blir märkbart irriterad. Dessa frågor, i kombination med andra, kan ses som fallasin 

om ett (misslyckat) försök att pressa fram ett svar.
72

 

 Vid flera tillfällen har jag funnit att Uppdrag granskning drar slutsatser som 

mycket väl kan sakna saklig grund. Att argumentera utifrån principen att om ”a så b” och om 

”b så c” är ofta användbar och många gånger helt korrekt. I andra fall behöver den inte vara 

helt korrekt, men kan däremot uppfattas som korrekt (med andra ord en fallasi, i det här fallet 

ett slutledningsfel).
 73

 Exemplen här har redan vidrörts ovan, men de är intressanta att nämna 

igen genom och se på från ett annat synsätt. Nedan visas att Uppdrag gransknings 

resonemang i de tre åskådliggjorda exemplen mycket väl kan stämma, men det behöver inte 

vara så som deras slutledning beskriver att det ligger till.  

 Vid ett tillfälle stoppar reportern Kamprad på en IKEA-parkering. Reportern 

undrar om han har möjlighet att ställa upp på en intervju, där Uppdrag granskning vill berätta 

vad de har hittat om IKEA:s ägande och liknande. Kamprad svarar att han kan ställa upp på 

en intervju, men att han inte har tid för detta innan jul. ”Att få prata med Ingvar Kamprad om 

hans makt och kontroll över IKEA ska visa sig svårt”.
74

 Så långt är det egentligen inga 

konstigheter. Däremot är Uppdrag gransknings slutsats anmärkningsvärd: Det är inget han 

vill prata om. Detta då Kamprad varit helt ärlig och sagt att han kan ställa upp på en intervju, 

bara att han i dagsläget inte har tid. Samtidigt kan det också vara så att Kamprad är fullt 

medveten om att Uppdrag granskning troligen kommer presentera känsliga uppgifter och 

ställa besvärliga frågor vid en intervju, och att det är därför han väljer att skjuta det så långt 

fram i tiden. 

 Uppdrag granskning letar efter IKEA:s huvudkontor nere i Europa. Följande 

uttalande yttras: ”Brevlådor i Luxemburg och huvudkontor i Belgien stämmer knappast med 
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hur företaget idag beskattas”.
75

 IKEA må ha rört sig i moraliska gråzoner, men återigen har 

IKEA följt rådande lagar och bestämmelser. Trots det yttrar sig Uppdrag granskning så här: 

”Så därför blir varje fråga känslig för ledningen”.
76

 Återigen drar de en slutsats som kan 

ifrågasättas. I själva verket bör inte beskattningsfrågan vara känslig eftersom inget brott har 

begåtts. Då en revisor på Inter IKEA konstaterar att frågor bara tas emot skriftligen, trots att 

de samtalar med varandra, så är det förvisso en aning komiskt men trots allt bara en del i 

företagets policy (delvis som en form av garanti att inte bli felciterade). 

 Uppdrag granskning berättar hur Kamprad genom åren lyckats skapa bilden av 

sig själv som den enkla, jordnära smålänningen. Som exempel på och direkt anslutning till det 

visar man hur han anländer till IKEA:s julfest, enkelt klädd, i en drygt tio år gammal bil. 

Uppdrag gransknings slutsats av detta: ”Ingen ska koppla honom till de fina advokatkontoren 

i Amsterdam, Luxemburg eller Liechtenstein”.
77

 Kan man verkligen vara så säker på att det är 

därför han har sin enkla stil? Det är frågan. 

 

Slutsatser och diskussion 

 

Då jag granskat denna dokumentär tycker jag mig stundtals ha funnit tendenser till 

anmärkningsvärda tillvägagångssätt från Uppdrag gransknings sida. Samtidigt har de också 

funnit många intressanta uppgifter som tidigare inte varit kända om IKEA. Då det är ett 

sådant högt tempo mellan inslagen som varvas, blir det till och från svårt att hänga med på 

vad som egentligen sägs. Det man däremot tydligt uppfattar är negativt laddade ord (och 

tonfall), svartvita (mystiska) dokument som filmas, irriterade intervjuobjekt och skum musik 

vilket utan problem kan göra att man blir negativt inställd till IKEA. Det är genomgående en 

form av huvudangreppspunkt mot IKEA. Till viss del tycker jag ändå att Uppdrag 

gransknings framställning är väl sensationssökande, vilket i och för sig kan härledas till 

dokumentärfilmsgenrens natur då uppgifter ofta dramatiseras. Då de har många bra poänger, 

kan det ändå vara intressant att fråga sig om en mer neutral framställning rent av kunde ha 

gynnat dem. Sedan kan man önska att de framför en kontextuell helhet. Mycket är taget ur sitt 

sammanhang, bland annat genom klippning, samtidigt som en hel del av det som hävdas är 

rena antydningar som saknar grund. 

 Uppdrag granskning målar ut Inter IKEA som den stora boven, samtidigt som 

                                                 
75

 Uppdrag granskning (tid 40.50) 
76

 Uppdrag granskning (tid 40.50) 
77

 Uppdrag granskning (tid 50.35) 
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man använder sig av i sammanhanget starka ord som avslöjat och hemlighet. De påvisar även 

det absurda: Bolaget vi köper möbler av äger inte ens rättigheterna till sin egen flagga, som 

om det vore ett fenomen som är helt unikt. Att Inter IKEA är franchisegivare för IKEA-

konceptet är inte speciellt anmärkningsvärt. Franchise i olika former idag är vanligt, det är 

dessutom en företagsform som ideligen tilltar såväl i Sverige som utomlands.
78

 Det 

anmärkningsvärda i sammanhanget är i så fall att detta inte är allmänt känt och troligen inget 

som IKEA vill prata högt om.  

 Satt i relation till vad IKEA faktiskt har gjort för Sverige genom åren blir 

Uppdrag gransknings gestaltning aningen omotiverad. IKEA må möjligen exempelvis ha 

handlat omoraliskt i skattefrågan, men då Uppdrag granskning genomgående i programmet 

sätter en dagordning där endast kritik framförs så faller allt positivt IKEA gjort genom åren i 

glömska, trots att det står sig överlägset mot ”det onda”. Exempelvis har man sysselsatt 

hundratusentals personer genom åren, i Sverige betalar IKEA årligen 600 miljoner kronor 

bara i bolagsskatt
79

 och man har genom sin framgång skapat enorm PR för Sverige. Denna 

lista kan naturligtvis göras lång. Och angående alla miljarder ”som läggs på hög”, kan det inte 

bara vara så pass enkelt att Kamprad bara vill säkra IKEA:s eviga existens? I dokumentären 

följer detta linjen om att en del av det som sägs inte är speciellt kontroversiellt, men att det 

framställs som om det vore det. Som jag påvisat i resultatredovisningen är det inte just det 

som sägs i intervjuer som återges, utan på vissa ställen egna tolkningar som är grundade på 

egna föreställningar för att främja en på förhand bestämd tes. Man hör det man vill höra och 

utesluter det man inte vill höra. Självklart ska saker granskas i program som detta, men jag 

tror att det vore gynnsamt att göra det mer neutralt.  

 Hur kan vi förstå varför kritiken blev som den blev efter programmet då 

argumentationen granskats? Den blev troligen inte som Uppdrag granskning hoppats på, då 

det senare visade sig att så pass många tog IKEA:s parti och istället blev kritiska mot 

Uppdrag gransknings tillvägagångssätt. Förklaringen går nog inte bara att hitta i form av 

självavslöjande fallasier, utan minst likaväl som en del i den svenska doxan. Den säger delvis 

att alla minsann ska göra rätt för sig, men det räcker inte att följa lagen utan man måste 

dessutom göra det på ett sätt så att alla blir nöjda (vilket man troligen aldrig lyckas med då 

folk alltid har kritiska åsikter). Utöver det spelar Uppdrag granskning en hel del på den 

svenska doxan att rikedom kan ses som något fult. Då tolvsiffriga belopp rullas i rutan hade 
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kanske folk i vissa länder applåderat, men Uppdrag granskning är väl medvetna om att det 

inte går hem på samma sätt i Sverige. Det vänds istället till IKEA:s och Kamprads nackdel. 

Kanske är det helt enkelt den svenska avundsjukan som ligger till grund för granskningen? 

Uppdrag granskning vill inte unna ett företag som går så pass bra utan gör istället det de kan 

för att stjälpa dem. 

 Efter att jag granskat programmet kan jag ha viss förståelse för att Uppdrag 

granskning tidigare fått utstå kritik, bland annat för att man "hängt ut" enskilda personer då 

man väl bestämt vilka som ska attackeras. Väl där omnämns dessa personer i negativa 

ordalag, de får lite eller ingen tid alls att förbereda sig för intervjuer och senare ingen tid att 

bemöta kritiken. Janne Josefsson framträder endast innan och efter själva avsnittet med en 

framtoning som antyder att ”nu ska vi allt visa er vilka bedragare de är på IKEA”.  

 Efter att avsnittet sändes har IKEA tagit till sig en del utav kritiken och ändrat 

förhållningssätt. I en artikel i DN uppges att Kamprads söner, som alla sitter på höga poster i 

företaget, nu beslutat att ”total öppenhet” ska råda inom IKEA.
80

 

 Vid en titt i Nationalencyklopedin är följande skrivet om ordet skatteplanering: 

”att med lagliga medel söka minska skatten; fysiska personers eller företags planering av sina 

ekonomiska transaktioner i syfte att minska sin skatt”.
81

 Uppdrag granskning framställer 

däremot ordet i direkt närhet med ord som är allt annat än smickrande. Det gör att vi istället 

för att uppfatta ordet i såsom det står beskrivet i Nationalencyklopedin istället tenderar att tro 

att skatteplanering inte är helt i sin ordning: ”Our particular vocabularies constitute a 

reflection, selection, and deflection of reality”.
82

 

 Så vari ligger felet. Är det i IKEA:s agerande eller i skattelagstiftningen? Vilka 

borde egentligen konfronteras? Om IKEA nu följt rådande skattelagstiftning, samtidigt som 

Uppdrag granskning likväl anser att de gjort fel, så borde de naturligtvis granska 

skattelagstiftningen istället för IKEA. Med andra ord så anser jag att Uppdrag granskning 

angripit fel måltavla. Deras argumentation visar dessutom det. Trots detta gör Uppdrag 

granskning istället helt egna tolkningar och framställer därmed IKEA som de som handlat 

inkorrekt.  

 Det blir skarpa reaktioner när någonting som gjort så mycket för Sverige 

kritiseras. Som nämnts ovan så blev inte reaktionerna efter programmet sänts som Uppdrag 

granskning väntat sig. Istället för att folk skulle vända ryggen mot IKEA, tog många istället 
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deras parti samtidigt som en ilska mot Uppdrag granskning och deras tillvägagångssätt tog 

vid. Kanske visar det delvis en bild av ett förändrat Sverige. Att IKEA uppfattas som svenskt 

har nog helt enkelt att göra med rötterna snarare än vart det faktiska ägandet nu ligger. Idag är 

det inte lika självklart att man behåller ett företags ägande i det land det startades. Att hitta 

alternativa lösningar på skattebetalning, exempelvis genom att utnyttja länder med mindre 

skattetryck, är heller inte ovanligt. Troligen har detta en del i att programmet inte skapade 

reaktioner i form av agg mot IKEA, som det mer sannolikt hade gjort om programmet sänts 

på 70- eller 80-talet. Till viss del visar det också en bild av ett ideologiskt förändrat Sverige. 

 Uppdrag granskning väljer i uppföljningsavsnittet att inte ta till sig kritiken om 

sina tvivelaktiga metoder, utan omdefinierar istället frågan angående att folk fortfarande ”är 

på IKEA:s och Kamprads sida” till att det är Kamprads ”immunitet” i Sverige som gör att folk 

inte vill ändra uppfattning. Istället repeterar de samma fakta i avsnitt två, nu genom att förhöra 

andra experter (som säger i stort sett samma sak) än de som figurerade i första avsnittet. Trots 

att de uttryckligen säger att en förändring i skattelagstiftningen måste till, utmålas ändå IKEA 

som de skyldiga. 

 

Sammanfattning  

 

Denna uppsats undersöker hur Uppdrag granskning argumenterar för att driva sina teser i sin 

dokumentär om IKEA, som sändes i Sveriges television den 26:e januari 2011. Avsnittet 

skapade stor debatt i Sverige. Vissa röster höjdes efter avsnittet som sa att Uppdrag 

granskning använt sig av tvivelaktiga metoder där budskapet vinklades, medan andra menade 

att man gick korrekt tillväga. Jag har genom att undersöka aspekter som ordval, 

argumentuppbyggnader och omständigheter kring deras intervjuer försökt finna om deras 

metoder varit godtagbara. Genom att titta närmare på hur de argumenterar har jag även sökt 

om det gått att finna luckor i deras argumentation, om det gått att se ifall de gjort märkliga 

slutsatser och om man kan urskilja fallasier. Uppdrag granskning har gjort ett gediget 

efterforskningsarbete och helt klart funnit en rad oklara omständigheter, bland annat kring 

IKEA:s företagskonstruktion och skatteplanering. Samtidigt brister de stundtals i sitt 

resonemang och ibland blir de, enligt min mening, onödigt kritiska där de inte har anledning 

att vara det. I sådana lägen känns det mer som att de av relativt alldagliga uppgifter försöker 

framställa okontroversiella fakta att se ut som känsliga avslöjanden. Att Uppdrag granskning 

är kritiska till skattelagstiftningen råder det ingen tvekan om. Stundtals framför de dock kritik 
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mot den, som istället IKEA får stå till svars för vilket blir en aning orättvist.  
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Bilaga 1  

 

Nedan listar jag de argument Uppdrag granskning använder sig av i dokumentären. Mycket är 

skrivet ordagrant efter hur du uttryckt sig under programmets gång. Argumenten leder i sin tur 

fram till ett antal teser och huvudgrupper, under vilka jag placerat ut de olika argumenten. 

 

IKEA:s tillvägagångssätt för att undvika skatt 

 

- Ett maximalt utnyttjande av skattereglerna har bidragit till att IKEA blivit stormrikt 

(vid en grafisk överblick av detta så ser man siffran 225 Mdkr, som är storleken på 

IKEA:s egna kapital, samtidigt som Kamprad i bakgrunden sitter tillbakalutad i en stol 

med händerna bakom huvudet). 

 

- En mycket viktig del i IKEA:s företagskultur är att betala så lite skatt som möjligt. 

 

- IKEA går längre än de flesta i deras strävan att undgå skatt, och till och med köper 

möjligheter att slippa betala skatt (Köpet av ett Preem-raffinaderiet, då IKEA hade 

ambitionen att kvitta vinster mot kostnader, tas som exempel. Tack vare detta slapp 

IKEA betala 300 Mkr i skatt och de svenska skattebetalarna förlorade naturligtvis lika 

mycket). 

 

- Exemplet med City Stormarknad tas upp, där man lyckades kvitta vinster mot förluster 

och på så vis undgå skatt. Än en gång förlorade skattebetalarna när IKEA undkom 45 

Mkr i skatt. 

 

- IKEA har anställt en riktig höjdare, nämligen Göran Grosskopf som är professor inom 

beskattningsrätt, att ha till hjälp med skatteplaneringen. Han har tidigare varit 

skatterådgivare åt bland annat Vladimir Putin. 

 

- Brevlådor i Luxemburg och huvudkontor i Belgien stämmer knappast med hur bolaget 

idag beskattas. Därför blir varje fråga känslig för ledningen (man illustrerar detta med 

en revisor som säger att frågor bara tas emot skriftligen). 
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- Miljarderna från royaltyn flyter över landsgränserna. Allt med ett enda syfte: att 

undvika skatt. 

 

- Inter IKEA är inte bara skapat för att undkomma skatt, utan ger också Kamprad makt 

och kontroll. Allt som säljs i varuhusen har Inter IKEA rättigheterna till, vilket ger 

bolaget en maktposition som inte varit känd tidigare. Kamprad har alltså makten, trots 

att han inte vill ge sken av detta. Detta hade förblivigt hemligt om inte skattereglerna i 

Luxemburg för ett år sedan ändrades vilket fick till följd att Kamprad flyttade ett av 

sina bolag till Curaçao. Där tömde han bolaget på allt, 19 miljarder, varpå pengarna 

dök upp i Liechtenstein.  

 

- Väldigt få personer kan helhetsbilden om IKEA:s bolagsuppbyggnad, på sin höjd rör 

det sig 20 stycken enligt Johan Stenebo. Insynen är minimal i INTER IKEA. 

 

- De 100 Mdkr som Interogo idag kontrollerar är resultatet av en avancerad 

skatteplanering, där skatten varit låg eller ingen alls. Allt är hemligt.  

 

IKEA är inte svenskt 

 

- Kamprad predikar världen över om IKEA:s ”swedishness”. 

 

- IKEA:s utstuderade affärsidé, med blågula färger etc., har som syfte att kunder och 

myndigheter inte ska ifrågasätta om IKEA är svenskt eller inte. Så när IKEA ber om 

hjälp, ställer svenska myndigheter tjänstvilligt upp. 

 

- En svensk ambassadör är på plats vid öppnandet av ett nytt IKEA-varuhus i Tyskland, 

som man pressar på ”hur svenskt är IKEA?” tills han blir märkbart irriterad. 

 

- Det visar sig att ägarstiftelsen i Holland inte har någon egentlig makt över IKEA. Trots 

att IKEA är ett holländskt bolag, är det till de svenska ambassaderna och 

myndigheterna man går om man behöver hjälp världen över. Detta görs exempelvis 

om man vill komma in på nya marknader eller då man är missnöjda med EU:s 

tullsystem. ”Problemen i Ryssland” har sysselsatt flera svenska ministrar. 
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- Av allt som handlas på IKEA tar Inter IKEA 3 % i royalty, vilket blir ett kryphål för att 

undgå skatt. 

 

- Uppdrag granskning vill påvisa hur otroligt svårt det är att konfrontera ledningen om 

IKEA:s ägande då man är på plats i Holland och Liechtenstein. Dels är det svårt att 

finna adresser, dels är det svårt att finna rätt i labyrinten av IKEA:s 

bolagskonstruktion. När man slutligen får tag på folk som är högt uppsatta vill de inte 

yttra sig överhuvudtaget. ”Ingen vi prata med oss, ingen vill ens kännas vid att IKEA:s 

ägarstiftelse har sin adress här”. 

 

Kamprad ljuger (om ägandet) 

 

- Det liknar en kurragömmalek. Har IKEA satt upp en kuliss som ska ge sken av att man 

driver verksamhet i Luxemburg i form av ett inrett men oanvänt kontor? 

 

- Ingenting i stiftelsen Interogos stadgar får delges utomstående under några 

omständigheter. 

 

- Trots att stiftelsens existens är avslöjad, förblir det mesta dolt. 

 

- Kamprad, den enkla och jordnära smålänningen. Ingen ska koppla honom till de fina 

advokatkontoren i Amsterdam, Luxemburg eller Liechtenstein. Och han har lyckats: 

inte ens en varuhuschef vet eller vill veta något om pengarna eller makten i IKEA. 

”Tänk om Kamprad har lurat er!”. 

 

Övriga argument 

 

- Under lågkonjunkturen varslades tusentals anställda om uppsägning, trots att 

lågkonjunkturen ”nästan inte alls” påverkade möbeljätten.  

 

- Ingvar Kamprad bor i ett ”fashionabelt område med insynsskyddade häckar”. Det 

framställs som att det inte är helt acceptabelt att bo så (dels med musiken, dels med 

grannar som inte gärna vill delge någon information). Han har flyttat dit av skatteskäl 

och huset ägs av Ikano. 
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- Familjen Kamprad har bott utomlands sedan ”flykten undan skatterna” i början av 70-

talet, men en gång i månaden kommer Kamprads svenska folkpension i form av ett 

brev till sin bostad i Schweiz. 

 

- En bild sprids av Kamprad som den ordblinde och lite smådumma entreprenören. 

Detta gör han medvetet för att folk ska sympatisera med honom vilket görs med syftet 

att man i slutänden ska tycka om IKEA. Detta odlar myten om IKEA som Kamprad 

förkroppsligar. 

 

- Allt handlar om lojalitet inom IKEA. 

 

- IKEA-koncernen kan troligen varken säljas eller bli något börsbolag, men tillgångarna 

och det egna kapitalet som finns inom IKEA är enormt, ja nästan ogreppbart. 

 

- Det enorma kapitalet (100-tals miljarder) redovisas i kontrast till personalens gåva till 

Kamprad. Varje år samlas pengar in till en cancerstiftelse. 141 000 kr låg gåvan på 

detta år. 

 

- Fyra månader efter Uppdrag gransknings första kontakt med Kamprad i Älmhult har 

han fortfarande inte ställt upp på en intervju (vilket han redan då påtalar då han inser 

att han har fullt upp året ut). Uppdrag granskning slutsats blir att han inte vill ha någon 

intervju där han kan stöta på kritiska frågor om skatter och stiftelser. 

 

- Slutligen haffar man en trött Kamprad dagen före julafton på en bakgård till ett IKEA-

varuhus och påträngande ställer dessa kritiska frågor på ett högst osympatiskt sätt.  

 

Uppdrag gransknings skiftande teser 

 

Följande teser varvas om varandra under programmets gång:  

 

- IKEA gör allt i sin makt för att undgå att betala skatt. 

 

- IKEA inte är svenskt, trots att ”alla” tycks tro det. 
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- Ingvar Kamprad har farit med osanning vad gäller hans inflytande i samt ägandet av 

IKEA. 
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Bilaga 2  

 

I de fall då dessa nyckelord uttalas i samband med varandra har jag valt att placera in klustret 

i den kategori de har övervikt i. I de fall inget annat anges inom parentesen, är det någon av 

reportrarna som uttalar sig. 

 

IKEA 

 

- Idag har IKEA mer än 130 000 anställda i närmare 300 varuhus världen över (01.25).  

- Hur svenskt är egentligen IKEA, företaget som möblerade det svenska folkhemmet? (05.20). 

- Var finns pengarna och vem har makten över Sveriges mest kända företag? (05.30). 

- IKEA:s historia börjar i Småland (05.45). 

- 1943 registrerades Kamprads handelsfirma IKEA (05.55). 

- Man hittade knappt IKEA (6.20, Gillis Nilsson, före detta anställd). 

- Nilsson tog fram IKEA:s välkända logotype (06.50). 

- Ingen kunde i sin vildaste fantasi föreställa sig att IKEA skulle växa på det här viset (07.35).  

- IKEA:s första varuhus blev snabbt känt i hela Sverige och för många ett utflyktsmål (08.10). 

- Fortsätter växa. 1965 omsätter företaget 110 miljoner (08.40). 

- Milstolpe i IKEA:s historia då flaggskeppet invigs i Kungens kurva i Stockholm (08.55). 

- Växer IKEA snabbt. Nya varuhus, nya länder (09.10). 

- Även IKEA:s huvudkontor flyttas till Danmark (10.40). 

- En avancerad företagsstruktur kallad Inter IKEA, där avgörande delar varit hemliga fram till 

idag och som ytterst få haft insyn i (12.20). 

- Johan Stenebo känner väl till IKEA:s företagsstruktur och Ingvar Kamprad. Han var 

Kamprads närmaste assistent under många år (14.30). 

- Lämnade IKEA för två år sedan och skrev en bok om sin tid på företag (14.50). 

- IKEA köpte anläggning av Preem, och hyrde ut den till Preem (15.35). 

- IKEA kom undan nästan 300 miljoner i skatt och de svenska skattebetalarna förlorade 

naturligtvis lika mycket (15.55). 

- Bolaget med förluster på över 200 miljoner kronor köptes av IKEA (16.20). 

- IKEA åker snålskjuts på bekostnad av oss andra skattebetalare (16.50, Stenebo). 

- Hjälpt andra storföretag vid sidan av IKEA (18.00). 

- IKEA:s försäljning har mer än fördubblats på tio år (19.40).  
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- Huset ägs av IKANO, IKEA:s bankföretag, som också äger gården och markerna i Småland 

då han är på besök (21.55).  

- Tyskland är IKEA:s största och viktigaste marknad, tre gånger större än Sverige (24.15). 

- IKEA:s utstuderade blågula affärsidé gör att vare sig kunder eller medarbetare ska bry sig 

om att IKEA inte är svenskt (25.10).  

- Ingen tycks reflektera över att IKEA faktiskt är ett Hollands-ägt företag (25.35).  

- Det är här IKEA:s huvudkontor finns, eller snarare gömmer sig. Långt ifrån Småland och 

Älmhult. I den lilla holländska staden Leiden har IKEA-koncernen sitt anspråkslösa 

huvudkontor (27.30).  

- Men ingen vill prata med oss, ingen vill ens kännas vid att IKEA:s ägarstiftelse har sin 

adress här. Och nu börjar det bli riktigt komplicerat. För IKEA ger oss senare en helt annan 

adress som går till ett kontorshotell och en bank, men säger samtidigt att ägarstiftelsen varken 

har några anställda eller några kontor (28.30). 

- När IKEA är missnöjda med EU:s tullsystem kräver IKEA hjälp av näringsminister Maud 

Olofsson (29.20). 

- I slutet av 90-talet när IKEA har långtgående planer på att till och med starta tillverkning i 

Nordkorea, ett av världens mest totalitära och slutna länder och kanske världens hårdaste 

diktatur (29.50).  

- Det nya utbildningscentrumet i Älmhult ska framförallt värna och utveckla IKEA:s 

företagskultur (33.50). 

- Av allt som säljs försvinner 3% skattefritt från IKEA till Inter IKEA Systems BV.  

Av precis allt du handlar på IKEA, tar Inter IKEA 3% (35.25).  

- Insynen är minimal i det för de flesta helt okända bolaget Inter IKEA (37.00). 

- Royaltyn blir en slags avgift för att få använda IKEA-konceptet. Det blir nästan åtta 

miljarder om året (37.10). 

- Så plötsligt dyker en tredje adress upp. Här ska finnas både verksamhet, kontor och sex 

anställda utlovar IKEA. Här finns dock bara tomma arbetsplatser. Kan det vara möjligt att 

man här förvaltar miljarder och äger hela IKEA-konceptet? Eller är detta själva bilden av 

avancerad skatteplanering? (39.00).  

- Waterloo är ett viktigt kontor för IKEA (40.05). 

- Det är här cheferna har sina kontor, de som har makten över Inter IKEA och som är 

Kamprads närmsta medarbetare. För IKEA kan sanningen om det här arrangemanget få 

långtgående konsekvenser (40.30). 

- Inter IKEA:s verksamhet förgrenar sig i ett virrvarr av bolag, där miljarderna från royaltyn 
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flyter över landsgränserna. Allt med ett enda syfte: att undvika skatt (41.50).  

- Allt som säljs i varuhusen har Inter IKEA rättigheterna till, vilket ger bolaget en 

maktposition som inte varit känd tidigare. IKEA som driver varuhusen kan knappast göra 

någonting på egen hand (42.40). 

- Det är med andra ord Inter IKEA som är det verkliga IKEA (43.10). 

- Du fostras i en skola som har lojalitet som ledord. Det innebär att du är följsam, att du är tyst 

och att du inte berättar utåt om IKEA. De skapas en vi-mot-dom-atmosfär  (51.40, Stenebo). 

- IKEA-koncernen kan troligen varken säljas eller bli något börsbolag. Men tillgångar och 

kapitalet som finns inom IKEA är enormt, nästan ogreppbart. IKEA och ägarstiftelsen har 225 

miljarder i eget kapital. Sammanlagt har bolagen 340 miljarder i eget kapital. (52.20). 

 

Ingvar Kamprad 

 

- Sanningen om Kamprad och IKEA (00.05)  

- Det var här han skapade sitt livsverk. Mannen, myten, legenden Ingvar Kamprad (01.15). 

- Glad för, mkt fint som han har gjort (01.35, Älmhultsbo). 

- Stolt, känns äkta (01.50, Älmhultsbo). 

- Hjälte, så långt från en hjärtlös girig kapitalist man kan komma (2.20). 

- Hur kunde han så länge undanhålla den verkliga och sanna historien om sig själv och IKEA? 

(02.45, Josefsson).  

- Varför säger inte Kamprad som det är? I över 30 år har han framgångsrikt gett sken av att 

han skänkt bort hela sitt IKEA, att han inte längre äger sitt livsverk (03.40). 

- Var finns pengarna, vem har makten? Kamprad har i 30 år valt att inte berätta som det är 

(05.30). 

- Affärerna gick bra för Kamprad, redan 1957 har hans förmögenhet passerat 1 miljon kronor. 

Två år senare är hans förmögenhet 4 miljoner kronor (07.55). 

- Framgångarna gör Kamprad till mångmiljonär (09.15). 

- Efter bara fyra år i Danmark flyttar Kamprad, återigen av skatteskäl. Denna gång till 

Schweiz (10.42). 

- 1983 släpps bomben: Kamprad har skänkt bort sitt IKEA (11.05). 

- Därmed säger Kamprad att han inte längre äger IKEA (11.30). 

- Vad än Kamprad har sagt genom åren, så släppte han aldrig kontrollen över IKEA (12.07). 

- Skapade ett maktbolag vid sidan av (12.15). 

- Svårt att prata med Kamprad om hans makt och kontroll över IKEA (13.07). 



 43 

- Den bild som Kamprad har gett om sin roll i IKEA är inte sann (13.17). 

- Uppdrag granskning kan avslöja hur Kamprad säkrat familjens makt och inflytande över 

IKEA (13.25).  

- Bolagskonstruktion, viktigast av allt som gick att utläsa av denna var att inte betala en krona 

mer i skatt än nödvändigt någonstans (14.55, Stenebo).  

- Den yttersta hädelsen att diskutera Ingvars rikedomar (17.10, Stenebo). 

- Valet av ordförande till IKEA:s moderbolag i Holland, Ingka Holding BV, visar hur viktigt 

det är med skatter och skatteplanering: det är en professor i beskattningsrätt (17.30).  

- Kamprad menar att det egna kapitalet i bolagen ska säkra IKEA:s eviga liv och användas då 

tiderna blir sämre. Trots det varslades tusentals personer om uppsägning under 

lågkonjunkturen (19.15). 

- Både Kamprad och Grosskopf har flyttat till Lausanne, vid Genèvesjön i Schweiz (21.00). 

- Här, i ett fashionabelt villaområde med insynsskyddande häckar, lever Ingvar Kamprad med 

sin familj, bland andra miljardärer och kändisar (21.45).  

- Det är det här bolaget, Ingka Holding BV, som Kamprad skänkt bort (27.45). 

- I framgångssagan IKEA sprids också bilden om Kamprad som den lite smådumma, snåla 

och ordblinda entreprenören. Bilder som sprids inte minst av honom själv så fort tillfälle ges 

(30.40). 

- Han konverserar genom handskrivna papper, skrivna med versaler, som han sedan faxar 

(31.30, Stenebo). 

- Vår tids största geni, en oerhört briljant människa (32.10, Stenebo).   

- Varför odlar han dessa myter? För att han vill att människor ska associera honom med IKEA 

(32.30, Stenebo). 

- Det odlar myten om Kamprad och det odlar myten om hans IKEA, för de två sitter ihop. 

Ingvar förkroppsligar IKEA (33.00, Stenebo). 

- Kamprad är IKEA, och han själv är IKEA:s affärsidé (33.20). 

- Kamprads sätt att leva och vara genomsyrar det nya utbildningscentrum i Älmhult som han 

invigde för ett halvår sedan (33.30). 

- Genom Inter IKEA har Kamprad behållit den verkliga makten inom IKEA. En betydligt 

större makt än man gett sken av tidigare, och som få känt till (35.00). 

- Helheten den kan Kamprad (35.10). 

- Denna så kallade royalty blir oerhört viktig för Kamprad (36.00). 

- Inter IKEA är inte bara skapat för att undvika skatt, utan ger också Kamprad makt och 

kontroll (42.05). 
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- Det är maktbolaget Inter IKEA och därmed Kamprad, som har makten. Makten över 

varumärket IKEA, det blågula konceptet och alla möblerna som säljs (42.55).  

- Makten utövas genom en stiftelse som Kamprad i all hemlighet grundade för 20 år sedan. 

Den hade förblivit hemlig om inte skattereglerna i Luxemburg förra året ändrades. Kamprad 

flyttade då ett av sina bolag till Curaçao (43.20). 

- På det största och mest anrika kontoret i Liechtenstein finns Kamprads bolag Interogo. 

Småsummor från royaltyn har idag blivit ofattbara 100 miljarder kronor. Trots den enorma 

förmögenheten, i över 20 år har bara ett fåtal personer känt till stiftelsens existens (45.00).  

- Här är Kamprads hemlighet i säkert förvar (46.15). 

- Inter IKEA och stiftelsen Interogo, som familjen Kamprad kontrollerar, har 100 miljarder i 

tillgångar (52.55). 

- Det har nu gått fyra månader sen vi träffade Kamprad i Älmhult och bad om en intervju. 

Men någon intervju blir det inte. Han vill inte ha några kritiska frågor om skatter och stiftelser 

(54.25).  

- Så frågan kvarstår, varför säger inte Kamprad som det är? (56.10).  

 

Sverige/Svenskt 

 

- IKEA, tycker folk i allmänhet, är det mest genuint svenska vi kan tänka oss (02.30, 

Josefsson). 

- Man måste vara stolt som svensk att det finns ett företag som kunnat växa på det här sättet 

(19.50, Grosskopf).  

- Men hur svenskt är det? (20.00). 

- Reportern visar upp fakta på att IKEA:s koncernledning inte alls är svensk och konfronterar 

Grosskopf med detta (20.20).   

- Det finns ett ägande som ligger utanför Sverige, det är inget konstigt med det (20.30, 

Grosskopf). 

- Miljarderna, Ingvar Kamprad, IKEA och skatteprofessorn själv. Alla har de en sak 

gemensamt: de har sedan länge lämnat Sverige (20.50). 

- När Ingvar Kamprad fyllde 65 sökte han, och beviljades, svensk folkpension (22.25).  

- Sverige är extremt viktigt för Ingvar Kamprad och IKEA som affärsidé (22.35). 

- Våra svenska rötter och vår ”swedishness”, predikar jag överallt i världen (22.50, Kamprad). 

- Som ni vet är alla våra hus blågula och vi är stolta över vår svenska fana (23.00, Kamprad). 

- Vet du vilket land IKEA kommer ifrån? En tyska svarar Sverige (23.40).  
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- ”Huset är gult och blått, det är Sveriges nationalfärger som finns i flaggan. Vi är ju ett 

svenskt företag och är stolta över det. Vår grundare Ingvar Kamprad kommer ju från Sverige 

och rötterna finns kvar i Sverige. Varuhuset är inrett i skandinavisk stil och det är viktigt att de 

svenska rötterna märks tydligt också här” (24.35, Jutta Iskalla, varuhuschef IKEA Berlin).  

- Vad gör svenska ambassaden här? - IKEA är ett svenskt företag som jobbar i Tyskland, så 

därför är jag här. Hur svenskt är IKEA då? – IKEA är känt av tyska kunder som ett svenskt 

företag och IKEA vill var känt som ett svenskt företag (25.40, Intervju med en man från 

svenska ambassaden).  

- IKEA:s blågula affärsidé är utan tvekan mycket framgångsrik. Alla tycks tro, eller vill tro, 

att IKEA är en svenskägd koncern (27.15).  

- Trots att IKEA är ett holländskt bolag, är det till de svenska myndigheterna man går när man 

behöver hjälp världen över. Så har skett när IKEA till exempel behövde hjälp med sina 

lokalanställda eller vill komma in på nya marknader (29.10). 

- Problemen i Ryssland har sysselsatt flera svenska ministrar (29.35). 

- Svenskheten är otroligt viktig för oss. Svenska produktnamn, blågula fasader etc (34.10, 

Mats Agmén). 

- Trots svenska flaggor och köttbullar: Varje år går Sverige miste om minst 100 miljoner i 

skatt på grund av Kamprads och IKEA:s lönsamma skatteplanering. Och den pågår år efter år 

(34.30). 

- Kamprad anländer strax innan julfesten. Som alltid anspråkslöst, i en drygt tio år gammal 

bil. Den enkla, jordnära smålänningen. Det är så han lyckats skapa bilden av sig själv. Ingen 

ska koppla honom till de fina advokatkontoren i Amsterdam, Luxemburg eller Liechtenstein 

(50.10).  

- Kamprad har lyckats odla myten om sig själv som enkel och jordnära. Ingen, inte ens en 

varuhuschef som ansvarar för 800 anställda varken vet eller vill veta något om pengarna eller 

makten i IKEA (50.40). 

- Tänk om Kamprad har lurat er! (51.30).  

 

Skatt 

 

- Hårda, besvärande (09.35). 

- Då är skatterna i Sverige förnuftiga, men bara fem år senare är det just de svenska skatterna 

som får Kamprad att lämna Sverige (10.20).  

- Stiftelsen är också en del av en pågående skatteplanering i mångmiljardklassen, där 
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miljarder läggs på hög (14.00).  

- Att betala så lite skatt som möjligt är en viktig del i IKEA:s företagskultur (14.15). 

- Att betala mer i skatt än du måste är en dödssynd på IKEA. Det gör man inte (14.20, Johan 

Stenebo).  

- Självklart ska ingen behöva betala mer skatt än man måste, men IKEA går längre än de 

flesta (15.20). 

- Till och med köper möjligheter att slippa betala skatt (15.25). 

- I en avancerad skatteplanering kunde IKEA kvitta sina vinster mot Coops förluster (16.30). 

- Än en gång förlorade skattebetalarna när IKEA kom undan 45 miljoner i skatt (16.35). 

- Grosskopf anses vara en auktoritet och expert på skattelagar, familjeföretag och stiftelser 

(18.05). 

- Hur långt får ett företag gå för att sänka sina skatter? (18.15).  

- Ett företag ska aldrig drivas av skatter, utan av sin egen verksamhet (18.25, Grosskopf). 

- Finns det någon moralisk gräns också? (18.30).  

- Ett maximalt utnyttjande av regelsystemet, skattereglerna, har bidragit till att IKEA blivit 

stormrikt (18.55). 

- Familjen har bott utomlands sedan flykten undan skatterna i början av 70-talet (22.20).  

- Så när IKEA ber om hjälp, ställer svenska myndigheter tjänstvilligt upp (25.20). 

- I Berlin, som så många gånger förr när IKEA öppnar nytt varuhus, är en svensk ambassadör 

på plats i den blågula yran (25.25). 

-Adressen går hit, till sjunde våningen i ett glaskomplex i Amsterdam. Ett advokatkontor med 

specialitet skatter och pengaplaceringar i karibiska skatteparadis (28.15). 

-Brevlådor i Luxemburg och huvudkontor i Belgien stämmer knappast med hur företaget idag 

beskattas (40.50). 

 

Skatteparadis (Liechtenstein, Luxemburg etc) 

 

-Toppskikt bland skatteparadisen (00.25, Francesco Schurr, professor i stiftelserätt). 

-100 miljarder i Liechtenstein (00.30). 

-Sanningen hittade vi på ett advokatkontor i Europas mest ökända skatteparadis (03.55). 

-Enligt lagar och stadgar får viss info inte ges ut (04.20). 

-Av skatteskäl blir nu Holland nytt hemland för IKEA (11.13). 

-Alla varuhus och enheter samlas i den holländska koncernen Ingka Holdning BV (11.20). 

-I all hemlighet har Kamprad skapat en stiftelse i ett av världens mest ökända skatteparadis: 
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Liechtenstein (13.30).  

-Stiftelsen fick namnet Interogo, ett namn som aldrig fick eller skulle kunna kopplas till IKEA 

eller honom själv och därmed röja stiftelsens existens (13.47). 

-Skatteprofessor och konsult (17.50). 

-Göran Grosskopf är en eftertraktad skatteprofessor och konsult: han har bland annat varit 

rådgivare åt president Putin (17.55). 

-Det kommer visa sig att ägarstiftelsen i Holland inte har någon egentlig makt över IKEA 

(29.00). 

-Miljarderna har under många år slussats vidare från Holland till Luxemburg. I Luxemburg 

ska alltså moderbolaget finnas, och här borde det finnas någon som kan berätta om 

verksamheten och vart miljarderna tar vägen (37.20). 

-På första adressen i Luxemburg hittar vi inget kontor. Här finns bara en brevlåda (37.50). 

-Fashionabel adress vid Roosevelt Boulevard i Luxemburg (38.10). 

-Det är ju här i Luxemburg som huvudkontoret, med makt över IKEA, ska finnas (38.50). 

-Det är här, i ett exklusivt kontorsområde i en förort till Bryssel, som det verkliga 

huvudkontoret tycks ligga (40.15). 

-Sen dök pengarna upp i ett land som Kamprad aldrig tidigare förknippats med, det ökända 

skatteparadiset Liechtenstein. Ett land med generösa skattelagar och ett slutet banksystem 

(43.45). 

-Liechtenstein ligger i toppskiktet bland skatteparadisen (44.00, Schurr).  

-Liechtenstein är förmånligt ur skattesynpunkt (44.50, Schurr).  

-På stiftelsen arbetar två av Liechtensteins mest namnkunniga advokater. Här på deras kontor 

finns de absolut viktigaste dokumenten som rör IKEA:s framtid. Om hur koncernen ska styras 

och hur miljarderna ska användas (46.00).  

- I Interogos stadgar står: Dessa stadgar, eventuella stadgetillägg och alla övriga faktiska eller 

rättsliga omständigheter som rör stiftelsen får inte delges utomstående, och i synnerhet inte 

heller utländska myndigheter (47.00).  

- De 100 miljarder som stiftelsen Interogo idag kontrollerar är resultatet av en avancerad 

skatteplanering där skatten varit låg eller ingen alls. Allt är hemligt (47.40).   

- Uppdrag granskning kan avslöja att stiftelsen, det vill säga familjen Kamprad, har 

fullständig kontroll över koncernledningen i Inter IKEA. Bolaget som äger varumärke, 

koncept och alla varor (48.15). 

- Stiftelsen kan i hemlighet flyttas, ombildas till ett företag eller till och med upplösas. Så 

även om stiftelsens existens nu är avslöjad, förblir det mesta dolt (49.20). 
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- Pengarna hamnar på hög i en stiftelse i Liechtenstein (51.15). 


