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Förord

Vi vill  rikta  ett  tack till  vår handledare Lennart  Wikander  för  uppmuntran och stöd under vårt  
uppsatsskrivande. Dessutom vill vi tacka de personer som ställde upp på pilotintervjuer och gav oss 
en feedback som gjorde att vi kunde utveckla vår intervjuguide. Sist men inte minst vill vi tacka 
våra respondenter och informanter för deras tid och engagemang. Utan ert deltagande hade denna 
studie inte gått att genomföra.
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Sammanfattning
Det har skrivits mycket om ämnet organisationskultur och hur en sådan kan användas för att skapa 

framgångsrika företag men något som saknats i litteraturen är det pedagogiska perspektivet som 

handlar  om hur  en  organisationskultur  kan  läras  ut.  Vi  har  därför  valt  att  använda  oss  av  ett  

pedagogiskt perspektiv i vårt arbete.

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om några medarbetare vid två Ikea-varuhus, 

ett i Sverige och ett i Spanien, uppfattar att de lärt sig företagskulturen via formellt eller informellt 

lärande. En litterär studie gav oss en teoretisk ram att utgå ifrån och sedan genomfördes intervjuer 

med fyra anställda samt en personalchef på respektive varuhus.  

Det resultat vi har kommit fram till är att medarbetarna vi intervjuat lärt sig om kulturen 

både  genom  informellt  och  formellt  lärande.  Det  informella  lärandet  sker  främst  genom 

interaktion med kollegor och det formella lärandet sker genom utbildningar, då främst genom 

introduktionsutbildningen och genom olika former av ledarskapsutbildningar.  Vi har också sett 

att  det  formella  lärandet  är  något  som  påverkas  av  den  för  tillfället  rådande  ekonomiska 

situationen och minskar eller prioriteras bort vid en ekonomisk kris. Våra respondenter uppfattar 

dock att de främst lärt sig kulturen i det dagliga arbetet, det vill säga genom informellt lärande.

Våra intervjupersoner definierar  kulturen i  stor utsträckning utifrån värderingarna och den 

beskrivs exempelvis som öppen och utan hierarkier. Kulturen fungerar som ett stöd för de anställda 

och  den synliggörs  genom bland  annat  sättet  som medarbetare  och  chefer  kommunicerar  med 

varandra. Vi har även sett tecken på att det finns en enhetlig företagskultur inom Ikea som inte visar 

på några större nationella skillnader.

Nyckelord: Ikea,  organisationskultur,  företagskultur,  värderingar,  informellt  lärande,  formellt 

lärande, inlärning, kulturuttryck, Sverige och Spanien.



”... det är vardagen... det är som om du omsluts och när du blir medveten om det... då är du som en 
av dem.”

”... det står ju på väggarna... och när man vet vad kulturen är så ser man ju de här bitarna.”

”... essensen ser du när du går genom gångarna, när de hälsar på dig, folk ler, det finns en god 

stämning när du går genom avdelningarna och det finns en sammanhållning, det är det som ger dig 

kulturen.”

– Några intervjupersoners svar på hur de har lärt sig om företagskulturen.



Aprender una cultura empresarial

– un estudio sobre la percepción de unos colaboradores de Ikea en cómo 

han aprendido la cultura empresarial
”... es el día a día... es como si te envolviera y cuando te das cuenta... eres como uno de ellos.”

”... está escrito sobre las paredes... y cuando sabes lo qué es la cultura ya ves esas partes.”

“... la esencia la ves cuando te cruzas por los pasillos, te saludan, la gente sonríe, hay un buen 

ambiente cuando estás en la sección y hay compañerismo, eso es lo que te da la cultura.”

- Algunas respuestas de cómo se aprende la cultura empresarial. 

Resumen del trabajo 
Se ha escrito mucho sobre el concepto de la cultura empresarial y cómo se puede usar una cultura 

para dar éxito a empresas. Algo que no hemos visto entre la literatura es el aspecto pedagógico, de 

cómo se puede enseñar una cultura empresarial. Por eso hemos elegido esa perspectiva en nuestro 

trabajo. Nuestro interés por Ikea y su cultura viene de nuestras experiencias como empleados en 

Ikea. Empezamos a discutir la diferencia entre nuestras experiencias ya que hemos trabajado en dos 

países diferentes,  Olga Valleryd en Suecia y Lina Wirenskog en España,  y decidimos hacer  un 

estudio comparativo entre una tienda sueca y una tienda española. De todos modos, nuestro trabajo 

es  muy limitado ya  que solo hemos entrevistado a  cuatro  colaboradores  y un jefe  de recursos 

humanos en ambas tiendas y no tenemos como propósito decir nada en general sobre Ikea ni sobre 

las  tiendas  donde  hemos  realizado  las  entrevistas.  Lo  que  sí  hemos  querido  investigar  es  la 

percepción de los empleados en cómo se han aprendido la cultura empresarial. 

El propósito de este trabajo ha sido investigar si algunos empleados en dos tiendas de Ikea, 

una en Suecia y una en España, perciben que han aprendido la cultura empresarial a través del 

aprendizaje formal o informal. 

Inicialmente  hicimos  un  estudio  literario  y  luego  se  realizaron  entrevistas  con  cuatro 

empleados y un jefe de recursos humanos en ambas tiendas. Las tiendas donde hemos realizado 

nuestras entrevistas han sido Älmhult en Suecia y San Sebastián de los Reyes – una de tres tiendas 

de Madrid – en España. La tienda de Älmhult ha sido elegida porque fue la primera tienda Ikea en 

abrirse y está ubicada en un pueblo muy cerca de donde nació y creció tanto el fundador de Ikea 

como la empresa en si, por lo cual se podía suponer que la cultura empresarial es más presente y 

viva en esa tienda en comparación con otras. La tienda de San Sebastián de los Reyes fue elegida 

parcialmente por estar ubicada fuera de Suecia, para poder investigar si la distancia física al nido de 

la cultura influía en la cultura de la tienda. También elegimos la tienda por razones estratégicas, ya 

que Lina había trabajado en una de las otras tiendas de Madrid y por eso tenía  posibilidad de 

contactar con la tienda a través de sus contactos.

Nuestro resultado muestra que los colaboradores aprenden la cultura tanto con aprendizaje 



formal como informal. El aprendizaje informal ha sido principalmente en forma de la comunicación 

e interacción entre los colegas y el aprendizaje formal más importante para aprender la cultura han 

sido cursos de introducción y de liderazgo. También hemos notado que el aprendizaje formal es 

algo  que  ha  sido  influido  por  la  situación  económica  que  estamos  viviendo  y  que  una  crisis 

económica puede afectar ese tipo de aprendizaje de forma negativa. Por ejemplo fue expresado por 

dos de los colaboradores en Madrid que la cantidad de cursos que dan en la tienda ha sido reducido 

durante los últimos dos-tres años. El jefe de recursos humanos de la tienda en Älmhult también 

explicó cómo ahora se debe tener más en cuenta la conciencia de costes cuando dan los cursos. De 

todos modos, según nuestros entrevistados, donde más aprenden sobre la cultura es en el trabajo 

diario, de forma informal. 

Nuestros entrevistados definen la cultura a base de los valores y la describen por ejemplo 

como abierto,  vivo y sin jerarquías.  La cultura funciona como una ayuda y un apoyo para los 

empleados en su trabajo diario y se hace visible en la forma en la que colaboradores y jefes se 

comunican,  en  el  uniforme,  en  leyendas  e  historias,  en  retribuciones  para  el  personal  y  en  la 

distribución y decoración de los locales. Según los entrevistados, los jefes trabajan siguiendo la 

cultura y se nota en su forma de tomar decisiones y de comunicarse con los colaboradores. 

En  Älmhult,  los  entrevistados  mencionaron  conciencia  de  costes  como  el  valor  más 

significativo mientras  los entrevistados en Madrid señalaron a la  simplicidad,  la  posibilidad de 

desarrollarse y el trabajo del reciclaje como grandes partes de la cultura. En Madrid también se hizo 

el  comentario  que  reclutan  personas  según  los  valores  de  la  empresa  y  en  ambas  tiendas  se 

estableció que los empleados que no se identifican con los valores de Ikea no se comprometen tanto 

con el trabajo y a veces puede resultar en que dejan la empresa. Al contrario de lo que inicialmente 

pensábamos, la cultura parecía más establecida entre nuestros entrevistados en Madrid que entre los 

entrevistados en Älmhult. Los colaboradores de la tienda en Madrid tenían más facilidad en definir 

la cultura y en la tienda en San Sebastián de los Reyes era más obvio que ponían recursos en hacer 

visible la cultura. 

A base de las teorías usadas, especialmente la teoría de Geert Hofstede (como explicado en el 

libro  Culture’s consequences, primero publicado en 1980), hemos visto señales de que Ikea tiene 

una cultura unitaria que no conoce diferencias nacionales.  A base de los resultados de nuestras 

entrevistas  pudimos  ver  que  hay una  corta  distancia  al  poder  en  las  tiendas,  poco  evasivo  de 

inseguridades  y  que  la  cultura  en  las  dos  tiendas  están  influidas  por  colectivismo.  Estas 

conclusiones han sido sacadas a base de cómo se expresan los valores de la empresa en el trabajo 

diario. 

Para mejorar el conocimiento de la cultura empresarial entre los colaboradores sugerimos que 

se ponga más énfasis en hablar sobre la cultura tanto en reuniones como en el trabajo diario. Se 

puede llevar a cabo por ejemplo con que los jefes muestren a los colaboradores la relación que hay 



entre los tareas del trabajo y los valores. Algo más que se puede hacer para asegurarse de que todos 

los colaboradores sean concientes de la cultura es que todos que entran en la empresa reciben el 

curso de introducción, también los que trabajan tiempo parcial y los que solo trabajan durante el  

verano. Pensamos que es importante que la conciencia de costes, aunque sea una gran parte de la  

cultura de la empresa, no debería influir en la oferta de la educación. Donde sí pensamos que la  

conciencia de costes puede ser usada es en la manera de dar los cursos, algo que el jefe de recursos  

humanos en Älmhult explica:
Lo más eficaz quizás no es que cada uno esté frente a un ordenador, quizás se puede tener una educación en  
grupo en una reunión de sección, puede ser una forma de llegar a los colaboradores de una manera más eficaz  
que lo que hemos hecho antes. 

Nosotras pensamos que si la empresa puede trabajar de esa forma, bajando el coste de los cursos en 

vez de simplemente cancelarlos, se puede ajustar la empresa a peores situaciones económicas, como 

la que estamos viviendo. Sí hemos notado que los entrevistados principalmente aprenden la cultura 

en situaciones informales pero también hemos notado que los que han recibido más cursos también 

ponen más énfasis en la importancia que esos cursos han tenido en relación con el aprendizaje de la 

cultura. Una de las explicaciones de eso puede ser que han tenido más ocasión de reflexionar sobre 

los valores y así recordar y mejorar su conocimiento de los mismos. En nuestra opinión, los cursos 

se pueden ver como una base y un complemento al aprendizaje informal en el día a día. 
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1 Inledning 

Det  finns  många  symboler  för  Sverige  och  det  typiskt  svenska;  den  röda  stugan  med  de  vita 

knutarna, ABBA, smörgåsbord, Björn Borg och Volvo kan ses som klassiskt svenska och exempel 

som ofta tas upp för att beskriva Sverige. Vi har även snubblat över följande beskrivning av det  

typiskt svenska:
Sverige är julgran och Kalle Anka på julafton, majbrasa, midsommarstång och många små grodor /.../ Sverige 
är gult och blått, rött och grönt, rosa och ibland lite grått. Sverige är ja och nej och nja och lagom. Jättelagom! 
Sverige är å ena sidan. Å andra sidan. Sverige är massor av språk och mängder med dialekter. Sverige är 
landsbygd och by. Tätort och förort. Och en och annan storstad. Sverige är åker och äng, skog, mera skog, 
sjö,  himmel  och  hav  och  allt  däremellan.  Sverige  är  dyslektiker,  elektriker  och  skeptiker...  
(www.typisktsvenskt.se, 2011-12-12)

Som citatet  ovan  visar  så  finns  det  säkerligen  lika  många  bilder  av  Sverige  som det  finns 

personer som känner till vårt land, men det finns också bilder och symboler som återkommer och 

nämns oftare  än andra.  Det  finns  idag många svenska varumärken såväl  som individer  som 

skapat sig ett namn utanför Sveriges gränser men få företag har blivit så starkt förknippade med 

vårt land som Ikea. I Ikeavaruhusen världen över svajar alltjämt den svenska flaggan framför 

ingången och köttbullar med lingonsylt serveras på löpande band i restaurangen. 

Ikea beskrivs ofta som ett företag med en mycket stark företagskultur som genomsyrar alla 

delar av organisationen men är denna företagskultur något ”typiskt Ikea” eller ”typiskt svenskt”? 

Är denna kultur något som är lika lätt att ta till sig för en spanjor som för en svensk och hur går 

det egentligen till  när man ska lära sig en företagskultur? Är det något som den nyanställde 

förväntas  svälja  med  hull  och  hår  och  en  självklarhet  att  ställa  sig  bakom  efter  att  

anställningskontraktet är påskrivet? Denna studie har, till skillnad från många andra som skrivits 

om såväl organisationskultur som Ikea, ett pedagogiskt perspektiv som bottnar i vårt eget intresse 

för pedagogik i arbetslivet samt vår bakgrund som anställda på Ikea. Idén till uppsatsen väcktes 

då vi talade om våra lika och olika erfarenheter från att ha arbetat på Ikea i två olika länder, Olga  

Valleryd i Sverige och Lina Wirenskog i Spanien. När vi jämfört våra erfarenheter har vi hittat  

skillnader både i hur vi lärt oss om företagskulturen, vad det satsats pengar på och den bild vi  

haft av varuhusen. Den förförståelse vi har för ämnet är, på grund av vår bakgrund, relativt stor 

och kan mycket väl ha färgat vår bild av företaget under studien. Trots detta har vi båda lärt oss 

mycket nytt om kulturen och organisationen under denna studie både genom att jämföra våra 

bilder och genom de nya intryck vi fått längs vägen. Vår förförståelse har även fungerat som ett  

stöd  i  arbetet  då  vår  kännedom  om  specifika  Ikea-ord  och  begrepp  underlättade  vid  såväl 

utformning av intervjuguide som under våra intervjuer. 

Ikea startade som ett enmansföretag i en liten by i Småland för många år sedan och är 

1



idag ett stort företag med 313 varuhus i 38 länder (www.ikea.se, 2011-12-10). Hur behåller ett 

sådant företag sin kultur? Har de lyckats med att förmedla sin ursprungliga kultur till alla dessa 

varuhus och till sina tusentals anställda? Hur ser kulturen verkligen ut på varuhusen, uppfattas 

den på samma sätt av medarbetare vid varuhus i olika länder och hur har dessa medarbetare i så  

fall fått kunskap om kulturen? Är det något som lärs ut på samma sätt vid alla varuhus genom 

standardiserade utbildningar eller är det något som växer fram i vardagen medarbetare emellan? 

Utifrån dessa funderingar har vi fått  inspiration till vårt syfte.

1.1 Syfte
Syftet med vår uppsats är ta reda på om några medarbetare vid två olika varuhus inom Ikea, ett i  

Sverige och ett  i  Spanien,  uppfattar  att  de lärt  sig företagskulturen via  formellt  eller  informellt 

lärande. 

1.2 Avgränsningar
Uppsatsen  begränsas  till  att  studera  hur  fyra  medarbetare  på  respektive  varuhus  upplever  att 

företagskulturen förmedlas. Vi har även intervjuat en personalchef vid respektive varuhus för att få 

en djupare förståelse för företagets processer samt företagets inställning till den egna kulturen samt 

inlärningen av densamma. Vi begränsar oss till två varuhus och inga representanter från några andra 

delar av Ikea-koncernen deltar i studien.

1.3 Begreppsförklaring
För att underlätta för läsaren specificeras här några av de begrepp vi använder oss av i uppsatsen 

och vi hoppas därmed undvika missförstånd.

Begreppet  kulturen förekommer  ibland  självständigt  men  det  som  alltid  åsyftas  är 

företagskulturen, när inget annat anges. I den teoretiska ramen har vi använt oss av det snarlika 

begreppet organisationskultur då det är detta begrepp som dominerar inom litteraturen. Att vi sedan 

använder begreppet företagskultur är på grund av att vi studerat ett företag, nämligen Ikea. Även om 

det finns en skillnad mellan dessa begrepp väljer vi att nästintill likställa dem i detta arbete och de  

teorier som presenteras om organisationskultur antas gälla även för den studerade företagskulturen.

När vi i arbetet talar om  företaget är det Ikea och inget annat företag som åsyftas. Då vi 

nämner varuhus/en syftar vi på Ikea-varuhus även vid de tillfällen då detta inte specificeras. 

Vi skiljer på informanter, som är de intervjuade personalcheferna på de två varuhusen, och 

respondenter,  som  är  de  intervjuade  medarbetarna  och  våra  huvudsakliga  studieobjekt.  Denna 
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uppdelning motiveras och förklaras vidare i metodkapitlet. När vi talar om intervjupersoner eller de 

intervjuade syftar vi på samtliga intervjuade, med andra ord såväl informanter som respondenter. 

I exempelvis resultatkapitlet skriver vi  denne då vi talar om specifika respondenter. Denna 

benämning har valts konsekvent för att beteckna respondenterna oavsett könstillhörighet och vi har 

gjort detta val för att bättre värna om respondenternas konfidentialitet. 

1.4 Disposition 
I  kapitel  2  beskrivs  våra  teoretiska  utgångspunkter  och  några  för  uppsatsen  viktiga  begrepp 

förklaras. Därpå, i kapitel 3, ges läsaren grundläggande kunskap om Ikea som organisation och de 

två varuhusen som berörs i vår studie presenteras, varpå vi i kapitel 4 redogör för tidigare svensk 

komparativ forskning rörande Ikea. Nästföljande kapitel (5) beskriver vilken metod som använts 

för denna studie, hur arbetet gått till, vilka etiska överväganden som gjorts samt hur vi förhållit oss 

till våra källor. Därefter, i kapitel 6, redovisas resultaten från våra intervjuer fördelat på respektive 

varuhus  samt  uppdelat  på  informantintervju  och  respondentintervjuer  och  i  analyskapitlet  (7) 

kopplas dessa resultat samman med de teoretiska utgångspunkterna. I kapitel 8 för vi en diskussion 

kring  den  använda  metoden  och  de  erhållna  resultaten.  Våra  slutsatser  samt  förslag  på  vidare 

forskning återfinns i kapitel 9.

2 Teoretisk ram 
I detta kapitel kommer vi att beskriva de teorier vi valt att använda oss av i uppsatsen. Vi kommer  

även att definiera nyckelbegrepp såsom kultur, företagskultur och lärande.

2.1 Kulturer i nationer och organisationer 

I  boken  Organisationer  och  kulturer definieras  en  kultur  som  ”den  kollektiva  mentala 

programmering som särskiljer de människor som tillhör en viss grupp eller kategori från andra” 

(Geert Hofstede & Gert Jan Hofstede, 2005, s. 17) och författarna menar att kultur alltid är ett  

kollektivt begrepp då det är just i den sociala gemenskapen som den växer fram och lärs in. Vidare 

skriver  de att  vi  alla  har  flera  nivåer  av kulturer  som är  kopplade  till  olika  delar  av  våra  liv,  

exempelvis en nationell nivå, en religiös nivå och en generationsnivå. Förutom dessa individuella 

nivåer finns, för de som är anställda, även olika nivåer inom organisationen eller företaget. Dessa 

kulturnivåer kan ibland vara motstridiga och försvåra för individens agerande och de är ofta inte 

särskilt förändringsbenägna. En nationell kultur är något vi föds in i och liksom de värderingar som 

vi lär in som barn är denna kultur inte alltid medveten för oss vilket försvårar förändringar. En 
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organisationskultur är å andra sidan något som vi kommer i kontakt med först i vuxen ålder, som 

anställda, och den är därför möjlig att förändra även om det inte är enkelt. (Hofstede & Hofstede, 

2005) 

De teorier som förs fram i Organisationer och kulturer bygger till stor del på en undersökning 

som gjordes av en av författarna1 och är en stor internationell studie av anställda på dotterbolag till 

IBM i mer än femtio länder världen över. I studien mättes de anställdas värderingar utifrån fyra 

skilda  kulturdimensioner  som  var  maktdistans,  kollektivism  kontra  individualism,  femininitet 

kontra  maskulinitet  samt  osäkerhetsundvikande.  Författarna håller  inte  med dem som påstår  att 

nationella kulturer i dagens samhälle blir alltmer lika varandra. De menar att vissa kulturuttryck 

som symboler och ritualer visserligen närmar sig varandra i skilda delar av världen men att  de 

underliggande värderingarna, det som verkligen representerar en nationalkultur, alltjämt består och 

skiljer  sig åt.  (Hofstede & Hofstede,  2005) Edgar H Schein (1990) ifrågasätter  användandet av 

enkätundersökningar, som exempelvis Hofstedes IBM-studie då han menar att kultur är ett så pass 

abstrakt  begrepp  att  det  är  osäkert  om det  överhuvudtaget  går  att  mäta  med  fasta  frågor  och 

svarsalternativ. Schein anser istället att en intervju med öppna frågor har bättre förutsättningar att  

verkligen  förstå  organisationskulturen  och de  antaganden  som tas  för  givna  av  organisationens 

medlemmar.  

I Hofstede och Hofstedes bok diskuteras även en studie som genomfördes mellan 1985 och 

1987 på ett antal organisationer i Danmark och Nederländerna, det så kallade IRIC-projektet2, som 

indikerade att individer som tillhör olika organisationer alltjämt innehar liknande värderingar men 

olika sedvänjor medan värderingarna mer skilde sig åt mellan individer beroende på kön, ålder, 

utbildning och nationalitet. Författarna sammanfattar diskussionen på följande vis:
Effektiva gemensamma sedvänjor är anledningen till att multinationella företag alls kan fungera. Eftersom de 
anställer personal från flera olika nationaliteter kan de inte förutsätta att dessa människor har samma värderingar. 
De  samordnar  och  kontrollerar  sina  verksamheter  genom  att  tillämpa  samma sedvänjor  över  hela  världen, 
sedvänjor som är inspirerade av företagens nationella ursprung (oavsett om det är amerikanskt, japanskt, tyskt 
eller holländskt), men som anställda med olika nationaliteter kan lära sig. (Hofstede & Hofstede, 2005, s. 304)

Vidare  menar  författarna  att  personalavdelningar  inom  en  organisation  har  en  viktig  roll  i 

upprätthållandet  av organisationens  värderingar  genom rekrytering  av  ny personal,  även om de 

själva inte är medvetna om detta. Utefter de resultat som IRIC-projektet gav gjordes tolkningen att 

de organisationer vars anställda svarat på liknande sätt ansågs ha de starkaste kulturerna och dessa 

organisationer var även i större utsträckning resultatinriktade. (Hofstede & Hofstede, 2005)

1  Undersökningen gjordes av Hofstede, Geert och beskrivs mer ingående i Culture’s consequences (Hofstede, 2001).
2 Namnet kommer från att studien leddes av the Institute for Research on Intercultural Cooperation och är det namn 
som Hofstede och Hofstede använder.
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2.2 Definitioner av begreppet organisationskultur
Med grund i sin bredare definition av kulturbegreppet beskriver Hofstede och Hofstede (2005) en 

organisationskultur som ”den kollektiva mentala programmering som särskiljer  en organisations 

medlemmar från en annan organisations medlemmar” (s. 300). Denna kultur upprätthålls inte bara 

av organisationens medlemmar utan även av dess omgivning i form av kunder, leverantörer, media 

och andra. 

Henning Bang (2009) tar upp ett antal olika definitioner av begreppet organisationskultur; en 

populär-,  en  sociologisk-,  en  socialpsykologisk-  och  en  antropologisk  definition  och  han 

sammanfattar  dessa  i  en  egen  definition  som  lyder:  ”Organisationskultur  är  den  uppsättning 

gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när 

medlemmarna samverkar med varandra och omvärlden” (s. 24). Andrew Brown (1995) samlar ett 

antal definitioner av begreppet organisationskultur och författaren väljer sedan själv att definiera 

begreppet på följande vis: 
Organisational culture refers to the pattern of beliefs, values and learned ways of coping with experience that  
have developed during the course of an organisation’s history, and which tend to be manifested in its material 
arrangements and in the behaviours of its members (s. 8). 

De definitioner som återfinns i Bang och Brown påminner mycket om varandra medan de skiljer sig 

en aning från definitionen av organisationskultur som en ”kollektiv mental programmering” som 

Hofstede  och Hofstede  använder.  Ytterliggare  en  definition  återfinns  hos  Schein  (1992) där  en 

grupps kultur definieras som: 
A pattern of shared basic assumptions that the group learned as it solved its problems of external adaptation 
and internal integration, that has worked well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new 
members as the correct way to perceive, think and feel in relation to those problems. (s. 12)

Något som blir tydligt i Scheins definition är att kulturen synliggörs just i överföringen till nya  

medlemmar då denna ska läras, eller som författaren också skriver, socialiseras in (ibid.). Enligt 

Schein blir kulturen en del i en pågående läroprocess och vi anser att mycket i dennes definition 

stämmer bra in i kontexten till vår studie. Vi anser även att Browns definition stämmer väl överens 

med vår syn på hur organisationskulturen manifesteras, särskilt vad gäller de fysiska symboler och 

artefakter som han talar om. Med grund i dessa två definitioner av organisationskultur väljer vi att 

definiera begreppet på följande vis:

Organisationskultur  är  de  föreställningar,  värderingar  och  arbetssätt  som är  gemensamma för  

medlemmarna i en organisation som uppkommit under organisationens historia, som medlemmarna  

lärt sig i det dagliga arbetet då de handskats med problem, som uttrycks i organisationens fysiska  

utformning och symboler och som lärs ut till nya medlemmar av organisationen. 
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2.3 Vad gömmer sig bakom begreppet organisationskultur?
Bang (2009) tar upp den uppdelning som Chris Argyris och Donald Schön gör mellan ett företags 

förfäktade teorier (espoused theories) och bruksteorier (theories-in-use). De förstnämnda beskriver 

de medvetna värderingar som de anställda anser sig tro på och som även uttrycks av företaget. 

Bruksteorier är de bakomliggande värderingar som de anställda i själva verket handlar efter. Dessa 

är i regel omedvetna hos individerna och de kan ofta vara raka motsatser till de förfäktade teorier 

som  uttrycks  av  de  anställda.  Detta  förhållande  försvårar  kartläggning  av  en  organisations 

värderingar då de anställda vid en intervju kan beskriva dem på ett sätt medan de i handlingar och 

beteenden ser annorlunda ut. (Argyris och Schön, 1978 i Bang, 2009) 

Enligt Bang beskrivs en organisationskultur oftast som bestående av fyra huvudelement 

som är värderingar, normer, verklighetsuppfattningar och grundläggande antaganden. Författaren 

själv anser att de tre första gemensamt beskriver det fjärde och att dessa tre därför är en god 

beskrivning av begreppet,  något som även framgår i dennes definition av organisationskultur 

som nämndes i föregående stycke. Organisationskulturen kommer till uttryck på en mängd olika 

vis, till exempel genom ett informellt språk, legender som berättas, klädkoder som alla känner 

till, kontorens och lokalernas arkitekturiska utformning eller belöningar för ett gott utfört arbete. 

(Bang, 2009) Även Schein (1990) skriver om dessa kulturuttryck eller artefakter som författaren 

kallar  dem och han menar att  det är  dessa artefakter som en nyanställd känner av då denne 

kommer i kontakt med en organisation.

Förutom  de  uttryck  som  nämns  av  Bang  räknar  Schein  upp  påtagliga  saker  som 

organisationens årsrapporter men även sådant som inte går att ta på; ”... the smell and feel of the 

place, its emotional intensity, and other phenomena...” (Schein, 1990, s. 111). 

Enligt Schein har en organisationskultur framför allt tre källor; grundarnas värderingar och 

antaganden, de lärdomar som görs av organisationens medlemmar då denna utvecklas samt nya 

värderingar och antaganden som nya medlemmar och ledare av organisationen tillför. Författaren 

anser  att  den  klart  största  påverkan  på  kulturen  kommer  från  organisationens  grundare  som 

skapar och bestämmer organisationens riktning, vilken miljö organisationen ska växa fram i samt 

varför organisationen överhuvudtaget  behövs.  Schein beskriver  även en ledares betydelse för 

organisationskulturen och den påverkan ledarna utgör på de anställda inom organisationen. De 

anställda påverkas exempelvis av hur ledaren uppmärksammar vissa områden mer, hur denne 

hanterar  kriser,  utför  det  dagliga  arbetet,  belönar  eller  kritiserar  ett  visst  slags  arbete  eller 

agerande och på vilka grunder han eller hon rekryterar ny personal till organisationen. (Schein, 

1992) 

En stark kultur kännetecknas av att en och samma kultur gäller för hela organisationen, att 
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alla medlemmar i organisationen tolkar kulturen på samma sätt, kulturen och den organisation 

den tillhör  har  en lång och stabil  historia,  en stor  del  av personalen har  arbetat  länge inom 

organisationen och de värderingar som finns är tydligt uttalade och rangordnade. (Bang, 2009) 

Enligt Bang kan en organisationskultur stärkas genom intern rekrytering av personal, genom att 

de värderingar  och normer som gäller  är  tydligt  uttalade och kända av de  anställda,  genom 

selektiv rekrytering där endast de individer som redan innehar värderingar som stämmer överens 

med  organisationens  anställs,  genom goda  löneförmåner  och  karriärmöjligheter  samt  genom 

ritualer och ceremonier som ger medlemmarna gemensamma erfarenheter. Några funktioner som 

organisationskulturen uppfyller är att den fungerar som en karta för de anställda som ger dem en 

handlingsriktning och ett stöd för att hantera specifika situationer, något som i sin tur skapar 

struktur  och  minskar  osäkerheten  hos  de  anställda.  Kulturen  kan  även  ge  organisationens 

medlemmar en slags identitet som skapar gemenskap och underlättar för kommunikation och 

förståelse anställda emellan. En stark kultur behöver dock inte vara något positivt, som Bang 

även  framhåller,  utan  den  kan  även  göra  att  organisationens  medlemmar  hamnar  i  ett 

grupptänkande med en alltför okritisk och skönmålande bild av den egna gruppen eller att det 

blir  viktigare  att  upprätthålla  kulturen  än  att  skapa  ekonomiska  resultat  och  att  förändringar 

motarbetas. (Bang, 2009) 

I  litteratur om organisationskultur skiljer  sig de författare åt  som menar att  kulturen är 

något  en organisation  har och de som menar  att  en kultur  att  något  en organisation  är.  Det 

sistnämnda synsättet gör organisationskultur till något mer beständigt medan det förstnämnda ses 

som något som kan förändras. (Hofstede & Hofstede, 2005) Då kulturen ses som något som 

organisationen har  går  den  att  jämföras  med en produkt  som organisationen producerar  och 

ledare inom organisationen kan styra och påverka denna kulturprodukt på det sätt de önskar. 

Kulturen kan exempelvis användas för att få de anställda att bli mer lojala mot organisationen 

eller för att skapa ökad produktivitet. (Bang, 2009)

2.4 Definitioner av lärandebegreppet
Lärande är  enligt  Knud Illeris  (2010) ”varje  process  som hos levande organismer  leder  till  en 

varaktig kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller åldrande” (s. 

13). Författaren skiljer här inte på vad som är lärande och vad som är socialisation. Det kan både 

handla om att lära sig exempelvis en kultur och om att socialiseras in i den. 

Per-Erik  Ellström  (1992)  definierar  lärande  som  ”relativt  varaktiga  förändringar  hos  en 

individ som ett resultat av individens samspel med sin omgivning” (s. 67). Det skall tilläggas att 
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Ellström skiljer på två olika former av lärande;  anpassningsinriktat  och  utvecklingsinriktat. Med 

anpassningsinriktat  lärande  menas  ett  lärande  på  en  lägre  nivå  där  individen  lär  sig  utan  att 

ifrågasätta eller söka förändra kontexten till lärandet. I det utvecklingsinriktade lärandet däremot 

fokuseras inte bara uppgiften utan även kontexten och förutsättningarna och dessa kan ifrågasättas 

och förändras av den lärande individen. (Ellström, 1992)

Illeris (2010) skriver om tre olika former av lärande; informellt lärande, formellt lärande samt 

icke-formellt  lärande.  Formellt  lärande är  den  formen av  lärande som har  en  läroplan  eller  en 

pedagogisk plan för hur lärandet skall gå till. Det formella lärandet är medvetet och begränsat i tid 

och rum. Ett exempel på det formella lärandet är det som sker i skolan eller på en arbetsplats där 

eleven eller den anställde har tidsramar att följa för sitt lärande som är planerat enligt läroplaner av 

en utbildningssamordnare. Informellt lärande är enligt författaren något som främst skedde innan 

det formella lärandet uppstod i form av organiserat lärande i skolmiljö. Denna form av lärande är  

liksom det förra medvetet men följer ingen bestämd plan, lärandet är integrerat i det vardagliga livet 

och de som lär  ut  är  ofta  nära släktingar  med den som lär  sig.  Exempel  på detta  kan vara en 

lärlingssituation genom den nya gymnasieskolan, där eleverna i större grad än tidigare har praktik 

på  bekostnad  av  teoretiska  ämnen.  Det  icke-formella  lärandet,  som Illeris  (2010)  menar  är  ett 

omtvistat  begrepp,  definieras  av  författaren  som ”lärande  som inte  är  planerat  men  som ändå 

förekommer i organiserade sammanhang, till exempel på arbetsplatser och i föreningar” (s. 255). 

Det är sådant som sker varje dag i arbetssammanhang när en mer erfaren kollega visar en novis hur 

ett visst moment skall göras eller förklarar olika steg i en arbetsprocess. Det icke-formella lärandet 

saknar,  på  samma  sätt  som  det  informella  lärandet,  en  läroplan  men  är  till  skillnad  från  det 

informella  lärandet  inte  planerat.  I  detta  arbete  väljer  vi  att  använda  oss  av  såväl  Illeris  som 

Ellströms definitioner av lärande då vi anser att bägge definitioner har styrkor och att de dessutom 

är väsentliga för denna studie. Illeris använder sig av prefixet ”kapacitet” och detta är ett ord som vi 

anser för tankarna till en aktiv handling och förmåga till skillnad från att bara skriva ”förändring” 

som inte är lika specifikt. Något som vi däremot ser som en styrka i Ellströms definition är att han 

betonar att lärandet uppstår i ett samspel mellan individer, något som vi håller med om. 

2.5 Problematisering av lärande på arbetsplatsen 
Enligt  Illeris  (2010)  finns  det  en  del  problem  när  det  kommer  till  lärandet  på  arbetsplatsen. 

Organisationer i allmänhet och företag i synnerhet tenderar att värdera kvartalsrapporter högre än 

utbildningsinsatser  och  är  därför  i  regel  inte  villiga  att  satsa  stora  resurser  på  lärandet  hos 

personalen. Om lärandet överhuvudtaget skall bli av förutsätter det ofta enligt författaren att det är  

högkonjunktur. Illeris menar att lärande och kompetensutveckling av personalen är det som företag i 
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första hand skär ner på i kristider. Detta menar han gör att mycket av lärandet på arbetsplatserna 

tenderar att bli informellt eller, om man så vill, icke-formellt lärande. Problemet med detta är att 

bredden och djupet i lärandet blir lidande och det blir mer anpassat efter den rådande situationen 

och det  specifika  företaget.  Detta  kan  leda  till  att  personalen  får  svårigheter  med  att  lösa  nya 

problem i framtiden i såväl det nuvarande företaget som i ett annat. (Illeris, 2010)

Otto  Granberg  (2009) är  mer praktiskt  lagd i  sitt  perspektiv  och menar  istället  att  det  är 

positivt  med  mer  informellt  och  icke-formellt  lärande  i  arbetslivet  då  det  är  något  som  kan 

inkluderas  i  varje  del  av  arbetet  och  inte  behöver  begränsas  till  enskilda  lärotillfällen.  Enligt 

Granberg är det organisationernas uppgift att uppmuntra och möjliggöra ett konstant och dagligt 

lärande i arbetslivet då det skapar fler möjligheter till lärande och mindre problem för arbetsgivare 

när kompetensutvecklingstimmar skall fördelas inom organisationen. 

2.6 Inlärning av en organisationskultur
Brown (1995) menar att en nyanställd genomgår tre stadier under vilka organisationskulturen lärs in 

och  han  kallar  dessa  tre  stadier  för  preselection,  socialisation och  incorporation/rejection. 

Inledningsstadiet preselection innebär att individen redan innan den blivit anställd skaffar sig en 

viss  kunskap  om  organisationen  gällande  arbetssätt  och  mål  som  denne  fått  från  vänner  och 

bekanta,  media etc.  och som påverkar  individens vilja  att  arbeta  inom organisationen.  Om den 

arbetssökande är intresserad av att arbeta för en viss organisation kan denne komma att läsa in sig 

på kulturen inför arbetsintervjun för att öka sina chanser att få arbete. Detta kan leda till att de som 

söker sig till organisationen är speciellt villiga att tillgodogöra sig den kultur som finns där. 

När individen sedan anställts startar socialisationsprocessen under vilken de anställda lär sig 

vilka värderingar som organisationen står för och vilket typ av beteende som anses som godtagbart  

respektive icke godtagbart  av organisationen. Denna socialisation in i en organisation kan även 

kallas enculturation då det som individen socialiseras in i och lär sig är just organisationens kultur. 

Enligt  Brown  används  såväl  formella  socialiseringsverktyg  i  form  av  exempelvis 

introduktionskurser och mentorprogram som informell socialisation genom att den nyanställde lär 

sig av ”trial and error” och med hjälp av kollegor. 

Efter en tids socialisation kommer den nyanställde antingen att upptas som en medlem av 

organisationen eller inte, det som Brown kallar för incorporation/rejection. Om den anställde inte 

accepteras som en fullvärdig medlem av organisationen kan detta få till följd att denne känner sig 

utanför  och  får  svårt  att  prestera.  Samtidigt  kan  en  alltför  stark  socialisation  leda  till  att  den 

anställde  får  svårt  att  säga  emot  kulturen  och  arbeta  kreativt.  Brown  betonar  att  en 

organisationskultur  är  något  som  förändras  över  tid  och  att  en  ständigt  pågående 
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socialisationsprocess därför blir nödvändig, för såväl nya som gamla anställda. (Brown, 1995)

Enligt Schein (1990) bevaras organisationskulturen just i överförandet och socialisationen till 

nya medlemmar och det är inte ovanligt att en organisation efterfrågar individer som redan innehar 

liknande antaganden och värderingar som de av organisationen uttryckta.  På så sätt  underlättas 

lärandeprocessen då de nyanställda inte har samma behov av formell utbildning. Författaren menar 

dock att  i  de flesta fall  känner  de nyanställda inte till  kulturen och de har därför  ett  behov av 

enculturation. 

3 Bakgrund om Ikea 
Detta kapitel syftar till att ge en inblick i Ikea som organisation och hur expansionen av koncernen  

sett ut. Anledningen till att vi har valt att namnge vilket företag uppsatsen behandlar är för att vi  

anser att Ikea har en så pass specifik företagskultur och att vi vill kunna diskutera denna. Vi har  

även valt att namnge de två varuhus vid vilka vi genomfört intervjuer då de skiljer sig väsentligt  

vad gäller kultur, historia, sammanhang etc. I kommande avsnitt ger vi en kort beskrivning av dessa  

två varuhus. 

3.1 Ursprung och expansion

Historien  om denna  världsomspännande  organisation  går  tillbaka  till  1943 då  Ingvar  Kamprad 

genom ett bidrag från sin far startade sitt företag Ikea på den småländska landsbygden. De första 

åren fungerade Ikea som ett postorderföretag som sålde en variation av produkter såsom pennor, 

nylonstrumpor och smycken och det dröjde fram till 1947 innan Ikea började sälja möbler, det som 

de idag är mest kända för. Under ett drygt decennium fortsatte företaget att endast sälja genom 

postorder men sedan ville Kamprad komplettera försäljningen med ett  varuhus varpå ett  sådant 

öppnades i Älmhult 1958. Redan 1963 expanderade företaget sedan utanför Sveriges gränser då det 

första varuhuset i Norge öppnades. Expansionen fortsatte och 1973 var företaget redo för vidare 

etablering i Europa. (Elen Lewis, 2005) Kamprad hade hört att det svåraste landet att etablera sig i 

som möbelföretag var Schweiz på grund av dess  konservativa inställning vad gäller  möblernas 

utformning och för att verkligen utmana sig själv valde han därför att bygga sitt första varuhus 

utanför Norden just där vilket visade sig vara mycket lyckat och Ikea fortsatte sedan att etablera sig 

runt  om i  världen  (Miriam Salzer-Mörling,  1998).  Etableringen  i  Spanien  var  relativt  sen  och 

landets första varuhus öppnade först 1996. De senaste decennierna har företaget kraftigt expanderat, 

Ikea finns idag i 38 länder, har 123 000 anställda och öppnar nya varuhus varje år. (www.ikea.se, 

2011-12-07)
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3.2 Ikea-kulturen
Stellan Björk har studerat Ikea och dess kultur under ca tio års tid och gav 1998 ut boken IKEA 

-entreprenören, affärsidén och kulturen, där han bland annat skriver:

Ikealedningen poängterar  ju ofta att  Ikea vilar på två ben,  affärsidén och företagskulturen.  Få 
företag betonar så starkt kulturens betydelse, och få företag använder den så medvetet som ett 
managementverktyg för att styra och hålla samman gruppen. Men hur för man ut Ikeakulturen till 
medarbetare i ett 30-tal länder i fyra världsdelar? (Björk, 1998, s. 171-172)

Den fråga som Björk ställer  sig  kommer  naturligt  av att  studera  ett  så  stort  och framgångsrikt  

företag som Ikea och affärsidén som nämns i citatet är en konkretion av Ikeas vision ”att skapa en  

bättre  vardag för  de  många människorna”  genom att  ”erbjuda  ett  brett  sortiment  av form-  och 

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

att köpa dem” (Inter IKEA Systems B.V., 2010). Kulturen inom Ikea har växt fram under alla de år 

som företaget funnits och har liksom Ingvar Kamprad sitt ursprung i Småland. Lewis (2005) menar 

till  och med att  Ikeas  kultur  inte  är  svensk utan just  småländsk och beskriver  det  som att  den 

småländska andan präglas av luthersk lära, entreprenörskap och en alldeles speciell sorts snålhet. 

Ikea liknar ofta sig själv vid en småländsk stengärdsgård som symboliserar hårt arbete, optimism, 

uthållighet och enkelhet (Lewis, 2005; Salzer, 1994).

1976 hade företaget blivit så pass stort att Ingvar Kamprad kände ett behov av att skriva ner 

sina  ambitioner  för  organisationen  och  försäkra  sig  om att  Ikea-andan  levde  vidare  även  efter 

honom. Detta gjorde han genom skriften En möbelhandlares testamente där han radar upp följande 

nio teser som han ser som Ikeas hörstenar: 

1. Sortimentet – vår identitet

2. Ikea-andan. En stark och levande verklighet

3. Vinst ger oss resurser

4. Att med små medel nå goda resultat

5. Enkelhet är en dygd

6. Linje annorlunda

7. Kraftsamling – viktigt för vår framgång

8. Att ta ansvar – en förmån

9. Det mesta är ännu ogjort. Underbara framtid!                                        (Kamprad, 1976, s. 2)

I testamentet framgår det att Ikea bör präglas av en stor tolerans mot misstag och Kamprad skriver 

exempelvis  att  ”[e]ndast  den  som  sover  gör  inga  fel”  och  ”felrädsla  är  byråkratins  vagga” 

(Kamprad, 1976, s. 19). Just byråkrati är något som inte uppskattas inom Ikea då det tar mycket tid 
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och pengar i anspråk och vad gäller byråkratin påminner Kamprad om att tänka på enkelhet och att 

en Ikea-anställd inte skall sitta vid sitt skrivbord hela dagarna. 

Under en intern kritisk granskning av processerna i organisationen 1980 kallad ”Kraft 80” 

uppstod ett nytt fenomen inom Ikea, nämligen ”antibyråkrativeckor” som innebär att alla chefer 

under dessa veckor skall var ute på golvet i varuhusen och delta i det dagliga arbetet. (Björk, 1998). 

Även om Björk menar att kulturen ännu är starkt befäst ute bland cheferna i organisationen så har 

han också uppmärksammat att det ute på varuhusen är en ganska hög personalomsättning vilket 

tyder på att lojaliteten inte är lika stark bland ”fotfolket”3. Björk har också sett en del tecken på att 

cheferna ofta fokuserar för mycket på detaljer gällande exempelvis kostnadsmedvetenheten i stället 

för att se till helheten vilket av medarbetarna kan upplevas som inkonsekvent. (ibid.)

3.3 Ikea i världen
Idag lever kopplingen till  Sverige kvar mer som ett  symbolspråk inom organisationen än något 

annat. Det är fortfarande så att alla produkter på alla varuhus runt om i välden har svenska namn, i 

Ikeas alla restauranger serveras svenska köttbullar, alla hus lyser svenskt av gult och blått och i 

bokhyllorna  i  möbelutställningarna  står  svenska  böcker  (Lewis,  2005).  Förutom  de  kulturella 

skillnaderna  mellan  länderna  har  Ikea  identifierat  ett  annat  problem  när  det  kommer  till  att 

implementera kulturen i nya länder, nämligen att det är svårt att översätta teserna till andra språk 

utan att innebörden går förlorad (Björk, 1998).  Därför lever också det svenska språket kvar som 

kulturspråk inom organisationen och chefer runt om i världen uppmanas att lära sig svenska för att 

på  bästa  sätt  förstå  sig  på  Ikeas  kultur  och  ursprung men det  är  engelskan som fungerar  som 

affärsspråk. Chefer runt om i världen kan också få möjlighet att åka till Älmhult och centret ”IKEA 

Tillsammans” som är organisationens företagskulturcentrum för att lära sig mer om hur företaget 

vuxit fram och för att uppleva kulturen i Ikeas ”vagga”. (Lewis, 2005) Dessa personer kan sedan 

agera kulturbärare i sitt lokala varuhus och förklara teserna för sina kollegor genom det dagliga 

arbetet (Björk, 1998). Det finns dock fortfarande många skillnader inom organisationen, som en av 

cheferna i Kanada som Salzer intervjuar säger ”det enda som faktiskt förenar oss, är vårt koncept 

och vår kultur” (Salzer, 1994, s. 179, vår översättning). Salzer skriver vidare att flera chefer på Ikea 

i Kanada poängterar hur viktigt det är att de inom landet är självständiga och att resten av Ikea inte 

känns så närvarande för dem.  

3  Detta är den benämning på medarbetarna som Björk (1998) använder sig av.

12



3.4 De två varuhusen 
Detta avsnitt finns till för att kortfattat beskriva de två varuhus där vi genomfört våra intervjuer  

och bygger på information som delgivits oss genom informanterna. 

Varuhuset i Älmhult var det första Ikea-varuhuset i världen att uppföras och stod färdigt 1958. Det 

hade då en yta av 6700 kvm men har under åren byggts ut och består idag av 24 000 kvm. I  

dagsläget har varuhuset 210 anställda och ett nytt hus om 34 000 kvm planeras stå färdigt under 

nästa år. Det nuvarande huset är beläget centralt i Älmhult vilket är ovanligt då Ikea-varuhusen 

brukar vara belägna utanför städer där marken är billigare. Runt om varuhuset finns ett antal av 

Ikea-koncernens  andra  bolag  belägna  och  tillsammans  sysselsätter  dessa  ca  3500  personer. 

Uppskattningsvis är 1500 av dessa inte bosatta i Älmhult utan dag- eller veckopendlar från andra 

städer, framför allt i Sydsverige. I Älmhults kommun bor ca 15 000 personer vilket innebär att en 

stor del av den arbetsföra befolkningen idag arbetar inom Ikea.

Ikea öppnade sitt första varuhus i Spanien 1996 och varuhuset i San Sebastián de los Reyes, 

ett  av  tre  varuhus  i  Madrid,  öppnade  1999.  Sen  de  öppnade  har  varuhuset  genomgått 

ombyggnationer och har nu en yta på 34 000 kvm. Varuhuset har ca 620 anställda varav ungefär 30 

procent kommer från närområdet, ytterligare 50 procent kommer från andra delar av Madrid och 

ungefär 20 procent av de anställda är icke spanjorer. Varuhuset i San Sebastián de los Reyes har 

nyligen blivit ett VAPS-varuhus4, vilket innebär att varuhuschefen satsar egna pengar i varuhuset 

och denne får sedan friare tyglar vad gäller driften av varuhuset. Det kan liknas vid franchise då 

VAPS-varuhusen fortfarande tillhör Ikea men har större frihet att prova nya metoder för att driva 

verksamheten framåt. I Spanien finns i dagsläget totalt 3 stycken VAPS-varuhus. 

4 Tidigare forskning om Ikea
Det har skrivits mycket om Ikea, såväl avhandlingar som studentuppsatser och läroböcker.

Vi kommer i detta avsnitt att ta upp några komparativa studier om Ikea och dess företagskultur. 

Salzer (1994) har i doktorsavhandlingen Identity Across Borders beskrivit sin ett år långa fältstudie 

på  Ikea-varuhus  i  Sverige,  Kanada  och  Frankrike.  Det  Salzer  fann  i  sin  studie  var  att 

företagskulturen inom Ikea inte var så sammanhängande och lika överallt som hon hade trott. Hon 

såg att den nationella kulturen i de olika länderna lyste igenom företagskulturen vilken omformades 

så att den skulle passa in i den nationella. I Salzers avhandling beskrivs Ikeas företagskultur utifrån 

4  I förkortningen står VAPS för Value Added Participation Store.
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symboler som exporteras från ”kulturfabrikanter” i Älmhult och ut i ”periferin” vilket är varuhusen 

i  länderna utanför  Sverige.  Dessa symboler  är  enligt  författaren etnocentriska och definierar en 

svenskhet som alla delar av koncernen i alla länder skall acceptera och implementera. Problemet 

som Salzer identifierar är att fransmän, tyskar och kanadensare skall ta till sig dessa symboler utan 

ifrågasättande. De varken förväntas eller uppmuntras att omforma dessa symboler utifrån sin egen 

nationella  kontext,  något  som  Salzer  menar  är  oundvikligt.  Detta  leder  till  att  chefer  och 

medarbetare  utanför  Sverige  inte  alltid  förstår  sig  på dessa  symboler  och  därför  förkastar  eller 

förvanskar dem. Ikea förväntar sig, enligt Salzer, en envägskommunikation vilket leder till att den 

svenskhet som skall implementeras i dessa varuhus lätt blir en fasad, något som det snarare talas om 

än utövas. Detta exemplifieras i avhandlingen bland annat genom detta citat från en fransk Ikea-

medarbetare: ”Jag säger ’du’ för att det är Ikea-mässigt, till chefer och alla, men träffar jag min chef 

utanför arbetet så säger jag nog ´ni´ i alla fall...” (Salzer, 1994, s. 172). Citatet visar hur denne 

medarbetare tagit till sig påbudet att på det svenska sättet ”dua” sina överordnade i stället för att  

som  man  är  van  vid  i  Frankrike,  säga  ”ni”.  Lovisa  Tonell  och  Kara  Mati  (2004)  har  i  sin 

magisteruppsats  undersökt  hur  företagskulturen  förmedlas  genom  rekryteringsprocessen  på  två 

Ikea-varuhus.  Deras  arbete  liknar  vårt  i  det  att  de  gjort  intervjuer  med  anställda  samt 

personalansvariga vid ett varuhus i Sverige och ett varuhus i ett annat land, i deras fall Ryssland. 

Författarna driver en tes baserad på Scheins teori om ledarens betydelse och de menar att kulturen 

överförs  genom rekryteringsprocessen till  anställda  och till  omgivningen.  De anser  att  det  som 

kännetecknar Ikeas företagskultur i Sverige och Ryssland är den öppna kommunikationen och de 

har  i  studien  kommit  fram till  att  företagskulturen  förmedlas  genom medarbetarna,  exempelvis 

kassapersonalen. Författarna anser att medarbetarnas roll är mycket viktig för Ikeas framgång och 

kulturens bevarande och skriver, angående företagets framgång:
Vi tror dock inte att [företaget] har lyckats förmedla IKEA-kulturen i alla länder just för att den i grunden är  
svensk kultur, utan för att Ikeas medarbetare tror så starkt på vad de gör. Ett engagemang som åter kan kopplas 
tillbaka till Ingvar Kamprad. Det slutliga mottot hos IKEA:s handlar om detta. Om de anställda trivs och vet vad 
som ska göras så blir Ikea ett framgångsrikt företag. (Tonell & Mati, 2004, s. 75)

Författarna ser således kulturen som ett sätt att skapa gemenskap och trivsel bland medarbetarna, 

som gör dem lojala mot företaget och bidrar till företagets framgångar. (ibid.)

Caroline Bannister (2004) har i sin magisteruppsats undersökt de anställdas medvetenhet om 

företagets värderingar vid två Ikea-varuhus samt huvudkontoret i Tyskland. Genom observationer 

och intervjuer med anställda i olika positioner har Bannister undersökt hur kulturen upplevs och 

efterlevs.  Resultaten  från  den  empiriska  undersökningen  har  sedan  ställts  mot  Hofstedes 

kulturdimensioner  för  att  jämföra  Ikea-kulturen  i  Tyskland  med  kulturen  som finns  i  Sverige. 

Gällande  dimensionen  maktdistans  fick  både  Sverige  och  Tyskland  relativt  låga  värden  (liten 
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maktdistans)  i  Hofstedes  undersökning  och  detta  stämde  in  på  Bannisters  resultat.  Angående 

dimensionen  kollektivistisk/individualistisk  var,  enligt  Hofstede,  både  Sverige  och  Tyskland 

individualistiska länder och även individualistiska kännetecken fanns, enligt uppsatsförfattaren, på 

Ikea  i  Tyskland.  I  dimensionen femininitet/maskulinitet  skiljde  sig  de två  länderna  i  Hofstedes 

undersökning genom att Sverige ansågs vara mycket feminint medan Tyskland visade sig vara ett 

ganska maskulint land. Bannister fann i sin undersökning att även om de tyska Ikea-cheferna till 

stor grad hade en feminin ledarstil så lyste ändå landets maskulinitet igenom gällande exempelvis 

inställning  till  arbetet  och  ett  högt  stressat  tempo på  varuhusen.  Även vad gäller  dimensionen 

osäkerhetsundvikande skiljde sig Sverige och Tyskland åt i Hofstedes undersökning. Sverige hade 

ett  lågt  osäkerhetsundvikande,  något  som  kan  exemplifieras  med  lite  byråkrati  samt  ett 

relationsorienterat  synsätt  medan Tyskland fick ett  ganska högt  osäkerhetsundvikandeindex som 

kan exemplifieras med en hög grad av byråkrati och ett uppgiftsorienterat synsätt. Bannister ansåg 

att även gällande denna dimension hade den tyska kulturen påverkat de anställda som exempelvis 

hade ett uppgiftsorienterat synsätt samt ett starkt behov av trygghet på arbetsplatsen, något som 

kännetecknar  ett  högt  osäkerhetsundvikande  enligt  Hofstede.  Bannister  konstaterade  i  sin 

undersökning att de flesta intervjuade hade liknande åsikter kring arbetet som kan kopplas till Ikeas 

värderingar och som av författaren tolkades som ett tecken på en stark företagskultur. I arbetet hade 

Bannister en hypotes om att Ikea kan möta motstånd vid implementering av företagskulturen i ett 

land som liksom Tyskland  skiljer  sig  en  aning från  Sverige,  men denna hypotes  förkastades  i 

slutsatsen då ett sådant motstånd inte kunnat påvisas. (Bannister, 2004)

5 Metod 
I detta kapitel redogör vi för hur vi genomfört vår studie, hur vi hanterat våra källor samt vilka  

etiska överväganden som gjorts. Kapitlet inleds med en beskrivning av den metod som använts. 

5.1 Val av metod
Vi har valt att använda oss av intervjuer som metod i denna undersökning där vi vill veta hur och 

om medarbetarna på två Ikea-varuhus upplever att de lärt sig om företagskulturen. Vår ambition är 

inte att ta reda på hur alla anställda inom Ikea-koncernen eller i dessa två varuhus upplever detta 

utan hur åtta olika individer fördelade på dessa två varuhus upplever det. Fördelar som vi ser med 

att genomföra intervjuer i stället för enkäter är att vi får möjlighet att ställa följdfrågor på de svar de 

ger (Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Lena Wängnrud, 2007) samt att vi har 

möjlighet att registrera sådant som ansiktsuttryck, gester och tonläge (Jan Trost, 2010). Vi håller 

dessutom med om det som Schein (1990) skriver, att kultur är ett så pass komplext begrepp att 
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enkäter  inte  är  lämpliga  för  att  undersöka  detsamma.  Under  våra  intervjuer  ombads  vi  av 

respondenterna vid ett  flertal  tillfällen förklara frågorna närmare,  något som inte är möjligt  vid 

användandet av enkät. Denna osäkerhet bland respondenterna hade kanske kunnat undvikas genom 

en mer grundlig bearbetning av frågorna. Under en intervju ges även möjlighet för forskaren att 

upptäcka tvetydighet i respondenternas svar, detta kan då redas ut och kanske ge ett annat svar än 

det första (Bang, 2009). Vi har, i intervjuerna med medarbetarna velat tolka deras upplevelse av 

verkligheten  och  inte  ta  reda  på  objektiva  fakta  om  exempelvis  antalet  timmar  i 

introduktionsutbildningar varje medarbetare tagit del av. För att få del av sådan information har vi i 

stället  valt  att  intervjua  personalcheferna  på  båda  varuhusen.  Dessa  personer  skall  ses  som 

informanter till skillnad från medarbetarna som ses som respondenter och utgör våra huvudsakliga 

studieobjekt (Esaiasson et al., 2007). 

5.2 Genomförande
Vi  har  valt  att  studera  hur  några  medarbetare  på  Ikea  upplever  att  de  fått  kunskap  om 

företagskulturen. Detta gjordes genom intervjuer med individer som arbetar på två olika varuhus 

inom Ikea-koncernen, ett i Sverige och ett i Spanien. Intervjuer som metod valdes då detta passar 

syftet  som är  att  ta  reda på hur medarbetarna  upplever att  de lärt  sig företagskulturen.  Arbetet 

inleddes  med  en  litteraturstudie  för  att  definiera  begrepp  och få  en  bild  av  tidigare  forskning. 

Informationssökning  gjordes  genom  universitetsbibliotekets  rekommenderade  databaser  för 

pedagogik  exempelvis  ERIC,  (Education  Resources  Information  Center).  Genom  den  sökbara 

databasen DISA, (Uppsala universitets bibliotekskatalog) hittade vi tidigare uppsatser om Ikea och 

dess företagskultur där vi låtit oss inspireras i sökandet av relevant litteratur rörande företagskultur, 

lärande samt Ikea. 

Vid val av varuhus använde vi ett strategiskt urval och för att få en bredd trots ett begränsat 

antal intervjuer valde vi varuhuset i Älmhult då det är det äldsta varuhuset inom koncernen samt 

ligger nära Ikeas kulturella ledning och varuhuset i Madrid valdes då det tillhör ett annat land än 

Sverige. En av uppsatsförfattarna, Lina, har tidigare arbetat på ett av Ikeas varuhus i Madrid och 

hade därför en ingång dit via sina kontakter samt god kännedom i det aktuella språket spanska. För 

att minska risken för intressekonflikter och undvika obekväma situationer där Lina skulle riskera att 

intervjua gamla kollegor valdes ett annat varuhus än det där hon arbetat.  Eftersom det finns tre 

stycken Ikea-varuhus i Madrid var detta enkelt att tillgodose. På varje varuhus har vi intervjuat fyra 

medarbetare från olika avdelningar samt en representant för arbetsgivaren i form av personalchefen. 

Urvalet av medarbetare är gjort av personalavdelningen med kriterier som vi på förhand ställt upp. 

Kriterierna som urvalet baserades på var att medarbetarna skulle komma från olika avdelningar, ha 
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jobbat inom Ikea i minst ett år samt att det skulle vara en jämn könsfördelning inom gruppen. 

Det är de intervjuade medarbetarnas upplevelser som vi har haft för avsikt att undersöka i 

detta  arbete  och  dessa  kan  därför  benämnas  respondenter,  då  de  utgör  våra  huvudsakliga 

studieobjekt.  Vi  har  genomfört  semistrukturerade  intervjuer  och  använt  en  på  förhand  skapad 

intervjuguide (se bilaga 1 & 2) för att på bästa sätt få en bild av hur respondenterna upplever att de  

lärt sig om företagskulturen. Inledningsvis hade vi tänkt strukturera intervjuguiden efter Hofstedes 

fyra kulturdimensioner men den uppdelning som vi kom att använda oss av baserades istället på de 

olika delarna kulturen, formellt- och informellt lärande samt implementering. Denna uppdelning 

ansåg  vi  vara  bättre  lämpad  för  vårt  syfte  och  användes  även  i  presentationen  av  resultaten. 

Intervjuerna med personalcheferna har varit av informativ karaktär, då de har intervjuats i sin roll 

som  arbetsgivarrepresentanter.  Dessa  intervjuer  benämns  därför  expertintervjuer  och 

personalcheferna för informanter.  Varje intervju genomfördes med en intervjuperson i  taget och 

med båda uppsatsförfattarna närvarande. Platsen för intervjuerna hade på förhand valts och bokats 

av personalchefen på respektive varuhus. Intervjuerna med respondenterna var av Ikea begränsad 

till 30 minuter, detta då de genomfördes under medarbetarnas arbetstid. 

Intervjuerna inleddes med att respondenterna informerades skriftligt om deras roll i studien 

(se bilaga 3) och de gav sitt samtycke till att intervjuerna spelades in. Intervjuerna utgick sedan från  

den tematiserade intervjuguiden där vi, i varje avsnitt, utgått från trattmodellen som innebär att vi i 

början av varje tema anlade ett brett perspektiv för att sedan gå ner på detaljnivå. Av hänsyn till den 

begränsade tiden för intervjun så ställdes endast några kortare bakgrundsfrågor om respondenterna. 

Bakgrundfrågorna användes dels för att få en bild av respondenterna och deras tidigare erfarenhet, 

dels  som ett  sätt  att  inleda  intervjun och få  respondenterna att  slappna av i  intervjusituationen 

genom att tala om sådant som var bekant för dem. 

Informantintervjuerna  var  även  de  ca  30  minuter  långa  och  hölls  i  samma  lokaler  som 

intervjuerna  med  respondenterna.  Då  de  var  expertintervjuer  uppkom  en  samstämmighet  med 

informanterna om att intervjuerna inte skulle vara konfidentiella5 och att de skulle svara på frågorna 

i  form  av  representanter  för  Ikea  och  inte  som  privatpersoner  eller  som  anställda.  Även  till 

informanterna  gavs  information om deras  roll  i  studien  (se bilaga  3)  och de  gav samtycke till 

inspelning av intervjuerna. Intervjuerna i Madrid gjordes på spanska för att de intervjuade skulle få 

möjlighet  att  uttrycka  sig  på  sitt  modersmål  för  att  undvika  eventuella  svårigheter  med 

formuleringar. Samtalet hölls mellan Lina och respondenterna respektive informanten medan Olga 

noterade tvekan samt de intervjuades reaktioner på frågorna. Vid intervjuerna i Sverige antog vi 

5  Informantintervjuerna var inte konfidentiella i den meningen att deras titel samt namnen på varuhusen skrivs ut och 
att de därför kan identifieras, även om vi inte använder deras namn i uppsatsen. 
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motsatta roller. Detta då det gav båda uppsatsförfattarna tillfälle att öva sig i intervjuteknik samt att 

det ledde till en jämn arbetsfördelning.

Alla intervjuer spelades in och transkriberades för att inte gå miste om något som sades och 

för att få ett så utförligt underlag som möjligt för den fortsatta analysen. Den svenska intervjuguiden 

(se bilaga 1) som användes för respondentintervjuerna hade innan datainsamlingen testats genom 

pilotintervjuer där  frågorna ställdes både till  en anställd inom Ikea och en student vid Uppsala 

universitet för att säkerställa deras relevans, tydlighet och befrielse från akademisk jargong. Den 

spanska intervjuguiden (se bilaga 2) hade testats på en person med spanska som modersmål för att  

minska risken för felöversättningar och missförstånd under intervjuerna. 

5.3 Etik
Inom all slags forskning måste forskaren ta hänsyn till forskningsetiska överväganden (Trost, 2010). 

Lämpligt är då att följa de fyra forskningsetiska principerna, informationskravet, samtyckeskravet,  

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, fastställda av Vetenskapsrådet. Nedan redogörs för hur 

vi i vår studie tagit hänsyn till dessa principer.

Informationskravet  sammanfattas  som att  ”[f]orskaren  skall  informera  de  av  forskningen 

berörda  om  den  aktuella  forskningsuppgiftens  syfte” (Vetenskapsrådet,  2002,  s.  7).  Vi  har  i 

anslutning till  våra intervjuer informerat våra respondenter och informanter om vår studie både 

muntligen och skriftligen genom ett missivbrev. Vi informerade även alla berörda parter om att 

deras deltagande i studien var helt frivilligt och att de när som helst hade möjlighet att avbryta 

intervjun. De intervjuade erbjöds att ställa frågor om det var något kring förfarandet de inte förstod.

Samtyckeskravet innebär att vi som forskare måste säkerställa att de berörda parterna i studien 

deltar av egen fri vilja och inte är tvingade till medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna 

fick en förfrågan av personalcheferna om de ville delta i vår studie och vid intervjutillfället har de 

givit oss sitt medgivande. Vi har även både muntligen och skriftligen meddelat deltagarna om att det 

är frivilligt att delta och ett tecken på att detta framgått är att en av de ursprungliga deltagarna valt  

att inte vara med i studien. Vetenskapsrådet (2002) poängterar även ett ytterligare krav kopplat till 

samtyckeskravet vilket är att det inte skall förekomma något beroendeförhållande mellan forskaren 

och den intervjuade vilket vi anser oss ha uppfyllt då vi betonat för deltagarna att vi inte är utsända 

från  arbetsgivaren  eller  gör  studien  på  arbetsgivarens  uppdrag  och därför  anser  vi  inte  att  det 

förekommit någon form av beroendeförhållande mellan oss som intervjuare och de intervjuade. 

Konfidentialitetskravet  beskrivs  som  att  ”uppgifter  om  alla  i  en  undersökning  ingående 

personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Vi har muntligen och 
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skriftligen  informerat  våra  respondenter  om att  all  insamlad data  från  intervjuerna  kommer  att 

behandlas konfidentiellt och att ingen utomstående skall ha möjlighet att ta del av materialet. För att 

hålla detta löfte har vi förvarat informationen utom räckhåll från andra än oss själva samt varit  

mycket noga med att inte anteckna några namn på våra transkriptioner. Vi har också under arbetet 

med resultatkapitlet ansträngt oss för att inte redovisa några resultat som går att koppla till enskilda 

individer.  Efter  uppsatsens  färdigställande  kommer  vi  att  förstöra  samtliga  inspelningar  och 

transkriptioner. När det kommer till informanterna så har vi tillsammans med dessa fastslagit att  

konfidentialiteten  inte  gäller  då  de  svarat  i  form  av  arbetsgivarrepresentanter  och  inte  som 

privatpersoner. Vi har dock valt att inte publicera deras namn då detta inte skulle tillföra vår uppsats 

någonting.  

Nyttjandekravet innebär att insamlad data från intervjuerna inte får användas i något annat 

syfte  än  vad  vi  kommit  överens  om med  informanterna  och  respondenterna  (Vetenskapsrådet, 

2002).  Vi  kommer  inte  att  använda  den  information  vi  samlat  in  i  något  annat  syfte  eller 

sammanhang än denna studie.  Detta säkerställs  genom att  vi,  som tidigare nämnts,  kommer att 

förstöra alla inspelningar och transkriptioner efter avslutat arbete. 

Vetenskapsrådet  ger  förutom  dessa  fyra  krav  även  rekommendationer  gällande 

forskningsetiken och där har vi tagit fasta på rådet att erbjuda deltagarna att ta del av resultatet. För 

de medverkande som inte har kunskaper i svenska kommer vi att författa en sammanfattning på 

spanska. Trost (2010) påminner om att forskaren under intervjusituationer kan röra upp känslor hos 

den intervjuade, speciellt vid frågor av känslig karaktär. Innan intervjuerna genomfördes trodde vi 

inte att detta skulle vara aktuellt i vår studie då vi inte ansåg oss ha några känsliga frågor. Under 

intervjuernas  gång insåg  vi  dock att  en  del  av  frågorna  kan ha uppfattats  som känsliga  av  de 

intervjuade. I dessa lägen har vi försökt att inte utöva någon påtryckning på de intervjuade utan 

accepterat att de i vissa fall inte velat ge några svar. 

5.4 Källkritik
Torsten  Thurén  (2005)  sammanfattar  i  sin  bok  Källkritik de  källkritiska  principerna  i  fyra 

huvudpunkter: äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Vi väljer att avgränsa detta avsnitt 

till  den information som våra intervjupersoner delgivit  oss genom intervjuerna då det är  dessas 

upplevelser som vi i uppsatsen ämnar undersöka.

Punkten äkthet är till för att forskaren skall säkerställa ”att källan är vad den ger sig ut för att 

vara” (Thurén, 2005, s. 19). För att hitta lämpliga personer att intervjua har vi kontaktat varuhusen 

genom  personer  som  vi  vet  jobbar  på  Ikea  och  dessa  har  sedan  hänvisat  oss  vidare  till 

personalcheferna på de båda varuhusen. Personalcheferna har sedan valt ut vilka medarbetare som 
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vi fått intervjua. Att dessa jobbar på Ikea är något som vi inte funnit några tecken på att vi bör 

betvivla. 

Tidssamband handlar om hur lång tid som förflutit sedan händelsen som behandlas i intervjun 

och det är något som kan påverka resultaten (Thurén, 2005). Samtliga intervjuade personer jobbade 

på  Ikea  under  den  aktuella  tidpunkten  för  våra  intervjuer  och  kunde  därför  berätta  om  sina 

upplevelser i nutid. Vissa frågor syftade tillbaka på upplevelser de haft och utbildningar de gått när 

de var nyanställda och detta avstånd i tid varierade från fyra till tolv år. Enligt Thurén är glömska 

som störst under de första nio månaderna efter en händelse och ”glömskekurvan” planar sedan ut, 

vilket bör innebära att intervjupersonernas varierade anställningstid inte påverkar deras minne av 

introduktionskursen  alltför  mycket.  Däremot  riskerar  samtliga  att  ”minnas  fel”  och  inkludera 

upplevelser  de haft  efter  denna tidpunkt.  Exempelvis  skulle  någon av respondenterna kunna ha 

inkorporerat minnet av en kollegas första tid på varuhuset i minnet av sin egen första tid. Detta är 

dock något som vi inte kan gardera oss mot eller kontrollera då det handlar om upplevelser utan vi 

får utgå från de utsagor vi fått från våra respondenter och informanter. 

Punkten oberoende syftar till huruvida en källa är en sekundärkälla eller en primärkälla och 

påverkar  vilken  relevans  som  kan  tillskrivas  källan  (ibid).  I  våra  intervjuer  har  vi  sökt  efter 

individernas  egen upplevelse  av  en  viss  situation  och därför  betraktar  vi  vårt  material  som en 

primärkälla och kan då sätta en hög relevans på detsamma. 

Tendensfriheten handlar om att bedöma om källan är partisk eller inte (Thurén, 2005), med 

andra ord huruvida respondenterna haft något att förlora på att vara ärliga när vi tagit upp känsliga 

ämnen under intervjuerna. I detta fall så var ämnet för intervjuerna respondenternas arbetsgivare 

som de är ekonomiskt beroende av och vi har därför anledning att misstänka att respondenterna 

ställer sig tveksamma till att yttra något kritiskt om sin arbetsgivare. För att minska risken för detta  

och  göra  respondenterna  så  bekväma  som  möjligt  i  situationen  har  vi  valt  att  avidentifiera 

respondenterna och att i största möjliga mån redovisa resultaten klumpvis för respektive varuhus. I 

direktcitat  har vi  dessutom undvikit  att  ta  med uttalanden som direkt  syftar  tillbaka på en viss 

individ eller dennes avdelning. Detta för att minska risken för att någon skall kunna identifiera vem 

som sagt vad. Vi har även informerat våra respondenter om att all information som de delger oss 

kommer att hanteras konfidentiellt. Trots detta har en del respondenter ställt sig tveksamma till att  

svara på vissa frågor och vid några tillfällen har respondenter valt att helt avstå från att svara. 
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6 Resultat 
I den teoretiska ramen skrev vi om olika nivåer av kulturer kopplade till  exempelvis nationalitet  

samt olika kulturnivåer tillhörande den organisation vi verkar inom. Att ställa den nationella nivån  

mot  organisationens  nivåer  är  något  som är  högst  aktuellt  i  vår  studie.  Vi  har  därför  valt  att  

presentera resultaten separat för de två varuhusen för att om möjligt kunna se några mönster till  

nationella skillnader, även om vi inte har några ambitioner, eller inom ramen för studien några  

möjligheter, att göra generaliseringar. Nedan följer således en redogörelse för de svar vi fick under  

våra intervjuer på de två varuhusen. Dessa är inte återgivna i sin helhet utan sammanfattade och  

uppdelade på respektive varuhus,  expertintervjuerna är redovisade åtskilt  från respondenternas  

svar. Samtliga direktcitat redovisas oredigerat, om inget annat anges.

6.1 Expertintervju med personalchefen i Älmhult
 I denna del presenteras resultat från den intervju som hölls med personalchefen på varuhuset i  

Älmhult den 11 november 2011 vid vilken bägge författarna närvarade. 

6.1.1 Bakgrundsfrågor 

Personalchefen på varuhuset är 43 år gammal och arbetade tidigare inom ett IT-konsultföretag. Han 

har inte jobbat på något annat varuhus eller  på något annat bolag inom Ikea utan har arbetat  i  

Älmhult  som personalchef  sedan han kom till  Ikea  2007.  Sedan  första  september  är  han  även 

tillförordnad varuhuschef i väntan på att en ny tillsätts. 

6.1.2 Kulturen

Personalchefen  menar  att  företagskulturen  är  väldigt  starkt  kopplad  till  värderingarna  inom 

organisationen  och  berättar  att  ”kulturen  som  vi  har  kommer  ju  ifrån  våra  värderingar  och 

värderingarna speglar ju egentligen allting som Ikea vill stå för både internt för våra medarbetare 

men också för våra kunder naturligtvis”. Informanten menar vidare att det är mycket viktigt hur de 

anställda inom Ikea uppträder och vilka signaler de sänder ut till besökarna. Kunderna skall märka 

av värderingarna och det skall vara tydligt att alla inom Ikea lever efter dessa i sitt arbete. 

På frågan vilken funktion kulturen har inom organisationen svarar informanten att den fungerar som 

ett stöd i hans roll som chef och att ”för mig personligen så är det ju skönt att få kunna luta sig  

tillbaka på en värdering och säga att ’ja men jag fattade det här beslutet därför att jag tyckte att det 

var  kostnadseffektivt’  till  exempel...”.  Kulturen  används  enligt  honom  som  ett  sätt  att  leda 

organisationen och medarbetarna.
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Nästa fråga som vi ställde till informanten var hur det är tänkt att tesen ”endast den som sover gör 

inga fel” skall tolkas inom Ikea och där valde han att svara genom en personlig tolkning av tesen; 

”du måste våga testa saker, det är bättre att göra någonting än att göra ingenting”6. Ikeas vision om 

”att skapa en bättre vardag för de många människorna” tolkades av informanten som att de inom 

företaget har till uppgift att skapa en bättre vardag för sina kunder där alla skall ha råd med ett 

trevligare  och  mer  funktionellt  hem.  En  annan  innebörd  av  visionen  är  enligt  informanten  att 

medarbetarna skall trivas på sina arbeten, ha en bra arbetsmiljö och ha en vilja att stanna kvar inom 

företaget. Personalchefen anser att de inom Ikea har lyckats följa denna vision genom att ständigt 

bredda sitt sortiment och hålla låga priser. När det kommer till medarbetarsidan är han också nöjd 

och pekar på att ”Ikea är ett stort företag, vi behöver ha många olika typer av kompetenser och 

personligheter och individer i vårt företag så vi är till för de många människorna både på kundsidan 

och bland medarbetarna”.

6.1.3 Formellt och informellt lärande

Informanten  berättar  att  de  på  varuhuset  har  ett  brett  utbud  av  utbildningar,  bland  annat 

introduktionsutbildning,  avdelningsspecifik  utbildning,  säkerhetsutbildningar,  truckutbildningar, 

ledarskapsutbildningar,  säljutbildningar  och miljöutbildningar.  De använder  även ett  system där 

nyanställda blir tilldelade en mentor, bland den mer erfarna personalen, som visar dem tillrätta och 

hjälper dem att komma in i arbetet. De grundläggande utbildningarna hinner personalavdelningen 

oftast med att ge till medarbetarna men som kommande citat från personalchefen visar så är det en 

mycket  situationsstyrd  organisation  där  omprioriteringar  görs  dagligen  beroende  på  antalet 

besökare:
 ... det är ju klart att /.../ en grundläggande kunskap och förståelse behöver du ha för att kunna möta kunder på ett  
så professionellt sätt som möjligt men ibland är det ju så att en del utbildningar får stryka på foten för vi hinner 
inte göra allting som vi skulle vilja, så det är en prioritering.

Vår  informant  har  märkt  av  ett  behov  att  förändra  utbildningarnas  upplägg  på  grund  av  den 

försämrade ekonomiska situationen de senaste åren och detta uttrycktes på följande sätt:
... vi ställs ju också inför utmaningar. Hur ska vi kunna utbilda våra medarbetare på ett så effektivt sätt som 
möjligt? Det mest effektiva kanske inte är att var och en sitter framför en dataskärm, man kanske kan ha en 
grupputbildning på ett avdelningsmöte, kanske kan vara ett sätt att nå ut till medarbetarna på ett mer effektivt sätt 
än vad vi gjort tidigare.

Informanten ger inte uttryck för att personalavdelningen förändrat utbildningarna på det sätt som 

han förklarar i citaten men att de på grund av den ekonomiska krisen har börjat tänka i nya banor 

när det kommer till utbildningar. Personalchefen menar vidare att den utbildning som är viktigast 

6 Detta citat har redigerats efter konsulterande med informanten då dennes ursprungliga uttalande innehöll en oavsiktlig 
dubbelnegation. 
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när  det  kommer  till  att  lära  ut  kulturen  till  medarbetarna  är  introduktionsutbildningen och den 

kommer inom kort att göras om från centralt håll och bli lika för alla varuhus. De har i dagsläget 

inga uppföljningar på hur den nuvarande introduktionsutbildningen tas emot av de anställda och 

informanten vet inte om de kommer att upprätta någon form av utvärdering av den nya utbildningen 

heller. 

Vi frågade sedan informanten hur denne tror att medarbetarna främst lär sig om kulturen varpå 

denne genast  svarade att  det  är  genom arbetet  i  vardagen men att  även teorin är  viktig  för  att  

medarbetarna ska förstå varifrån värderingarna kommer och ”varför [vi resonerar] på det här sättet”. 

Personalchefen förklarade också att de från personalavdelningens håll uppmuntrar det kollegiala 

lärandet,  exempelvis  genom det  tidigare  nämnda  systemet  med  att  tilldela  varje  nyanställd  en 

mentor bland dem som jobbat länge på varuhuset. 

Informanten trodde inte att det fanns någon värdering inom Ikea som skulle vara svårare än 

någon annan att förstå sig på för medarbetarna men berättade ”att den värderingen som ligger mig 

närmast hjärtat heter ledarskap genom exempel för att /.../ för mig så innebär det att jag får med mig 

alla andra värderingarna på köpet om jag har den som min huvudvärdering”. Informanten ser denna 

värdering kopplad till ledarskapet som en del av Ikeas företagskultur som kan vara svår att överföra 

till andra länder, något som uttrycks i följande citat:
... om jag tittar på ledarskap genom exempel för att ta den igen då så det är klart att i vissa länder så är  
företagskultur att som ledare så beblandar man sig inte med medarbetarna utan cheferna är chefer de gör 
sitt och medarbetarna om de har tur får se någon chef i veckan så kan kulturen vara i en del länder /.../ och  
det är absolut inte det som Ikea står för...

Informanten ser dock inte detta som ett hinder för etablering i andra länder utan menar att ”det är en 

utmaning givetvis att införa Ikeas kultur i andra länder men samtidigt så är det ju det som är vår 

styrka”. Informanten berättar även att bland personalen på samtliga bolag inom Ikea i Älmhult så är  

det många som bor i städer runt om i Småland och Skåne och att så många som 1500 personer 

pendlar till jobbet varje dag. Det finns trots allt många inom varuhuset som är uppväxta med Ikea 

sedan barnsben och ”det är ju en del här i detta varuhus som har jobbat här i både 20, 30 och 40 år. 

Det är klart att det är ju kulturbärare, verkligen. Någon som har mycket historier att berätta”. Han 

tror  också  att  det  är  lite  speciellt  och  annorlunda  i  just  Älmhult  där  många  har  flera 

familjemedlemmar som jobbar inom koncernen och att medarbetarna då lever med Ikea på ett annat 

sätt än på andra platser där företaget är verksamt. 
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6.2 Respondentintervjuer med medarbetarna i Älmhult 
I  denna del  presenteras  resultaten  från  våra  intervjuer  med de  fyra  medarbetarna,  så  kallade  

respondenter,  i  Älmhult. Samtliga citat  är  tagna från intervjuerna på varuhuset  i  Älmhult  som  

genomfördes 10-11 november 2011 och vid vilka bägge författarna närvarade. 

6.2.1 Bakgrundsfrågor

Ursprungligen skulle könsfördelningen i respondentgruppen vara jämn men på grund av logistiska 

problem fick en av respondenterna bytas ut och det resulterade i att vi intervjuade tre kvinnor och 

en  man  vars  ålder  varierade  mellan  drygt  20  och  50  år.  Samtliga  respondenter  har  tidigare 

erfarenhet, om än i varierande grad, av att jobba inom service- och/eller tjänstesektorn och två av 

respondenterna har eftergymnasial utbildning. De har varit anställda på Ikea mellan fem och tolv år 

och har alla haft olika befattningar under sin tid på företaget. Några har jobbat på andra bolag inom 

koncernen eller på andra Ikea-varuhus i Sverige tidigare. Tre av respondenterna har eller har haft 

chefspositioner inom Ikea. På frågan vad respondenterna tycker bäst om med sina arbeten nämndes 

variation, människokontakt, att jobba med helheten i huset, frihet att planera sin egen arbetsdag, ett 

öppet klimat samt att det inte finns några hierarkier. En av respondenterna nämnde apropå det bästa 

med jobbet vilken skillnad det är att jobba på Ikea jämfört med ett tidigare jobb:
... man knackade när man gick in till chefen man gick aldrig in till chefen om man inte hade något att säga, asså. 
Det är jättestor skillnad att  jobba på Ikea. /.../  vill  man komma någonstans så är det  upp till  en själv inom  
företaget. Det är bara du själv som begränsar egentligen, det är härligt, så det är nog det bästa med att jobba på  
detta företaget tycker jag...

Även det faktum att det i Älmhult finns en möjlighet att stanna inom Ikea men att flytta till en  

annan enhet nämndes som något positivt. 

På  frågan vad de tyckte  sämst  om med sina arbeten  nämndes  i  stället  styrda  arbetstider, 

uniformer, obekväm och oregelbunden arbetstid och att inte ha kommit in i rutinerna ännu. Svarens 

variation kan ses som ett resultat av de olika positionerna och arbetsuppgifterna respondenterna har. 

6.2.2 Kulturen

Tre av respondenterna kunde beskriva Ikeas företagskultur och svaren kan sammanfattas i att de 

upplever företaget som öppet samt att det är lätt att ta kontakt med chefer och tala med dem på en 

jämställd nivå. Ikea satsar, enligt respondenterna, inte bara på vinst utan också på de anställdas 

välbefinnande exempelvis genom att inte diskriminera utan snarare stödja anställda med barn samt 

genom att ständigt försöka utveckla organisationen. Ett exempel som gavs var att om någon skulle 

komma i kostym till jobbet så skulle denne få konstiga blickar av medarbetarna och vara den som 

sticker ut i stället för tvärtom som respondenten upplevt det inom andra organisationer. Om kulturen 
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sades även att: 
...  de olika värderingarna och teserna det är ju någonting som, som jag tycker i alla fall som man tar upp i  
vardagen så och som man tänker på i vardagen så när man arbetar. Jag känner att det är som en levande kultur  
det är inte bara något som står på ett papper så att det här skall vi visa utåt att vi står för utan det är något som  
lever i företaget. 

Kulturen beskrivs således som något levande som utövas varje dag genom att alla anställda jobbar 

tillsammans och kraftsamlar mot en större kostnadsmedvetenhet och nya, enklare sätt att jobba på. 

En av respondenterna beskrev det som att kulturen är ”att jobba, jobba tillsammans och att jobba 

kostnadsmedvetet och att hela tiden, försöka ta sig framåt och försöka göra saker mer effektivt och 

på  ett  enkelt  sätt  utan  något  onödigt,  ja,  utan  onödiga  krusiduller,  så  att  säga”.  Samtliga 

respondenter ger uttryck för att kostnadsmedvetenheten är något som poängteras extra mycket inom 

organisationen och att det märks av i det dagliga arbetet exempelvis genom att arbetstider och extra 

resurser läggs på de tider då besökarna är som flest i varuhuset. Kulturen märks i det dagliga arbetet 

i medarbetarnas positiva inställning, även under lågkonjunktur, att ständigt söka nya lösningar och 

hitta det som är bäst för kunden. 

Två av respondenterna hade ingen bild av Ikea innan de började sin anställning annat än att de 

visste att det var ett stort möbelföretag medan de två andra hade en tydligare bild av organisationen. 

En av respondenterna hade hört en del negativa saker om Ikea via medier och fått bilden av att det 

var som en sekt men respondentens bild av företaget har förändrats radikalt sedan denne började 

arbeta  där  till  att  bli  mycket  positiv.  Enligt  respondenten är  Ikea  en organisation där  det  finns 

mycket stora möjligheter till utveckling och där inga dörrar är stängda. Andra respondenter menar 

att den bild de tidigare haft av företaget kompletterats och att de nu ser Ikea som ett företag som tar 

ansvar för miljö och människor exempelvis genom att Ikea jobbar mycket med personalfrågor på ett 

unikt sätt. 

Hur  har  då  respondenterna  fått  kunskap  om  företagskulturen  inom  Ikea?  Två  av 

respondenterna uppger att de bildat sin uppfattning av kulturen på egen hand och att de lärt sig mest  

av  sina  kollegor  medan  de  andra  två  menar  att  de  lärt  sig  via  utbildningar  såsom 

introduktionsutbildningen,  Lära  mera  på  Ikea  samt  genom  Aspiranten  som  är  en  intern 

ledarskapsutbildning. De nämner också att de lärt sig om kulturen genom det material som finns 

tillgängligt på personalutrymmena samt vid grupp- och husmöten. En respondent kom med följande 

uttalande:
... när man är i Älmhult så kulturen är så otroligt viktig så jag tror att alla avdelningar, det är liksom ett ansvar så  
kan man nästan säga, vi får besökare från andra länder också att vi måste vidare, vi måste förmedla det vidare för  
det ligger inte rotat i andra länder så som det gör här och här det är liksom kärnan många medarbetare utifrån 
kommer hit bara för att få kulturen egentligen för att förstå vad har Ingvar tänkt egentligen? Varför började han  
här på den lilla orten? Hur gick han vidare? Varför är det så starkt? Ja, så det känns nog jag tro man får /.../, jag  
tror det finns någonstans inom en hela tiden. När man är. Så jag har inte fått lära mig det speciellt, tycker jag  
inte. 
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Respondenten  ger  i  ovanstående  citat  uttryck  för  att  lärandet  av  företagskulturen  har  skett 

omedvetet och att den i Älmhult är så närvarande och stark att den överhuvudtaget inte behöver 

läras in, då den som respondenten säger ”finns någonstans inom en hela tiden”. 

6.2.3 Formellt lärande

Antalet utbildningar som respondenterna gått inom Ikea varierar stort från en till ett tiotal och de 

som fått fler utbildningar hade lättare för att beskriva företagskulturen. Ett antal utbildningar nämns 

som de där respondenterna lärt sig mest om kulturen; Aspiranten, introduktionsutbildningen samt 

Ikea-way. Frågan om vilka värderingar och kulturbeskrivande ord inom Ikea som respondenterna 

känner till ställdes till tre av respondenterna och de ord som då nämndes var; enkelhet, ta ansvar, 

ödmjukhet,  kostnadsmedvetenhet  (nämndes  av  två  respondenter),  jobba  tillsammans  samt 

kraftsamla. Kostnadsmedvetenheten nämndes också mycket kring andra frågor om kulturen från 

den respondent som inte fick denna fråga samt den respondent som inte tog upp detta ord vid just  

detta tillfälle. För att se hur de olika medarbetarna tolkade några av fraserna som används inom Ikea 

frågande vi respondenterna hur de tolkade meningarna ”endast den som sover gör inga fel” samt 

”att skapa en bättre vardag för de många människorna”. Samtliga respondenter hade hört talas om 

båda fraserna och de tolkade den första som att det är okej för dem att testa något även om de inte är 

säkra på att resultatet kommer att bli bra och att de alltid kan lära av sina misstag. Respondenterna  

uppgav även att det är viktigt att cheferna ger feedback när en medarbetare testar något nytt och att 

det  inte  heller  är  okej  att  göra  om samma misstag  allt  för  många gånger.  Som en respondent 

påpekade så känner denne ingen person som aldrig har gjort några fel och den människa som aldrig 

har gjort ett fel existerar inte, så vitt den respondenten vet. Den andra meningen tolkade tre av 

respondenterna som att alla anställda på Ikea alltid skall vara kundfokuserade i sina beslut och att 

varuhuset skall vara öppet för alla kunder oberoende av deras ekonomiska förutsättningar, det skall 

alltså finnas produkter i alla prisklasser och varuhuset skall vara tillgängligt. Tillgängligheten syns 

exempelvis i barnpassningen för kunderna för att småbarnsföräldrarna ska få en ”bättre vardag” 

under  besöket  i  varuhuset.  Det  handlar,  enligt  en  respondent  om att  se  vad  de olika  kunderna 

behöver för att kunna få en ”bättre vardag”, från en förvaringsbox till ett komplett kök. Det handlar  

inte bara om att sälja fina, dekorativa saker, de ska även vara funktionella och relevanta. Den fjärde 

respondenten tolkade även in miljöfrågan i frasen som dennes ord får visa:
Okej vi vill gärna sälja ett bord till en kund till /.../ ett jättebra pris /.../ självklart det är jättebra för affärssidan. 
Men vi vill inte såga ner en hel skog för att kunna sälja /.../ man ska ha ansvar när man gör detta. Så vi går  
tillbaka till det ja, affär men jag vill visa att man förstör inte gärna naturen...

Det handlar enligt denna person om att tänka långsiktigt och att se längre än bara till försäljningen.  
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En respondent menade att frasen även syftar till  medarbetarna men att det hänger ihop med att  

fokusera på kunden, eller som respondenten uttryckte det;
... det är ju mycket jobb på helger naturligtvis men då har man det med sig när man blir anställd att veta det att  
du kommer att jobba kväll och helger om du jobbar här. Så därför blir det ju ändå kundfokuserat i andra ändan,  
för har du inte personal som trivs på golvet med arbetstiderna. Ja då har du ju inte leendet till kunder heller.

Tre av respondenterna upplever Ikea som en demokratisk organisation, exempelvis genom en av 

respondenternas  svar  om  att  företaget  visar  respekt  för  människor  och  miljö.  Flera  av 

respondenterna gav uttryck för att  det var en svår eller  känslig fråga och en av respondenterna 

avstod helt från att svara på frågan. En respondent upplevde att företaget förvisso var demokratiskt 

men att de till väldigt stor del var styrda av manualer och en menade att det var demokratiskt i 

varuhuset men inte i relationen till de andra bolagen inom Ikea. 

6.2.4 Informellt lärande

Hur mycket respondenterna talar om kulturen med sina kollegor varierar men alla menar att det 

ibland slinker in några värderingar i samtalen, främst när det gäller samtal kring arbetsuppgifter där 

de  kan  fråga  sig  om det  de  gör  är  kostnadsmedvetet  eller  om det  följer  linje  annorlunda.  En 

respondent påpekar att  värderingarna och kulturen alltid finns med i tanken även om det bland 

kollegorna inte pratas så mycket om den. Respondenterna menar också att de flesta som jobbar i  

varuhuset är främst positiva till kulturen men en respondent menar att det finns en klick som inte 

vill utvecklas och inte vill prova nya saker. En annan respondent tror att medarbetarna är stolta över  

att jobba på ett företag som Ikea men att de kan bli irriterade på de sparkrav som är aktuella för 

tillfället och då kostnadsmedvetenheten dras lite för långt. En respondent kom med detta uttalande 

när vi talade om hur kulturen lärs in:
... det räcker liksom att man märker andra runt omkring en och sen är det så att har man en annan värdering och  
blir anställd här då blir man inte så långvarig för man trivs inte här helt enkelt. Om det viktigaste är att ha en 
jättefin bil eller allt det här ytliga då tror jag inte att man trivs. Och det har jag märkt av att det finns också såna 
som har slutat kanske på grund av det man har så mycket jag i sig. Här måste vi jobba i grupp och tillsammans. 

Denna  respondent  påpekade  även  senare  under  intervjun  att  de  flesta  kollegor  är  positiva  till 

kulturen för att de som inte är det helt enkelt inte blir kvar på företaget. Flera av respondenterna 

menar att de lärt sig av eller lärt ut kulturen till sina kollegor. En av dem menar att det finns en 

lärdom i att komma in i en ny arbetsgrupp som gör saker och ting på andra sätt, då alla grupper har  

olika sätt att arbeta på. Respondenterna menar att kulturen är stark bland cheferna i varuhuset men 

att alla chefer har sina favoritvärderingar som de lyfter olika mycket. En respondent menar också att 

en  stark  gemensam  värdering  är  kostnadsmedvetenheten  och  att  det  verkar  vara  deras  största 

uppgift. Respondenten poängterar dock att detta ofta görs genom att dra ner på driftskostnader i 

stället för på personalen. 
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Samtliga respondenter deltar i de gemensamma tillställningarna som varuhuset har några gånger om 

året så som personalfester, kick-off, luciafirande och julfirande (kallas internt för ”julgröten”). På 

frågan om kulturen är närvarande vid dessa tillfällen svarar alla jakande och tre av dem menar att 

det är kostnadsmedvetenheten som är tydligast vid dessa tillfällen medan den fjärde respondenten 

menar  att  ”julgröten  är  väldigt  Ikea”.  Ingen  av  respondenterna  ser  tillställningarna  som  ett 

lärotillfälle när det kommer till kulturen utan menar att ”när det är fest så är det fest”. Flera av dem 

nämner att Ingvar [Kamprad] brukar komma och hålla tal och att det även pratas om hur det går på 

varuhuset och det är möjligt att det från ledningens sida finns en tanke om att medarbetarna ska lära 

sig  något  vid  dessa  tillfällen.  Kostnadsmedvetenheten  visar  sig  genom att  budgeten  för  dessa 

tillfällen är väldigt låg och några menar att det ibland kan gå till överdrift och att det borde satsas  

mer på dessa tillfällen. De ser också att det inte är lika sparsamma tillställningar inom de andra 

bolagen i Ikea vilket några respondenter upplever som orättvist, som citatet nedan visar:
Det blir lite skillnad, retail är väldigt kostnadsmedvetna och har minimalt med såna aktiviteter mot att det  
räcker med att gå tvärs över gatan så ser det helt annorlunda ut när de har fest, alltså, så det är mer den här.  
Här kommer det in lite rättvisetänket faktiskt kan jag nog tyvärr säga. Det är nog många som tänker så i  
huset /.../ så ibland så tycker vi ju då att de andra enheterna slösar. Alltså, ja, på många olika sätt, vi är  
väldigt väldigt styrda utefter hur mycket vi säljer /.../, vi själva kanske hade tyckt att vi skulle vara mycket  
fler för att skapa en bättre värld för de många människorna och anser nog inte att de andra enheterna 
kanske inte riktigt tänker fullt så långt ut /.../, just när det gäller det med med fester och så blir det lite så  
rättvise tycker man så där. Så vi är inte så bra på det tycker inte jag, det skulle vi kunna göra mycket 
mycket bättre för våra medarbetare som verkligen lägger sin själ i att serva kunder och se till att vi har ett  
rent varuhus fast vi har det äldsta här man får verkligen anstränga sig för att det skall se ut som de nya  
husen så man får inte riktigt betalt för det tycker inte jag. 

Detta citat sammanfattar vad flera av respondenterna gav uttryck för när det gällde både festerna 

och relationen till de andra bolagen inom koncernen.

6.2.5 Implementering

På frågan om det var några av värderingarna eller begreppen som respondenterna inte förstod eller 

gillade så gav alla olika svar.  En respondent tyckte att  gemenskapen och att  jobba tillsammans 

kunde gå för långt ibland när man involverade fler människor i ett beslut än vad som egentligen 

skulle behövas, detta gör enligt respondenten att det tar längre tid än det hade behövt göra. 

En annan tyckte att det bör läggas mer tid på att tala om värderingarna i det dagliga arbetet än vad 

som görs idag medan en tredje hade blivit väldigt förvånad över ”linje annorlunda” i början av sin 

anställning när det gick upp för respondenten att Ikea producerar sina produkter på ibland oväntade 

sätt. Den fjärde respondenten hade blivit förvånad över att kostnadsmedvetenheten sträcker sig så 

långt som den gör och tror också att  det är  något som många nyanställda inte förstår i  början. 

Respondenten  i  fråga tror  inte  heller  att  denna värdering är  lika stark på  andra varuhus som i 

Älmhult. En av respondenterna sa att ”man tänker ju ändå på ett speciellt sätt inom Ikea-världen, så 
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är det ju bara och det tror jag det tar ett tag innan man fattar och det är innan man liksom lär sig”.  

Enligt denna respondent kan det vara svårt att vara helt medveten om saker och ting som nyanställd 

men att detta sedan kommer naturligt. 

6.3 Expertintervju med personalchefen i San Sebastián de los Reyes 

I denna del presenteras resultat från den intervju som hölls med personalchefen på varuhuset i San  

Sebastián de los Reyes den 14 november 2011. Bägge författarna var närvarande, intervjun hölls  

på spanska av en av författarna och samtliga citat  i  denna del  har  översatts  från spanska av  

författaren.

6.3.1 Bakgrundsfrågor

Personalchefen är 33 år och läste juridik och arbetade på ett universitetsbibliotek innan karriären på 

Ikea inleddes. Han har arbetat på Ikea i totalt tolv år, i olika delar av Spanien och på ett antal olika  

avdelningar inom varuhusen samt på huvudkontoret. Dessutom har han varit med vid öppnandet av 

två  nya  varuhus  i  Spanien.  Sin  nuvarande  position  som  ansvarig  för  personalavdelningen  på 

varuhuset har han haft i snart ett år. 

6.3.2 Kulturen

Vår informant anser att företagskulturen är mycket tydlig på Ikea, till skillnad från på andra ställen 

och att något som utmärker den är dess öppenhet, det öppna klimatet. Kulturen kommer till uttryck 

just i denna öppna relation mellan olika nivåer på varuhuset eller med informantens egna ord, ”din 

hierarkiska nivå har inte så stor betydelse som vad du kan bidra med, vad du har att säga, idéerna du 

har, du kan på så sätt vara en person som jobbar på helger och sätta dig ner och föreslå något för 

varuhuschefen”. Som exempel nämndes ett förslag som en medarbetare som jobbar deltid lagt fram 

för ett  par veckor  sedan om att  börja sälja  varmkorvarna i  bistron som tag-med-mat och detta 

förslag hade sedan lagts fram för restaurangchefen varpå det infördes. Vår informant anser att detta 

är ett gott exempel på att alla deltar och är ansvariga för verksamheten och att alla kan komma med 

förslag, eller som han säger, ”de bästa idéerna är det inte den som har det högsta ansvaret som har, 

de bästa idéerna kan vem som helst ha”. Ett annat tecken för kulturen är uniformen som är lika för 

alla och som bärs av alla med stolthet. Uniformen gör att alla medarbetare, från en som jobbar 

deltid till en varuhuschef, ser likadana ut i kundens ögon och även sinsemellan. Något annat som 

nämns som utmärkande för Ikea som företag är ödmjukheten, det faktum att de ständigt funderar 

över hur de kan göra saker och ting bättre och att istället för att skryta över saker som de gör bra så  
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försöker de lära sig av sina misstag för att ständigt förbättras. En funktion som kulturen har är att 

den kan fungera vägledande vid en anställningsintervju. Vår informant berättar: 
... jag märker när jag gör en intervju om den personen skulle passa in på Ikea. På... på grund av det som har att  
göra med ödmjukhet, för det som har att göra med att erkänna sina fel, det om att lära och förbättra oss... för den  
här entusiasmen, för... alla de här sakerna under en intervju när du känner igen det i en person och säger ”okej,  
du kommer att passa in här”. 

Vidare uppmuntras informanten förklara frasen ”endast den som sover gör inga fel” och vad den 

betyder för honom, varpå han förklarade att den frasen i sig inte direkt används på spanska men att 

de istället hade en annan fras som lyder ”våga göra misstag”. Innebörden som han lägger i dessa 

fraser är densamma och kan sammanfattas i följande uttalande:
...  här  kan du våga göra saker,  du kan våga...  förnya...  du kan våga ha en idé,  du kan våga göra saker på 
annorlunda vis, du inte bara kan du bör göra det. För aldrig, aldrig att man kommer att bråka med, att klandra, att 
skälla ut någon som har gjort ett misstag för den som gör ett misstag har en delaktighet och ser till att få saker  
gjorda. Så, man uppmuntrar, att man ska göra just det, och att du ska lära av det här misstaget, för i misstaget så 
finns lärandet,  om du inte gör något  misstag så är det  som ni säger  i  Sverige,  för  du kanske sover,  för  du 
intresserar dig inte för det du gör...

I praktiken syns denna tanke i och med att de i varuhuset har infört ett system med erkännanden där  

medarbetarna uppmuntras att komma med nya idéer för att förnya och förbättra arbetet – idéer som 

kan vara kopplade till exempelvis försäljning, kostnadssparande eller miljö. Detta system är, enligt 

vår  informant,  till  för  att  få  medarbetarna  mer  delaktiga  och  utveckla  såväl  sig  själva  som 

verksamheten. 

Vi frågade sedan vad frasen ”att skapa en bättre vardag för de många människorna” betyder 

för personalchefen och om han anser att denna idé är närvarande i det dagliga arbetet på varuhuset.  

Han menar att idén är ett slags ledmotiv för företaget och att det innebär ett ständigt letande efter 

nya lösningar för kunden men han påpekade också att han ur sitt perspektiv [som personalchef] 

relaterade  frasen  mycket  med  medarbetarna.  Han  såg  det  som  en  viktig  uppgift  att  förbättra 

arbetsklimatet,  göra  så  att  alla  kan  trivas  på  jobbet,  få  en  chans  att  utvecklas  och  att  ge 

medarbetarna en chans att växa såväl inom som utanför Ikea. Relaterat till medarbetarna förklarade 

han frasen på följande sätt:
för mig är ”att skapa en bättre vardag för människorna” att, när de kommer hit så trivs dem, de känner sig hela  
vad gäller sitt  arbete, sin professionella karriär, att varje morgon så får du en anledning att vakna och säga  
”hörru, varför ska jag gå och jobba på Ikea idag?” Och, vi kan kalla det illusion, vi kan kalla det mål, vi kan kalla 
det drömmar, för mig är det en bättre vardag för de många människorna.

På frågan om idén är närvarande i varuhuset menar informanten att den kanske har stått lite i skugga 

under senare tid då varuhuset genomgått stora förändringar och det har mest handlat om att anpassa 

sig till den nya situationen och att ta sig genom de svåra tider som de har befunnit sig i. Något de 

gör nu för att förbättra situationen för de anställda är att de utarbetar en ny utbildningsplan med start 

nästa år och detta och annat gör att vår informant ser optimistiskt på det kommande året. 
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6.3.3 Formellt och informellt lärande

Vi gick sedan in på vilka utbildningar som de ger på varuhuset för tillfället varpå personalchefen 

räknade  upp  ett  antal  utbildningar  såsom  introduktionsutbildning,  utbildning  i  hållbarhet,  en 

utbildning i ett nytt sälj- och logistiksystem som de använder sig av såväl som andra utbildningar i  

försäljning, till exempel specifika utbildningar för kök- och sovrumsavdelningen kopplade till två 

aktuella kampanjer. Som vi nämnde ovan så håller en ny utbildningsplan på att utarbetas, som ska 

bli mer komplett och ges såväl heltidsanställda som deltidsanställda och beräknas träda i kraft nästa 

år.  Den  av  varuhusets  utbildningar  som av  vår  informant  ansågs  vara  viktigast  för  att  lära  ut 

företagskulturen är Ikea-way, för att den innehåller information om Ikeas ursprung, de olika delarna 

från leverantörer och designers till distribution samt varför de gör som de gör på företaget. Något 

som vår informant betonade var dock att det inte är genom en specifik utbildning som kulturen 

förmedlas utan i sättet som utbildningarna ges, hans egna ord får förklara detta:
Jag vill ta avstånd från sådana kurser där man är 6 timmar i ett rum med en power point, för mig är det mycket 
mer, - det handlar om det här med att göra misstag - mer att ”jag visar dig lite teori men sen tar vi oss ner till  
golvet”. Det här är Retail, sakerna sker här och nu för det är nu som kunden är här så att hur jag implementerar,  
det här som jag föreställer mig att jag, ”att om jag skulle byta plats på den här varan och visa den på det här  
sättet, hur skulle det påverka kunden? Skulle det underlätta köpprocessen?”, okej, föreställ dig det då inte, gör 
det! Och, och sen så mäter vi resultaten och så får vi se. Och om vi säljer mindre så är det bara att ändra tillbaka  
och du har lärt dig att det inte var ett vinnande koncept utan det vinnande konceptet är ett annat, så kurserna 
handlar om mycket mer, om jobbet, om att vara på golvet med en coach som hjälper dig och du jobbar med att  
fråga och det handlar inte så mycket om att ge dig svaren, utan att låta dig göra fel. Så för mig är det ett sätt att 
förmedla kulturen på, inte så mycket en sal med en power point där jag ger dig, jag berättar för dig om problemet 
och jag ger dig lösningen, hur du ska göra. Nej, här ger jag dig frågor och du får hitta vägen, för att svara på  
dem... 

Nästa  fråga  vi  ställde  var  huruvida  informanten  ansåg  att  medarbetarna  främst  lärde  sig 

företagskulturen genom de utbildningar de ger eller på något annat sätt och i så fall vilket. Det 

första som nämndes var då kontakten mellan människorna på företaget. Personalchefen menar att 

alla befinner sig på samma nivå och då exempelvis en säljchef går ett varv i varuhuset och hälsar på 

och pratar med en försäljare på soffavdelningen så visar denna chef i sättet att tala hur de brukar 

bete sig på företaget och i interaktionen dem emellan finns en del av kulturen. Dessutom tog han 

upp Ikeas miljö- och hållbarhetsarbete och det faktum att de på varuhuset ska minska användandet 

av  papper  genom  att  förmedla  information  till  medarbetarna  via  TV-skärmar  istället  för  via 

papperskommunikation, som tidigare. Ett annat exempel som gavs var att de på varuhuset under de 

dagar vi befann oss där avtackade en anställd som skulle gå i pension och att de då skulle duka upp 

till långbord i personalmatsalen och ge presenter och äta tillsammans med den personen. Han tror 

att denna handling och andra liknande kan hjälpa till att förmedla en del av kulturen till nyanställda 

och  visa  vad  frasen  ”skapa  en  bättre  vardag”  faktiskt  innebär,  i  detta  fall  för  personen  som 

avtackades. 

31



Hans resonemang kan sammanfattas i nedanstående citat:
Vad  gäller  utbildning,  så  hjälper  introduktionskursen  dig att  veta  att  du  börjar  på  ett  svenskt  företag,  som 
bildades för många år sedan, som säljer x antal miljoner per år och som har en massa besökare, men den ger dig  
inte det väsentliga, eller hur? Det väsentliga ser du när du går genom gångarna, när de hälsar på dig, folk ler, det  
finns en god stämning när  du är  på avdelningen och det  finns en sammanhållning,  det  är  det  som ger dig  
kulturen, företagskulturen...

På  frågan  hur  de  arbetat  med  att  synliggöra  företagskulturen  i  det  dagliga  arbetet  svarade 

personalchefen att detta framför allt görs via internkommunikationen. På alla Ikea-varuhus ges ett 

meddelande  via  högtalarna  varje  morgon  innan  öppning  och  detta  meddelande  har  de  på  San 

Sebastián de los Reyes gjort lite längre med lite mer information om sådant som händer och är  

viktigt  på  varuhuset.  Dessutom menar  informanten  att  kulturen  även  märks  i  det  som står  på 

väggarna men framför allt så synliggörs kulturen via de viktigaste bärarna av den, människorna. 

Den märks i rekryteringsprocessen på de människor som väljs ut som medarbetare, och detta går i 

praktiken till på följande sätt, enligt personalchefen:
Från det ögonblick då vi gör urvalet, att nu väljer vi ut folk efter värderingar, vi väljer inte ett CV, utan tvärtom 
letar vi efter unika personer, unika med betydelsen genuina, eller hur? De är sig själva, det är det vi vill se under  
intervjuerna, att ju mer de är sig själva, desto mer tycker vi om dem. När vi väljer ut människor utifrån våra  
värderingar så blir allt mycket enklare. När vi har ett medarbetarsamtal, har en del av de egenskaper som vi  
mäter  mycket  att  göra  med  våra  värderingar.  Det  har  att  göra  med  kostnadsmedvetenhet,  att  samarbeta, 
engagemang, kundservice, hur varje medarbetare visar detta i sitt dagliga arbete, och detta mäts i utförandet för  
medarbetaren har redan i åtanke att ”det här är viktigt för mitt företag, så jag ska fokusera på det”. Och det, det är 
en av delarna som visar på vår kultur. 

Kulturen  synliggörs  även  i  de  utbildningar  som  ges,  i  relationerna  människor  emellan  och  i 

dekorationerna på väggarna i kontorsdelen och vid personalingången som visar delar av Sverige, 

eller som vår informant säger så är ”allt mycket swedishness...”. 

Vår  informant  fick  sedan  fundera  över  vilken  av  värderingarna  som  han  trodde  att 

medarbetarna  har  svårast  att  förhålla  sig  till  eller  vilken  som i  praktiken hade  varit  svårast  att  

implementera. Den som handlar om enhet och entusiasm tror personalchefen är enkel i och med att 

nya medarbetare liksom omsluts i gemenskapen och att det finns en god stämning mellan alla. Han 

anser  att  det  som är  svårast  är  sådant  som handlar  om förändringar  som värderingarna  ”linje 

annorlunda” eller ”alltid på väg”. På varuhuset har de arbetat med att lära ut värderingarna genom 

att först jobba med ledningen, sedan med avdelningscheferna och sen är det tänkt att denna kunskap 

ska röra sig nedåt och ut på avdelningarna, något som är en pågående process. Något annat som de 

gör för att förändra medarbetarnas sätt att tänka är att konkret uppmuntra förbättringsförslag kring 

arbetet och, i de fall de har infört dessa på varuhuset, givit medarbetarna ett erkännande för sina 

insatser. 

I slutet av intervjun kom vi att tala om varuhuset i Älmhult då vår informant besökt detta 

varuhus för ett antal år sedan. Vid besöket hade han slagits av hur litet varuhuset var och hur få  
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anställda de hade men att de hade många bra idéer där som de kunde ta med sig tillbaka till Spanien. 

En värdering som vår informant märkte av vid sitt besök i Älmhult och som han även sett tydligare i 

andra  varuhus  i  Spanien  var  kostnadsmedvetenheten.  Han  menar  att  denna  värdering  inte  har 

behövts  i  varuhuset  i  San Sebastián  de  los  Reyes  för  de  har  alltid  sålt  bra  och haft  gott  med 

tillgångar. Det har därför varit svårt att föra in kostnadsmedvetenheten på varuhuset men det är 

något som de arbetar med och som främjas av VAPS-filosofin som, enligt personalchefen, handlar 

om att föra Ikeas värderingar till sin spets. 

6.4 Respondentintervjuer med medarbetarna i San Sebastián de los Reyes 

I  denna del  presenteras  resultaten  från  våra  intervjuer  med de  fyra  medarbetarna,  så  kallade  

respondenter,  i  Madrid.  Intervjuerna genomfördes på varuhuset  14 och 15 november 2011 och  

bägge  författarna  närvarade  vid  samtliga  intervjuer.  Intervjuerna  hölls  på  spanska  av  en  av  

författarna och samtliga citat i denna del har översatts från spanska av författaren.

6.4.1 Bakgrundsfrågor

Respondenterna bestod av två kvinnor och två män som befann sig i åldersspannet 25-40 år. Deras 

tidigare arbetslivserfarenhet var av varierad grad, från något eller några kortare jobb till ett flertal 

olika jobb på olika typer av arbetsplatser och företag. Tre av fyra respondenter har någon typ av 

eftergymnasial utbildning. Den av respondenterna som arbetat längst på varuhuset har arbetat där i  

tolv år, sedan varuhuset öppnade, den som arbetat kortast tid har varit där i nästan fem år. Inga av 

respondenterna har arbetat på andra varuhus tidigare, med undantag för en som har arbetat med 

nationella projekt samt öppnandet av nya Ikea-varuhus i Spanien. Samtliga har heltidstjänster och 

tre av fyra är eller  har varit  utbildare på sin avdelning, det vill  säga har utbildat sina kollegor. 

Respondenterna representerar de olika avdelningarna på varuhuset, Sälj, Kundtjänst, Logistik och 

Restaurang. En av respondenterna har en chefsposition. 

Det som respondenterna nämnde som det bästa med sitt jobb var att det är varierat, att det 

finns stor frihet och självständighet i arbetet, att man kan och får ta ansvar, att det finns möjlighet 

att utvecklas, den nära relationen med cheferna och att dessa befinner sig på samma nivå som de 

själva. En av respondenterna svarade på frågan vad som var bäst med arbetet på följande sätt:
Sammanhållningen. Ja, ja, det är som en liten familj. Men det hade jag sett då, /.../ när jag lämnade ansökan. Jag,  
när jag kom och handlade så såg jag en mycket bra stämning på Ikea, eller det var det som de förmedlade att, att  
alla kände varandra, alla, även om de var tusen personer, alla kallade varandra vid namn, alla det verkar som 
att... att det var en familj... Så att, de förmedlade en positiv känsla utifrån. Och sanningen är den att när jag 
började, så fick jag samma känsla, såväl med cheferna som med arbetslaget.

När respondenterna fick frågan om vad som är sämst med deras jobb märktes en ovilja i att säga 
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något negativt om jobbet. En respondent kunde överhuvudtaget inte säga något negativt och de 

övriga gav alla förklaringar till de saker som de såg som ”dåliga”. Det som nämndes som sämst med 

jobbet  var  arbetsbelastningen,  som ansågs  ha  blivit  tyngre  i  och  med  den  ekonomiska  krisen, 

arbetstiderna  som  försvårar  kombination  med  familjeliv  samt  svårigheter  i  kommunikationen 

mellan olika delar av varuhuset. 

6.4.2 Kulturen 

Inga av respondenterna hade några svårigheter med att  definiera kulturen eller  att  beskriva vad 

kulturen innebar för dem. Något som var gemensamt för samtliga respondenter var att de i sina svar  

på hur företagskulturen är beskrev Ikea som företag och arbetsplats och likställde således Ikea med 

Ikea-kulturen.  Flera  av  respondenterna  nämnde  det  faktum  att  medarbetarna  värderas  högt  av 

företaget och annat som nämndes var att det finns möjlighet att växa inom Ikea, att de är del av en 

större helhet och att Ikea ger en chans åt vem som helst, oavsett utbildning och tidigare erfarenhet.  

Värderingarna nämndes som en del av kulturen samt att det finns en frihet att fatta beslut, ingen 

hård kontroll och att cheferna är nära. Mer konkret märker respondenterna av kulturen i att små 

saker som de gör i arbetet ses som viktiga från företagets sida, i återvinningsarbetet, att det går att 

prata med alla på samma nivå och genom personalavdelningen som stärker värderingarna. Flera 

värderingar nämndes även spontant av respondenterna såsom enkelhet, ödmjukhet och att Ikea är 

mindre byråkratisk än andra företag. En respondent beskrev kulturen på följande vis:
Ingen kontrollerar ditt arbete, inom situationstecken, jag menar det finns ju uppenbarligen en kontroll... Men det 
är inte som det spanska företagskonceptet, av verksamheter, där hierarkierna är mycket tydliga, där du måste 
följa det här schemat till punkt och pricka, där ”du måste göra det här på detta sätt och inget annat”, det tycker 
jag om. 

En stund senare sa samma respondent, att kulturen märks av i det dagliga arbetet ”genom att [de 

försöker] göra saker på enklast möjliga sätt, inte komplicera det så mycket för oss. Vi är fortfarande 

alldeles för byråkratiska, alltför mycket så att  allt måste vara alldeles för filtrerat...  men ja, jag 

känner av... värderingarna på Ikea”. 

Två av respondenterna hade en negativ bild av Ikea innan de började arbetade där på grund av 

negativa upplevelser som kunder på Ikea-varuhus. Den ena tyckte att det var som en labyrint och 

väldigt stressigt med alla människor medan den andra tyckte att allt såg väldigt fult,  mörkt och 

deprimerande ut. Nu tycker båda om Ikea såväl som medarbetare som kunder och detta förklaras av 

den ena respondenten med att denne nu lärt sig att hitta och vet vilka dagar som det är mindre folk 

och mer lämpligt att komma som kund. 
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Den andra respondenten menar att bilden har förändrats till att bli:
Mer positiv. Mer positiv. Det är också så att när man väl, det är som med allt. Som med dina vänner eller din  
partner, eller hur? Första gången säger du ”Oj, han verkar inte trevlig eller han verkar inte varm, han verkar inte  
mottaglig”. Sen när du väl befinner dig där och lär känna och ser dygder och defekter så börjar du känna dig som 
en del av den där familjen. Och med Ikea så ändrade jag helt min uppfattning, först lärde jag känna den, alltså  
henne, och jag har känt mig som en del i den familjen.

Den här familjekänslan var något en annan respondent hade känt av redan vid besök som kund, det 

var många unga som jobbade där och det märktes att det fanns en god stämning. Dessutom tyckte 

denna respondent, till skillnad från de två ovanstående, att varuhuset var väldigt fint och att det 

verkade vara ett trevligt ställe att arbeta på, något som gjorde att denna respondent valde att söka 

jobb på varuhuset. Den ursprungliga positiva bilden har inte försämrats, utan som respondenten 

säger så ”knappt hann jag börja förrän jag såg att, det var mer eller mindre som jag väntat eller till 

och med bättre. Sen blir det ju med tiden så att du ser andra saker, som du kanske tycker mindre om, 

som på alla ställen,  men sanningen är den att,  det är  ett bra ställe,  att  jobba på”.  En annan av 

respondenterna hade lagt märke till att Ikea var ett stort, framgångsrikt företag som alltid verkade 

öppna varuhus även när det var sämre tider och andra företag stängde igen sina affärer. Dennes bild 

har  förändrats  genom  att  denne  har  insett  att  allt  är  väldigt  uttänkt  inom  Ikea,  från 

inredningsdetaljerna till det faktum att en restaurang mitt i varuhuset gör att kunderna orkar handla 

mer,  och  ser  denna  minutiösa  planering  som  en  av  anledningarna  till  framgången.  En  av 

respondenterna  hade  hört  talas  om Ingvar  Kamprad  genom att  han  figurerat  på  nyheter  och  i 

tidningar, men visste inte mycket mer om företaget i sig. 

Respondenterna hade lite svårare att svara på frågan hur de hade fått kunskap om kulturen och 

en del av dem verkade svara på helt andra frågor. En respondent uttryckte sig på följande vis:
... jag tror att, det viktigaste är att ha lust. Ha lust att... att jobba. Ha entusiasm, alltså, värderingarna, eller, det är 
viljestyrka, entusiasm, lust, kostnadsmedvetenhet, det handlar lite om att känna till alla värderingar, och när du 
väl har de klart för dig, så, det är vardagen det är, jag vet inte, jag säger då det, det är som om du omsluts, och  
när du blir medveten om det, så är du... då är du som en av dem. Ja, ja, det är lite så, och du inser det inte.

Just att ha lärt sig värderingarna i det dagliga arbetet var det fler som gav uttryck för. Dessutom 

nämndes  att  de  lärt  sig  kulturen  genom utbildningar,  särskilt  introduktionsutbildningen,  genom 

personalavdelningen  och  cheferna  samt  genom  information  på  väggarna  i  kontorsdelen.  En 

respondent  nämnde  medarbetarsamtalen  som  alltid  fokuserar  på  värderingarna  och  där 

medarbetaren  tillsammans  med  sina  chefer  ställer  upp  mål  för  hur  denne  ska  arbeta  med 

värderingarna i vardagen. En av respondenterna menar att de anställda vet hur saker och ting brukar 

göras men de kanske inte inser att de saker de gör i jobbet är en del av kulturen och värderingarna.  

Flera av respondenterna påpekade att ansvaret ligger dels hos ledningen och personalavdelningen, 

dels  hos  cheferna  på  de  enskilda  avdelningarna,  för  att  föra  ut  kunskap  om värderingarna  till 

medarbetarna. 
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6.4.3 Formellt lärande

Alla fyra respondenter har gått  många utbildningar på Ikea och de kunde omöjligt minnas dem 

allihop.  Några  utbildningar  som  nämndes  var  introduktionsutbildning,  arbetsmiljöutbildning, 

säljutbildning,  utbildningar  om  olika  dataprogram  som  används  samt  avdelningsspecifika 

utbildningar i exempelvis kassasäkerhet och livsmedelshantering. Flera av respondenterna har fått 

utbildning i att tala inför publik som en del i att bli utbildare på sin avdelning. En annan utbildning 

som nämndes var Viking-programmet, en årslång utbildning som innehåller en mängd olika kurser i 

projektledning,  grupprocesser  etc.  och  som  kan  liknas  vid  Aspirantutbildningen  i  de  svenska 

varuhusen. Den av respondenterna som varit  med inför och under  öppnandet  av nya varuhus i 

Spanien  menar  att  detta  har  varit  mycket  lärorikt  vad  gäller  sättet  att  arbeta  på  och  en  bra 

”utbildning” genom att ställas inför många nya situationer. På frågan om någon av utbildningarna 

som de gått  handlat om kulturen svarade flera av respondenterna introduktionsutbildningen och 

även  Viking-programmet  nämndes  som  relaterat  till  kulturen  och  värderingarna.  Två  av 

respondenterna hade på sina respektive avdelningar jobbat extra mycket med värderingarna genom 

att de haft en tävling på avdelningen där de varje månad arbetade med en värdering och då alla 

medarbetare i slutet av månaden fick rösta på den av sina kollegor som de ansåg bäst representera 

den aktuella  värderingen.  Flera  av  respondenterna påpekar  att  de  tidigare  fick  möjlighet  att  gå 

utbildningar mer frekvent men att satsningen på personalen på senare tid minskat och att arbetet 

numera är mer säljfokuserat, eller som en av respondenterna sa:
saker och ting har också förändrats, det är inte samma, alltså i en tid av depression och kris som den vi lever i nu  
finns det uppenbarligen inte... det är sorgligt med du kan inte lägga mycket tid på... alltså jag vill inte säga att du 
inte bör lägga tid på utvecklandet av personalen, utbildningen av personalen, förberedelsen av personalen för det  
är något som aldrig borde hamna utanför, men sanningen är den att under de här senaste två-tre åren så har det  
hamnat åt sidan och vi är mer centrerade på att sälja sälja sälja, och på så sätt föra verksamheten framåt... 

Vid två av intervjuerna ställdes frågan om respondenten kände till några av Ikeas värderingar eller 

speciella ord och då nämndes bland annat ödmjukhet, enkelhet, ständigt på väg och lagarbete. Som 

redan  framgått  så  nämndes  många  värderingar  spontant  under  intervjuerna,  både  av  dessa  två 

respondenter  samt  av  dem som inte  fick  denna  fråga,  förutom de  redan  nämnda  till  exempel 

kostnadsmedvetenhet och engagemang. 

Vidare frågade vi respondenterna om de känner till de två fraserna ”endast den som sover gör 

inga  fel”  och  ”att  skapa  en  bättre  vardag  för  de  många  människorna”  samt  vad  de  lägger  för 

innebörd i dessa två fraser. Den första frasen hade tre av de fyra respondenterna hört förut men 

samtliga, även personen som inte hört frasen tidigare, gav mycket liknande svar i vad den betyder 

för dem.
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Följande citat kan ses som representativt för alla fyra respondenter: 
... jag tror att det betyder eller jag tar det som att... man måste pröva saker. Och att Ikea ger dig, ger dig möjlighet  
att /.../, ja utvecklas, det som man syftar till här är att du ska pröva göra saker, att du inte ska känna dig hämmad, 
för att genom att pröva och göra fel så lär du dig och ja, nästa gång, blir det perfekt... Den som sover och inte gör 
något gör heller inga fel, men det är den som gör saker som är en person som Ikea vill ha, någon aktiv, någon 
som prövar saker, som försöker sig på saker...  

Två av respondenterna kopplade ihop frasen direkt med värderingarna och en respondent menade 

att Ikea lär sina medarbetare att inte sova, att inte stanna upp utan att alltid vara förberedd och 

vaken för förändringar. Den andra frasen hade alla fyra respondenter hört tidigare men deras svar, 

eller snarare vilka som de såg som ”de många människorna” varierade lite. En respondent menade 

att  frasen  syftar  på att  Ikea  finns  till  för  kunden medan en annan nämnde alla  personer  inom 

företaget som de människor som berörs av detta och som alltid måste ha detta motto med sig i  

vardagen. Två av respondenterna menade att frasen kan ses ur två olika perspektiv, antingen att Ikea 

skapar en bättre vardag för sina kunder genom att ha ett brett utbud av produkter som förenklar 

vardagen, eller att medarbetarna får en bättre vardag genom att deras arbetssituation förbättras. 

På  frågan  om respondenterna  skulle  beskriva  Ikea  som en  demokratisk  organisation  gav 

respondenterna lite skilda svar. Samtliga svarade jakande, att det är en demokratisk organisation, 

men de motiverade sina svar på lite olika vis. De menade exempelvis att Ikea tar hänsyn till allas 

åsikter,  att  de  arbetar  i  lag,  lyssnar  på  varandra  och  att  beslut  diskuteras  innan  de  tas. 

Medarbetarsamtalen nämndes som ett tillfälle för medarbetarna att komma till tals och berätta hur 

de upplever  sin arbetssituation,  dessutom behandlas  alla  på samma sätt  då det  inte  finns  några 

hierarkier. Sådant som respondenterna ansåg gör företaget mindre demokratiskt var att det ibland är 

alltför  byråkratiskt  och att  vissa personer ibland kan markera de hierarkier  som trots  allt  finns 

genom att peka med hela handen. En respondent påpekade att då Ikea är ett företag som måste gå 

med vinst så måste de ställa upp vissa normer och regler. En annan respondent ansåg att snarare än 

att vara demokratisk så är organisationen jämlik då alla hjälper alla och där sådant som skulle anses 

uppseendeväckande på andra företag, att ledningen exempelvis går från kontoret för att hjälpa till 

att öppna varuhuset, på Ikea är en del av vardagen. 

6.4.4 Informellt lärande

Respondenterna var eniga om att kulturen inte är något som de talar om med sina kollegor i det 

dagliga  arbetet.  Däremot  nämnde  en  respondent  att  när  arbetet  är  lugnare  eller  under  raster  i 

matsalen så kan de prata om den och en annan menade att de möjligtvis kan tala om kulturen i 

termer av hur annorlunda den är i jämförelse med kulturen på andra arbetsplatser. De hade lite olika  

uppfattningar vad gällde deras kollegors inställning till kulturen. Två av respondenterna ansåg att 
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majoriteten är positiva till kulturen och en av dem försökte till och med ange en siffra på detta, 80 

procent, även om personen i fråga själv insåg att detta var en ren uppskattning. En annan sa att det 

finns två grupper av medarbetare, de som bara kommer för att arbeta sina timmar och sen skynda 

hem  och  de  som  identifierar  sig  med  och  känner  till  värderingarna.  En  fjärde  menade  att 

medarbetarna  varken  är  negativa  eller  positiva  då  de  överhuvudtaget  inte  vet  att  identifiera 

värderingarna som värderingar. 

Tre av de fyra respondenterna fick frågan om cheferna på varuhuset arbetar i enlighet med 

kulturen och de var alla överens om att de gjorde det. Respondenterna märkte av detta i hur beslut 

togs och även i den kontakt som finns mellan chefer och medarbetare. En av respondenterna ansåg 

att  särskilt  de som arbetat  en tid  på varuhuset  och som känner  sig  ”förenade,  sammansvetsade 

med... Ikea-kulturen, med den svenska kulturen, ja de har det som medfött och det visar sig och när 

det är dags att organisera, att planera för en uppgift eller ett arbete, så har de konceptet, värderingen, 

inom sig”.  En annan respondent menade att  det  märks att  de flesta  tänker  på att  inte  bara öka 

försäljningen och föra varuhuset framåt, utan att de alltid försöker se till att deras beslut respekterar 

kulturen. Samtliga respondenter, även den som inte fick denna fråga, uttryckte under intervjuernas 

gång, att cheferna på varuhuset var nära personer som de kunde tala med, som befann sig på samma 

nivå som de själva och som arbetade sida vid sida med dem när det behövdes. En av respondenterna 

påpekade att relationen med cheferna är annorlunda på Ikea än på andra företag, att på andra ställen 

kan chefen vara onåbar men att på Ikea går det att prata med chefen om din framtid och de planer 

som finns för dig. Endast en av respondenterna fick den direkta frågan om de lär sig något av sina 

kollegor eller lär sina kollegor något om företagskulturen och personen ifråga svarade jakande på 

frågan  och  tillade  att  ”jag  tror  att  lärande  är  något  ömsesidigt,  från  bägge  håll”.  Tre  av  fyra 

respondenter arbetar eller har arbetat som utbildare på sin avdelning och under intervjuerna beskrev 

de hur  de arbetat  specifikt  med att  lära  ut  exempelvis  värderingarna.  En respondent  sa  vid ett 

tillfälle då vi talade om kulturen: 
jag försöker förmedla den till dem som jobbar med mig /.../ jag försöker få dem att se att det inte på alla ställen 
och i alla företag, främjar man dessa, dessa värderingar, så det... bara det faktum att man främjar dem det tror jag  
är viktigt och jag försöker göra det, en annan sak är det som jag sa tidigare, att sen... du kan lyckas ständigt eller  
inte... vissa värderingar mer, andra mindre.

Under året arrangeras två personalfester för medarbetarna, en sommarfest och en julfest. Förutom 

dessa tillställningar har de i början av hösten kick-off inför det nya året, julfirande för medarbetare 

som har barn, hållbarhetsvecka, ”säkerhet-i-arbetet-vecka” och olika kampanjer rörande exempelvis 

välgörenhet. Vi frågade respondenterna om de brukar delta i dessa gemensamma aktiviteter varpå 

samtliga svarade att de brukar delta. Vi frågade sedan om de känner av företagskulturen vid dessa 

tillfällen och alla svarade ja även på denna fråga men de hade lite olika exempel på hur detta yttrar  
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sig. En av respondenterna menade att ”ja det finns alltid någon liten touche av Ikea, av att försöka 

förnya, att ha trevligt, att blanda människor, chefer med anställda, att alla ska vara tillsammans” och 

en  annan  respondent  talade  istället  om Ikeas  kick-off  som tillfällen  då  det  nya  årets  mål  och 

satsningar presenteras. Ett tidigare år hade de exempelvis under varuhusets kick-off fokuserat på 

värderingar och det talades mycket om värderingarna men att detta sedan hade gått lite förlorat 

under årets gång då ingen uppföljning gjordes. Andra exempel på hur kulturen märks av vid de 

gemensamma aktiviteterna var dels att festerna uppmuntras från företagets sida, att de är relaterade 

till sådant som händer på varuhuset eller att alla deltar och särskilt cheferna engagerar sig för att alla 

ska  ha  trevligt.  Samtidigt  ges  det  även  plats  att  tala  lite  allvar  under  festligheterna,  som  en 

respondent säger så ”[är allt] inte ’happy’, ha kul, de... inte att du inte har roligt men att du vet, att 

man måste jobba, man måste anstränga sig, man måste öka försäljningen, för annars så är vi inte här 

nästa år”. Denna respondent ger i citatet uttryck för att det bland de anställda finns ett gemensamt 

ansvar för verksamheten och en ödmjukhet gentemot konkurrenter. 

6.4.5 Implementering

Respondenterna fick sedan frågan huruvida det var någon av värderingarna som de inte gillade eller 

inte förstod och här presenterades även en lista med värderingarna för dem så att de lättare skulle 

kunna svara på frågan. Ingen av respondenterna tyckte illa om någon av värderingarna och alla 

ansåg att de i nuläget förstod vad de betyder. Som en respondent påpekar så delas värderingarna av 

många medarbetare, även utanför arbetet, och de är därför enklare att följa. En värdering som enligt 

en respondent hade präntats in från början var kostnadsmedvetenheten, och vikten att inte slösa i 

onödan. En respondent ansåg att många av medarbetarna kan rabbla upp värderingarna och att de 

kanske gör en personlig tolkning av vad de betyder men att det finns en osäkerhet kring vad Ikea 

egentligen vill säga när de exempelvis pratar om kostnadsmedvetenhet. En annan respondent drog 

det  lite  längre och talade om att  det  kan vara svårt  att  ”försvara”  värderingarna gentemot nya 

kollegor i de svåra tider som råder:
När saker och ting är svåra och du ser att det inte finns personal och att du inte kan göra samma jobb, så är det ju 
så att det känns lite tungt, inte sant? Och... och det klart, du hör dina kollegor prata eller hur? ”det saknas ju folk, 
och Ikea som tjänar så mycket, varför sätter de inte in mer personal?” För de vill, de begär av dig, begär av dig,  
begär av dig, och... och de vet inte att, att de borde sätta in mer personal för med alla pengar de tjänar, det klart,  
det är svårt, det är svårt att förmedla, när du börjar som... när du är ny förstår du inte det, du måste komma in i  
det för att... att jobba i det för att inse att krisen når hit också och att det är sättet som [de arbetar på].

Just det att som ny ta till sig och förstå värderingarna var en svårighet som togs upp av flera av 

respondenterna. Några värderingar som hade ansetts svåra att ta till sig som ny på Ikea var ”linje 

annorlunda”, ”leda med exempel” och ”ständigt på väg”, där den sistnämnda ansågs vara betydligt 

abstraktare än de övriga och därför svårare att följa. 
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7 Analys
I vår teoretiska ram (kapitel 2) tog vi upp ett antal definitioner av begreppen organisationskultur  

samt olika typer av lärande. I föregående kapitel (6) presenterades resultaten från våra intervjuer  

där vi bland annat tog reda på hur informanterna och respondenterna definierade företagskulturen  

på Ikea samt hur de tror sig fått kunskap om densamma. I denna del ämnar vi koppla ihop dessa två  

kapitel. 

7.1 Att definiera en företagskultur
Hofstede och Hofstede (2005) skriver i sin definition av en organisationskultur att det är en mental 

programmering  som  delas  av  en  organisations  medlemmar.  Vi  tolkar  formuleringen  ”mental 

programmering” som att den är något omedvetet som är så starkt hopkopplat med medlemmarnas 

tankar  att  de  kanske  inte  själva  vet  att  definiera  den.  I  våra  intervjuer  hade  de  flesta  av 

respondenterna inga problem med att beskriva företagskulturen, något som motsäger det faktum att 

den är omedveten hos dem. Å andra sidan kanske det är som Argyris och Schön (1978 beskrivet i 

Bang,  2009)  skriver,  att  det  är  de  förfäktade  teorierna  som  respondenterna  ger  uttryck  för  i 

intervjuerna medan de teorier som de i själva verket handlar efter, bruksteorierna, är omedvetna och 

kanske en del av en mental programmering. 

7.1.1 Kulturen i Älmhult

Bang (2009) skriver att en organisationskultur kan vara som en karta för de anställda att handla efter 

och  detta  är  något  som bekräftades  av  personalchefen  på  varuhuset  i  Älmhult  som under  vår 

intervju gav uttryck för att värderingarna kan fungera som ett stöd i arbetet och något som kan 

motivera beslut som tas. Personalchefen menade även att medlemmarna av organisationen kan ledas 

med hjälp av kulturen, något som kan kopplas till det som Bang (2009) skriver om att en kultur 

minskar osäkerheten hos de anställda. En av medarbetarna sa i sin beskrivning av kulturen att den 

innebär  att  jobba  tillsammans  och  att  göra  saker  kostnadsmedvetet  och  effektivt.  I  den 

beskrivningen återfinns  såväl  värderingen kostnadsmedvetenhet  som att  arbeta  tillsammans och 

dessa tankar visar på hur kulturen finns med som ett stöd i arbetet. 

Schein  (1992)  har  hävdat  att  grundaren  av  en  organisation  har  stor  betydelse  för 

organisationskulturen och bestämmer hur organisationen ska inriktas. I Älmhult nämnde flera av 

respondenterna att Ikeas grundare Ingvar Kamprad brukade komma och hålla tal vid julfesterna och 

hans närvaro sågs som ett sätt att synliggöra kulturen. 
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7.1.2 Kulturen i Madrid

Hofstede och Hofstede (2005) skriver att personalavdelningen genom rekryteringen av ny personal 

har  en  stor  påverkan  på  och  makt  att  upprätthålla  en  organisations  kultur.  Vid  intervjun  med 

personalchefen i Madrid påpekade han att  de på varuhuset rekryterar ny personal baserat på de 

värderingar  som de  intervjuade  personerna  har,  inte  baserat  på  deras  CV.  Genom att  anställa 

personer  som  redan  från  början  har  samma  eller  liknande  värderingar  som  Ikea,  kan 

företagskulturen lättare anammas av de nyanställda och den stärks genom att en större del av de 

anställda identifierar sig med den, något som nämns av såväl Brown (1995) som Schein (1990). 

Även Bang nämner att kulturen kan stärkas genom bland annat selektiv rekrytering av ny 

personal och av att värderingarna är uttalade. På varuhuset i Madrid har de, som vi såg under våra 

intervjuer, på flera av avdelningarna arbetat speciellt med inlärning av värderingarna, och det verkar 

vara  något  som de  satsar  extra  mycket  på.  Detta  synliggörande  av  värderingarna  leder  till  att  

medarbetarna får kännedom om dem och att en enhetlig bild av värderingarna sprids. Vi såg under 

våra intervjuer, exempelvis då respondenterna uppmanades förklara två centrala fraser kopplade till 

värderingarna,  att  medarbetarna  förklarade  fraserna  på  mycket  liknande  sätt.  Personalchefen  i 

Madrid menade att  de,  på varuhuset  i  San Sebastián de los Reyes,  aldrig behövt  tänka särskilt 

mycket på värderingen kostnadsmedvetenhet då detta varuhus alltid haft relativt gott om pengar. En 

av respondenterna var dock av uppfattningen att just kostnadsmedvetenheten var en värdering som 

hade betonats extra på varuhuset, något som motsäger det som personalchefen uttryckte.

7.1.3 Kulturen i de båda varuhusen

Som vi beskrivit i avsnitt 2.3 menar Bang (2009) att organisationskulturen består av värderingar, 

normer, verklighetsuppfattningar och grundläggande antaganden och kommer till uttryck på en 

mängd olika sätt. Vi har funnit exempel på alla dessa kulturuttryck i vår studie där ett informellt 

språk uttrycks genom de förkortningar som respondenterna använde sig av när de beskrev de 

olika  avdelningarna  inom  varuhuset  och  bolagen  i  koncernen.  Legender  berättades  genom 

historieavsnittet i introduktionsutbildningen som alla nyanställda medarbetare skall genomgå och 

klädkoden är tydlig i form av uniformer och nämns av både respondenter och informanter som 

ett  sätt  att  föra samman alla  anställda.  När  det  gäller  kontoren och lokalernas  arkitekturiska 

utformning så  hade  båda  varuhusen öppna kontorslandskap och ett  flertal  av  de  intervjuade 

nämnde  också  värderingarna  och  fraserna  som  går  att  finna  på  väggarna  i  anslutning  till 

personalutrymmena. Det sista exemplet på sätt genom vilka organisationskulturen kan komma 

till  uttryck  som Bang  (2009)  tar  upp  är  belöningar  för  ett  väl  utfört  arbete  och  detta  kan  

symboliseras  av  de  erkännanden  som  medarbetare  på  varuhuset  i  Madrid  får  för  sina 
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förbättringsförslag, det kan också symboliseras av de fester som anordnas för personalen vid 

bägge varuhusen. 

Som  tidigare  nämnts  så  delar  Hofstede  och  Hofstede  (2005)  upp  litteraturen  om 

organisationskultur i två kategorier där kulturen antingen beskrivs som något en organisation har 

eller något en organisation  är. Medarbetarna i Madrid likställde kulturen med Ikea, de beskrev 

den med andra ord som något  organisationen är.  Medarbetarna i  Älmhult  å sin sida beskrev 

kulturen mer som något som organisationen har. Trots denna skillnad i synsätt så fanns likheter 

mellan  deras  definitioner.  Samtliga  respondenter  påpekade  öppenheten  och  avsaknaden  av 

hierarkier som en stor del av kulturen. Något som skilde sig åt var att kostnadsmedvetenheten 

betonades mycket i Älmhult medan det som framför allt nämndes i Madrid var möjligheten att 

utvecklas, att deras arbete värderas och enkelheten. Något annat som i Madrid kopplades ihop 

med kulturen var återvinningsarbetet, som togs upp av respondenterna vid ett flertal tillfällen. 

Ikeas miljöarbete nämndes även i Älmhult men inte som något utmärkande för kulturen utan 

snarare som en del i företagets arbete som ses som positivt av de anställda. 

Som Bang (2009) skriver så kan ett tecken på en stark organisationskultur vara att den 

tolkas på samma sätt av alla medlemmar i organisationen. Detta är inte något som vi i vår studie 

har  för  ambition,  eller  ens  möjlighet  att  undersöka då vi  endast  gjort  en  studie  i  hur  några 

anställda  vid  två  varuhus  uppfattar  kulturen  och  inlärningen  av  densamma.  Något  som  vi 

däremot  har  sett  i  våra  intervjuer  är  att  många  delar  av  kulturen  finns  i  medvetandet  hos 

medarbetarna  på  bägge  varuhusen  och  värderingarna  är  exempelvis  en  del  i  kulturen  som 

samtliga respondenter och informanter ser som viktigt och särskiljande. Bang menar vidare att 

kulturen stärks av att organisationen som den tillhör har haft en lång och stabil historia, något 

som kan sägas om Ikea. Företaget har funnits i Sverige i över sextio år och de har gradvis blivit  

allt större såväl inom som utanför Sveriges gränser och i Spanien har de funnits sedan 1996. En 

av respondenterna i Madrid hade, innan anställningens start, bilden av Ikea som ett företag som 

alltid öppnade nya varuhus till skillnad från konkurrenter som kunde tvingas stänga. Denna bild 

av stabilitet påverkade sannolikt denne medarbetares vilja att arbeta inom Ikea, det som Brown 

(1995) kallar för preselection.

7.2 Hur lär de sig egentligen?
Illeris (2010) delar upp lärandet i tre olika former; formellt, informellt och icke-formellt lärande. Vi 

har i vår studie sett tecken på att alla dessa former av lärande äger rum, hos våra respondenter, på de 

två varuhus som vi studerat. Det formella lärandet som Illeris definierar som medvetet, avgränsat i 

tid  och  rum och med  en  läroplan  har  vi  sett  genom de  utbildningar  som ges  inom Ikea.  Det 
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informella  lärandet,  som av författaren  definieras  som ett  medvetet  lärande utan läroplaner  där 

”lärandet sker genom observation och imitation” (Illeris, 2010, s. 254), sker på varuhusen när en 

nyanställd medarbetare tilldelas en mentor som har till uppgift att introducera den nya kollegan i  

arbetsuppgifterna. Det icke-formella lärandet som Illeris menar är omedvetet kan exempelvis ske 

genom  att  en  kollega  visar  en  annan  kollega  hur  ett  visst  arbetsmoment  går  till,  något  våra 

respondenter  beskrivit  som att  de  lärt  sig  kulturen  genom den  dagliga  interaktionen  med  sina 

kollegor.

7.2.1 Lärande bland medarbetarna i Älmhult 

På varuhuset i Älmhult framgår det av våra intervjuresultat att det finns flera potentiella forum för  

lärande. Förutom ett flertal olika utbildningar som ges inom organisationens regi så anordnas det 

under året ett antal fester och andra sammankomster för de anställda. Som ett steg i att integrera den 

nyanställda medarbetaren utses även en mentor eller fadder som har till uppgift att visa den nya 

kollegan runt  på arbetsplatsen samt introducera densamme i  de dagliga arbetsuppgifterna.  Våra 

respondenter ger olika bilder av hur de tagit del av kulturen som nyanställda och även senare under 

sin anställning. Som vi visat i resultatet nämner några av respondenterna att utbildningarna varit den 

kanal genom vilken de lärt sig huvuddelen av kulturen medan någon annan menar att det främst 

varit genom ett kollegialt lärande i det dagliga arbetet som lärandet skett. Detta går att koppla till 

Ellströms (1992) definition av lärande där  han pekar  på vikten av individens  samspel  med sin 

omgivning. Även Illeris (2010) tankar att lärande och socialisation går hand i hand kan relateras till 

att de olika respondenterna har upplevt sitt lärande vara kopplat till såväl de konkreta utbildningarna 

som  till  socialisationen  på  arbetsplatsen.  Ingen  av  respondenterna  har  upplevt  de  olika 

tillställningarna som arrangeras under året som lärotillfällen utan de menar att de är renodlade fester 

där kulturen förvisso är närvarande i form av kostnadsmedvetenhet men inte ett tillfälle där de lärt  

sig något nytt. Det är möjligt att respondenterna har lärt sig något vid dessa tillfällen men deras 

upplevelse  var  inte  sådan.  Bang  (2009)  menar  att  det  är  genom  den  dagliga  interaktionen 

medlemmar emellan som organisationens kultur utvecklas och att denna interaktion kan ses som en 

förutsättning för att en kultur skall uppstå och bevaras. Personalchefen i Älmhult menade att det var 

främst genom interaktionen med kollegorna som medarbetarna lärde sig om kulturen vilket kan 

stämma även om inte alla respondenter gav uttryck för detta.

7.2.2 Lärande bland medarbetarna i Madrid

Personalchefen i Madrid anser att medarbetarna främst lär sig av sina kollegor och chefer i det  

dagliga arbetet och betonade särskilt att ledarna bör agera med gott exempel, detta kan liknas vid 
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den värdering  som personalchefen  i  Älmhult  höll  som sin  personliga  favorit  –  att  leda  genom 

exempel. Illeris (2010) menar som tidigare nämnts att lärande på arbetsplatsen ofta förutsätter en 

högkonjunktur då företag i en ekonomiskt pressad situation sällan prioriterar vidareutveckling av de 

anställdas kompetens. Något som framgick av intervjuerna med respondenterna i Madrid var att 

antalet utbildningstillfällen hade minskat de senaste åren på grund av ett sämre ekonomiskt läge.  

Granberg (2009) menar å sin sida att det kan vara positivt när det formella lärandet minskar då det 

kan lämna tillfälle till mer informellt och icke-formellt lärande som lättare inkluderas i allt arbete 

och då ger större möjligheter till lärande för personalen. Den tävling som handlade om att utse den 

kollega som bäst representerade värderingarna som nämndes av ett par av respondenterna skulle 

kunna ses som ett sådant sätt att inkludera lärandet i det dagliga arbetet. 

7.2.3 Lärande bland medarbetarna i de två varuhusen

Tonell och Mati (2004) kom i sin uppsats fram till att kulturen i första hand förmedlades genom 

medarbetarna på varuhusen vilket är något som stämmer väl överens med de resultat vi kommit 

fram till då en majoritet av våra respondenter nämner övriga medarbetare som en viktig kanal för 

lärandet om kulturen. Även de två personalchefer vi intervjuat har båda menat att interaktionen 

mellan kollegorna är det viktigaste verktyget för att lära ut kulturen. Tonell och Mati (2004) skriver 

även att  anledningen till  att  Ikea lyckats med att  implementera kulturen på varuhusen i  alla de 

länder där de verkar är att ”Ikeas medarbetare tror så starkt på vad de gör” (s. 75) och att de visar ett 

stort engagemang i sitt arbete. Detta påminner mycket om det som en av respondenterna i Madrid 

svarade på frågan om hur denne lärt sig företagskulturen, nämligen att det viktigaste är att ha lust, 

viljestyrka och engagemang i sitt arbete.

Som  tidigare  nämnts  menar  Bang  (2009)  att  en  viktig  faktor  för  att  stärka  en 

organisationskultur  är  att  ha  ritualer  och  ceremonier  där  medlemmarna  i  en  organisation  får 

gemensamma  erfarenheter.  Detta  kan  i  vår  studie  representeras  av  de  fester  och  andra 

sammankomster  som anordnas  för  de  anställda  på  de  bägge  varuhusen  under  året.  Vid  dessa 

tillfällen  har  alla  medarbetare  möjlighet  att  träffas  under  samma  förutsättningar  oavsett  vilken 

avdelning de jobbar på och får  då en gemensam upplevelse.  I  Älmhult  berättade flera  av våra 

respondenter  att  de  andra bolagen inom koncernen hade  andra former av fester,  med en större 

budget, något som kan föra samman personalen från varuhuset samtidigt som de distanseras från 

personalen  i  de andra  bolagen.  Bang (2009) nämner  vidare att  tydligt  uttalade värderingar  och 

karriärmöjligheter är en stärkande faktor för organisationskulturen. Även detta har vi sett tecken på 

genom våra respondenters svar då flera nämnt att det är upp till dem själva hur långt de vill komma 

inom företaget och att inga karriärdörrar står stängda.
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Som nämnts i teorikapitlet så skiljer Ellström (1992) i sin lärandedefinition på anpassningsinriktat 

och utvecklingsinriktat lärande. Han menar att det anpassningsinriktade lärandet saknar kritik till 

det som lärs in och att den som lär sig inte söker förändra sitt sammanhang genom inlärningen. 

Denna form av lärande kan kopplas till de svar som respondenterna, framför allt i Madrid, gav när 

det kom till att vara kritisk till kulturen och till Ikea som företag. Respondenterna hade svårt för att  

säga något negativt om arbetet och de som gjorde det försvarade samtidigt Ikea genom att externa 

faktorer, såsom den ekonomiska krisen, ansågs ligga bakom det som var negativt. Vi såg också 

tecken på ett  utvecklingsinriktat  lärande bland svaren från såväl  respondenter  som informanter. 

Respondenterna i Älmhult nämnde att de uppmuntras att fundera kring förändringar och utveckla 

arbetssätten på de sätt de anser lämpliga. Vår informant i Madrid berättade om ett system de infört 

där medarbetarna uppmuntrades att komma på nya lösningar på problem i varuhuset och om dessa 

lösningar infördes så fick den som kom på idén ett erkännande inför de andra anställda att det var 

deras idé.  

7.3 Att lära ut eller stärka en företagskultur
I stycke 7.1.3 nämnde vi Browns (1995) begrepp preselection apropå hur en respondent sett på Ikea 

innan denne började  arbeta  där.  Under  intervjuerna  frågade vi  samtliga  respondenter  hur  deras 

tidigare bild av Ikea sett ut samt hur den sedan hade förändrats. Deras svar visade att de haft många 

olika bilder av Ikea innan de börjat sin anställning. Ett par av respondenterna i Älmhult hade inte 

haft så mycket kunskap om företaget medan en annan haft en negativ bild. Av respondenterna vid 

det varuhuset var det endast en som uttryckligt sa sig ha sökt till Ikea på grund av den positiva bild 

som denne haft av företaget och jobbet. Även bland respondenterna i Madrid hade ett par av dem en 

negativ bild av Ikea innan de började arbeta där, något som berodde på negativa kundupplevelser.  

En annan respondent hade dock känt av en positiv atmosfär bland de anställda vid besök som kund 

och detta gavs som direkt skäl till  att  ha sökt  jobb på varuhuset.  Här ser vi  således ett  tydligt 

exempel på preselection där respondentens vilja att arbeta inom Ikea påverkats av dennes positiva 

bild av företaget. 

Under stadiet som Brown (1995) kallar socialisation eller enculturation lärs kulturen in genom 

exempelvis  introduktionskurser  eller  mentorsprogram.  På  bägge  varuhusen  ges  en 

introduktionsutbildning till nya medarbetare och på varuhuset i Älmhult använder de sig även av ett  

mentorprogram för nyanställda. Personalchefen i Älmhult anser att just introduktionsutbildningen är 

mycket  viktig  för tillgodogörandet  av kulturen.  Även två av respondenterna i  Älmhult  nämnde 

introduktionsutbildningen som ett exempel på hur de lärt sig om kulturen. Personalchefen i Madrid 

ansåg, å sin sida, att introduktionsutbildningen visserligen kan ge medarbetarna information om 
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Ikea och dess  historia  men att  de framför  allt  lär  sig  kulturen via  övriga medarbetare och den 

relation som finns mellan människorna på företaget. Detta bekräftades även av respondenterna i 

Madrid som visserligen menade att de lärt sig kulturen på introduktionsutbildningen men att de 

framför allt lärt sig kulturen och värderingarna i det dagliga arbetet och som en respondent uttryckte 

det, ”det är som om du omsluts, och när du blir medveten om det, så är du... då är du som en av 

dem”. 

Brown (1995) skriver  att  en informell  del  i  lärandet  av  kulturen har  att  göra med att  de 

anställda lär sig genom ”trial and error” i det dagliga arbetet och detta är något som vi kan koppla  

till den värderande frasen ”endast den som sover gör inga fel”. De svar vi fick av såväl informanter 

som respondenter rörande hur denna fras ska tolkas liknade varandra mycket och exempelvis svaret 

från personalchefen i Madrid kan sägas vara representativt för samtliga intervjuade:
... du kan våga göra saker på annorlunda vis, du inte bara kan du bör göra det. För aldrig, aldrig att man kommer  
att bråka med, att klandra, att skälla ut någon som har gjort ett misstag för den som gör ett misstag har en  
delaktighet och ser till att få saker gjorda. Så, man uppmuntrar, att man ska göra just det, och att du ska lära av  
det här misstaget, för i misstaget så finns lärandet...

Det faktum att denna fras, eller åtminstone dess budskap, var så pass spritt bland medarbetarna kan 

möjligen påverka deras initiativtagande och minska deras rädsla för att agera ”felaktigt”. 

Det  sista  stadiet  som Brown (1995)  talar  om är  incorporation/rejection  där  den  anställda 

antingen tas  upp av organisationen som en fullvärdig medlem eller  ej.  En av respondenterna i 

Madrid talade om, vilket framkom i resultatdelen, att det finns två grupper av anställda, en som är 

på jobbet för att arbeta av sina timmar och sen skynda hem och en grupp som identifierar sig med  

Ikea-kulturen  och  som känner  till  värderingarna  och  den  sistnämnda  gruppen  är,  enligt  denna 

respondent, där för att uträtta något mer än att bara få tiden att gå. Detta nämndes även i Älmhult, 

där en respondent menade att de som inte trivs med värderingarna heller inte stannar kvar länge på 

företaget. Den bild vi fick under våra intervjuer var således att de som är negativt inställda till Ikea 

och värderingarna själva väljer att inte lägga ner så mycket själ i arbetet eller att helt enkelt sluta. 

Vår  tolkning  av  Brown (1995)  är  att  i  stadiet  rejection  tar  företaget  avstånd  från  vissa  av  de 

anställda och det är inte något vi har sett tecken på under våra intervjuer. Detta talar visserligen inte  

emot att det kan vara så. 
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8 Diskussion 
Detta arbete baseras på intervjuer med medarbetare vid två Ikea-varuhus. Det är möjligt att dessa  

individers  bild  inte  stämmer  överens  med hur  verkligheten  ser  ut  på  de  två  varuhusen  då  de  

tolkningar vi har endast baseras på deras upplevelser. I denna del diskuterar kring de resultat vi  

fått samt kring den valda metoden och de praktiska omständigheter som kan ha haft inverkan på  

resultaten. 

8.1 Metoddiskussion
Urvalet av respondenterna gjordes som tidigare nämnts av personalcheferna på respektive varuhus 

med kriterier som vi på förhand ställt upp. Detta medförde att vi som författare inte hade kontroll 

över urvalet vilket resulterade i vad vi tror är ett strategiskt urval från Ikeas sida. Detta påstående 

baserar vi på att tre av fyra respondenter i Madrid hade till uppgift att lära ut kulturen till sina  

kollegor och att samma antal respondenter i Älmhult hade eller hade haft chefspositioner i företaget. 

Det  kan  ha  givit  oss  annorlunda  svar  än  om  samtliga  respondenter  hade  haft  vanliga 

medarbetartjänster utan något särskilt ansvarsområde. Däremot anser vi inte detta vara ett för stort 

problem då vi inte ämnar komma med några generaliserbara resultat i denna studie på grund av det 

låga antalet intervjuer. Det faktum att flera av respondenterna var särskilt insatta i värderingarna och 

kulturen gjorde att de kunde ge oss relativt utförliga svar under intervjuerna, något som vi såg som 

värdefullt och användbart. 

Intervjuerna med medarbetarna var semistrukturerade vilket Daniella Sjöqvist (2011) nämner 

som en fördel när intervjuerna görs på ett språk som inte är modersmål för den som intervjuar. Vi 

håller med Sjöqvist om detta då vi anser att den intervjuguide som vi utarbetat gav oss ett språkligt 

stöd vid samtliga intervjuer men framför allt i Madrid. Nina Thelander (2009) menar å sin sida att  

det aldrig är oproblematiskt att hålla intervjuer på ett annat språk än sitt modersmål och att en del  

ord riskerar att feltolkas vid översättningen. Dock tror vi att risken för detta minimeras genom att 

Linas kunskaper i spanska är relativt goda då hon dagligen talar språket i hemmet, har levt och 

arbetat i Spanien i tre år samt att hon har läst spanska på universitetet till och med C-nivå.

Något annat som kan ha haft inverkan på resultatet är att det inte varit samma person som 

genomfört samtliga intervjuer utan att vi i stället delat upp arbetet för att båda författarna skulle få 

tillfälle  att  öva  sig  i  intervjuteknik  och  för  att  arbetsbördan  skulle  fördelas  jämnt.  Om en  av 

författarna i stället hade genomfört samtliga intervjuer hade detta lett till att intervjusituationen hade 

varit  mer  jämförbar  på  de  båda  varuhusen.  Å  andra  sidan  är  det  omöjligt  att  undgå  att  varje 

intervjusituation är unik på grund av att de intervjuade individerna är olika och på grund av externa 
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faktorer som skiljer sig åt från situation till situation. 

Vi har valt att skriva ut direktcitat från intervjuerna oredigerade för att vi funnit det svårt att 

dra en gräns för hur mycket som ska tas bort. Vi anser dessutom att den huvudsakliga poängen med 

att ta med direktcitat är för att visa på intervjupersonernas egna ord och för att våra ord inte på ett 

tillräckligt bra sätt kan beskriva dessa. Intervjupersonernas ord skulle riskera att förvanskas och inte 

längre vara deras egna om de skulle redigeras för mycket. Vi har därför även valt att skriva ut  

pauser och upprepningar för att visa på tvekan och tankepauser.

För att få en mer komplett bild av hur utbildningssituationerna i de bägge varuhusen ser ut 

hade vi kunnat göra en deltagande observation under exempelvis introduktionsutbildningen och 

följt några av de nyanställda på deras väg in i organisationen. Vi hade även kunnat observera det 

dagliga arbetet i varuhusen, likt Salzer i sin studie, för att bättre kunna uttala oss om hur lärandet  

faktiskt ser ut. 

Vi är medvetna om att vi, med vår personliga förförståelse, lägger in egna värderingar och 

betydelser i de ord vi använder och att dessa inte nödvändigtvis behöver överensstämma med vad 

respondenterna och informanterna lägger för betydelse i dessa ord. Det kan vara ett hinder både i 

själva intervjusituationen när vi och de vi intervjuar förmedlar information mellan oss men också 

när  vi  i  efterhand analyserar  och tolkar  resultatet.  Göran Fransson (2008) skriver  om språkliga 

problem  som  kan  uppstå  då  individer  från  olika  länder  möts  och  arbetar  tillsammans.  I  vårt 

uppsatsarbete har vi genomfört hälften av våra intervjuer i Spanien och vi har därför stött på en del 

av  de  problem  som  nämns  av  Fransson.  Även  om  författaren  skriver  om  ett  internationellt 

samarbete  och  inte  kan  liknas  vid  det  arbete  som  vi  har  gjort  kan  kommande  citat  ses  som 

allmängiltigt för en konversation mellan individer med såväl lika som olika modersmål:
When people meet and start to communicate the aspiration is to try to understand each other. In a conversation 
we listen to what others say, and try to interpret and understand what kind of message the other would like to  
communicate.  We hear the words,  but  do we understand the message as it  was intended to be understood? 
(Fransson, 2008, s. 28-29)

Det  som Fransson skriver  om är  ett  problem som i  vårt  arbete  framför  allt  blev  tydligt  under  

transkription och tolkning av intervjuerna.  Vi kan givetvis inte vara säkra på att  de intervjuade 

förstått frågorna på de sätt som de ämnas förstås eller att de lägger in samma betydelse i orden som 

vi  gör.  För  att  undvika  missförstånd har  vi,  då vi  märkt  tveksamhet  från de  intervjuades  sida,  

förklarat  frågan  bättre  och  försökt  att  göra  frågorna  så  konkreta  och  förankrade  i  arbetet  som 

möjligt. Frågor som vi ansåg fungerade extra bra var de då vi bad de intervjuade beskriva vad två 

typiska Ikea-fraser betydde för dem. I detta fall  frågade vi efter  hur de intervjuade tolkade två 

meningar och undersökte således just vilken innebörd de la i de olika orden. Fransson skriver också 

att vi har lättare att förstå varandra om vi delar erfarenheter, och vad gäller denna delade erfarenhet  
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tror vi att något som underlättade kommunikationen med såväl respondenter som informanter var 

att vi båda arbetat inom Ikea och därför har många delade erfarenheter och en förståelse för det 

dagliga arbetet  och språkbruket  inom företaget.  När  vi  deltar  i  en dialog leder  viljan att  förstå 

varandra till att vi hjälps åt för att nå fram till en ömsesidig förståelse av ordens betydelse och som 

Fransson (2008) skriver, ”these are constantly ongoing processes in a communicative situation and 

it  is  a  requirement  for  learning”  (s.  30).  Författaren  menar  således  att  dialogen  och 

kommunikationen individer emellan är ett lärotillfälle och för att lärandet ska äga rum krävs att de 

som deltar i dialogen verkligen deltar och försöker förstå varandra. Kanske har intervjuerna och det 

faktum att vi talat om företagskulturen och lärande av densamma lett till en ökad medvetenhet hos  

de intervjuade om företagskulturen samt om hur de själva agerar i sitt arbete. 

När vi lyssnade på de inspelade intervjuerna insåg vi att då vi genomfört intervjuerna har 

såväl intervjuare som intervjuad vid flera tillfällen talat i ofullständiga meningar och vi har även 

ställt flera frågor i en, något som vi velat undvika. Trots detta anser vi att vi fått svar på de frågor  

som ställts i de flesta fall. Vi har insett betydelsen av kroppsspråk och mimik som förenklar mycket  

under intervjusituationen men som inte ”hörs” på en inspelning. 

8.2 Resultatdiskussion
I  Hofstedes  IBM-studie  mättes,  som vi  nämnde  i  den  teoretiska  ramen,  anställdas  värderingar 

utifrån  de  fyra  kulturdimensionerna  maktdistans,  kollektivism kontra  individualism,  femininitet 

kontra maskulinitet samt osäkerhetsundvikande. Vi har inte, som vi inledningsvis tänkt, utgått från 

dessa dimensioner i våra intervjuer. Däremot har vi, i intervjupersonernas svar, märkt att de givit 

uttryck för de olika dimensionerna på ett  sådant  vis  att  vi  anser oss kunna bestämma hur våra 

intervjupersoner uppfattar att Ikea förhåller sig till desamma. 

Intervjupersonerna har vid ett flertal tillfällen betonat öppenheten på Ikea, det faktum att det 

finns en nära relation mellan chefer och medarbetare samt att dessa chefer är lätta att tala med och 

finns till hands när problem uppstår. Vi ser detta som ett tecken på att maktdistansen är låg inom 

Ikea och att detta inte verkar skilja sig åt mellan länderna. Respondenter från bägge varuhus har 

påpekat att denna nära relation med cheferna är något som skiljer sig från andra arbetsplatser de 

arbetat på. Vi tror att öppenheten och den låga maktdistansen är något som är utmärkande för Ikea, 

oavsett land och att företaget i detta avseende kan skilja sig från andra företag i såväl Sverige som 

Spanien. 

Vad gäller  dimensionen kollektivism kontra  individualism så har  våra respondenter  under 

intervjuerna talat om värderingen ”arbeta tillsammans” som något centralt på Ikea, något som tyder 

på en hög grad av kollektivism. Även det faktum att alla bär uniform och ser likadana ut i kundens 
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ögon  är  något  som  kan  kopplas  till  kollektivism.  Samtidigt  betonas  individens  styrka  då 

respondenterna anser  att  deras  arbete  värderas  högt och i  Madrid talas  det  om ett  system med 

erkännanden,  exempel  som  kan  ses  som  individualistiska.  Systemet  med  erkännanden  ser  vi 

samtidigt som ett sätt  att  involvera alla i det arbete som vanligtvis görs inom ledningen för ett  

företag och detta anser vi vara ännu ett tecken på den kollektivistiska profilen på Ikea. Vi bedömer 

således att företaget är mer kollektivistiskt än individualistiskt. 

Angående den tredje dimensionen femininitet kontra maskulinitet är det inte något vi har 

undersökt i vår studie och det är heller inte något som har diskuterats under intervjuerna. Vi kan 

därför inte uttala oss om huruvida Ikea är en mer maskulin eller feminin organisation. 

Vad  gäller  den  sista  dimensionen,  osäkerhetsundvikande,  kan  vi  av  vad  vi  sett  anta  att 

osäkerhetsundvikandet  på  Ikea  är  relativt  lågt.  Då frasen  ”endast  den  som sover  gör  inga  fel” 

diskuterades under intervjuerna påpekade såväl informanter som respondenter det faktum att alla 

medarbetare uppmuntras komma med förslag på hur arbetet kan göras på annorlunda sätt och att det 

inte  är  något  dåligt  i  att  göra  fel.  Något  annat  som  vi  anser  hör  ihop  med  en  låg  grad  av 

osäkerhetsundvikande är tesen ”linje annorlunda” som presenteras i skriften  En möbelhandlares 

testamente (Kamprad, 1976). Att ständigt söka nya, oupptäckta sätt att utföra arbetet och ta fram 

produkter på kan ses som något osäkert då ingen tidigare testat dessa nya arbetssätt och trots detta 

är  ”linje  annorlunda”  något  som  uppmuntras  och  eftersträvas  inom  Ikea.  Utifrån  våra 

intervjuresultat drar vi slutsatsen att osäkerhetsgraden inom Ikea är låg och att detta kan kopplas 

direkt till företagskulturen, inte till nationella kulturer.  

Något som vi lade märkte till under intervjuerna i Älmhult var att de av respondenterna 

som hade mindre studievana såg det som att  de lärt  sig kulturen på egen hand eller  som att  

kulturen var något de alltid burit med sig. De respondenter som däremot hade mer studievana 

kopplade ihop sin kunskap om företagskulturen med både formellt och informellt lärande. Vi tror 

att de förstnämnda respondenternas svar skulle kunna relateras till att de inte haft lika många 

tillfällen som sina kollegor att reflektera kring sitt eget lärande och därför inte kopplar samman 

detta i lika stor utsträckning med utbildningen som ges på företaget. Något som vi här vill betona 

är att vi inte på något vis har slagit fast orsakssambandet i detta fall och att de varierande svaren 

även skulle kunna ha någon annan förklaring. 

De flesta av våra respondenter var väldigt tveksamma till frågan om vad som var det mest 

negativa med deras arbete och i Madrid var de så pass tveksamma att när de sa något negativt om 

företaget så skyndade de sig att försvara Ikea och hitta externa förklaringar till det negativa så 

som den ekonomiska krisen eller att de kunde anpassa sitt privatliv till sina arbetstider. Vi vet 

inte varför de var så angelägna om att inte säga något negativt men det kan gå att koppla till det 
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som Bang (2005) skriver om hur en stark företagskultur kan medföra negativa konsekvenser så 

som att medarbetarna kan hamna i ett grupptänkande och bli alltför okritiska till företaget och till 

sig själva. Bang menar dock att detta kan leda till  att förändringar motarbetas vilket, som vi 

diskuterar ovan, inte är något som vi sett tecken på hos våra respondenter, de har tvärtom ställt  

sig mycket positiva till att förändra och förbättra arbetsmomenten. Den starka företagskulturen 

tror vi dock kan leda till att medarbetarna identifierar sig själva med företaget i så stor grad att en 

kritik mot organisationen vore en kritik mot dem själva. Det finns också andra lojalitetsband till 

företaget som kan hindra medarbetarna i sin kritik, exempelvis det ekonomiska beroendet. 

I den teoretiska ramen skrev vi om IRIC-projektet som kom fram till att individer som 

tillhör  olika  organisationer  inom samma  land  har  liknande  värderingar  men  olika  sedvänjor 

medan,  som  författarna  skriver,  ”[e]ffektiva  gemensamma  sedvänjor  är  anledningen  till  att 

multinationella företag alls kan fungera” (Hofstede & Hofstede, 2005, s. 304). I kapitel 7.1.3 

beskrev vi de olika sätt på vilka kulturen kommer till uttryck på de två varuhusen, exempelvis 

genom ett informellt språk, lokalernas arkitekturiska utformning och de värderingar som står på 

väggarna i personalutrymmen och som medarbetarna använder sig av i sitt dagliga arbete. Alla 

dessa  kulturuttryck  kan  ses  som  exempel  på  sedvänjor  som  är  gemensamma  för  de  bägge 

varuhusen.  Vi  tror  att  dessa  gemensamma  sedvänjor,  som verkar  vara  väl  förankrade  inom 

företaget,  kan  fungera  vägledande  för  de  anställda  i  deras  dagliga  arbete.  I  och  med  att 

sedvänjorna är tydliga och bestående skapas en trygghet för de anställda i att de vet vad som 

förväntas av dem och således lättare kan fokusera på sitt faktiska arbete. Det är mycket möjligt 

att dessa gemensamma sedvänjor kan ha underlättat implementeringen av kulturen och bidragit 

till Ikeas framgångar världen över.

9 Slutsatser och avslutande reflektioner
Syftet i detta arbete har varit att ta reda på om några av de anställda på två Ikea-varuhus upplever 

att de lärt sig företagskulturen genom formellt eller informellt lärande. Under våra intervjuer 

framkom  att  respondenterna  lärt  sig  kulturen  på  en  mängd  olika  sätt,  såväl  formella  som 

informella, något som även framgått av våra resultat. Vi anser oss således ha besvarat vårt syfte. 

Vad gäller hur det informella lärandet skett  så betonade respondenterna särskilt  interaktionen 

med kollegor och chefer som givande ur lärosynpunkt. När det kommer till formellt lärande så 

poängteras främst introduktionsutbildningen och ledarskapskurserna som de utbildningar som 

våra respondenter lärt sig mest av. 
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Vi har, genom intervjuerna, även kunnat dra följande slutsatser: 

Kulturen  ses  som  starkt  kopplad  till  värderingarna  och  den  beskrivs  av  samtliga 

respondenter och informanter på liknande sätt; att den är öppen och levande, att det inte finns 

några hierarkier och att personalen värderas högt. I det dagliga arbetet fungerar kulturen som ett 

stöd för de anställda och den kommer till uttryck genom ett informellt språk, i den gemensamma 

uniformen, i legender som berättas, i belöningar till personalen samt i lokalernas arkitekturiska 

utformning  och  dekoration.  Cheferna  anses  arbeta  i  enlighet  med  kulturen,  något  som 

exempelvis märks genom deras sätt att kommunicera med medarbetarna. 

Av  respondenterna  i  Älmhult  nämndes  kostnadsmedvetenhet  som  en  nyckelvärdering 

medan  respondenterna  i  Madrid  betonade  enkelhet,  möjlighet  att  utvecklas  samt 

återvinningsarbetet  som stora delar  av kulturen.  I  Madrid påpekades  att  Ikea rekryterar  efter 

företagets värderingar och på bägge varuhusen framkom att de medarbetare som inte identifierar 

sig i så hög grad med värderingarna heller inte väljer att engagera sig i arbetet eller helt enkelt 

slutar. Tvärtemot vad vi inledningsvis trodde så verkade kulturen vara mer förankrad hos våra 

respondenter i Madrid än bland respondenterna i Älmhult. De förstnämnda hade lättare för att 

definiera kulturen och förklara värderingarna och varuhuset i Madrid verkade dessutom satsa 

extra resurser på att synliggöra desamma. 

Kopplat  till  Hofstedes  maktdimensioner  har  vi  sett  tecken på  att  det  finns  en  enhetlig 

företagskultur  inom  Ikea  som  inte  visar  på  några  större  nationella  skillnader.  Utifrån 

intervjuresultaten framkom exempelvis att det på varuhusen finns en låg maktdistans och en låg 

grad av osäkerhetsundvikande samt att kulturen på de två varuhusen präglas av kollektivism. 

Dessa slutsatser har vi dragit utifrån hur företagets värderingar kommer till utryck i det dagliga 

arbetet. 

I vår studie har våra respondenter givit uttryck för att det formella lärandet har påverkats av 

den rådande ekonomiska situationen och vi ser detta som ett tecken på att möjligheter för ett 

formellt  lärande  är  starkt  beroende  av  en  högkonjunktur.  Exempelvis  påpekade  två  av 

respondenterna i Madrid att det skurits ner på utbildningar de senaste åren och personalchefen i 

Älmhult uttryckte att de idag behöver vara mer tids- och kostnadseffektiva i sina utbildningar. 

Den form av lärande som i denna studie framstått som viktigast är dock informellt lärande, då 

våra respondenter främst verkar lära sig om företagskulturen i det dagliga arbetet. 

För att förbättra kunskapen om företagskulturen bland medarbetarna föreslår vi att mer fokus 

läggs på att tala om kulturen på möten och i det dagliga arbetet. Detta kan exempelvis initieras 

genom  att  cheferna  får  i  uppgift  att  i  större  grad  visa  för  medarbetarna  hur  de  kan  koppla 

arbetsuppgifterna  till  värderingarna.  Något  annat  som  skulle  kunna  göras  för  att  säkerställa 
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kunskapen  om  kulturen  är  att  se  till  att  alla  medarbetare  får  den  grundläggande 

introduktionsutbildningen,  även  de  som  jobbar  deltid  eller  är  sommarvikarier. 

Kostnadsmedvetenheten  bör  enligt  oss  inte  gå  ut  över  utbildningsutbudet  så  som våra  resultat 

indikerat att det gör idag. Detta exemplifieras bäst genom följande citat från en av respondenterna i 

Madrid:
...  jag  vill  inte  säga  att  du  inte  bör  lägga  tid  på  utvecklandet  av  personalen,  utbildningen  av  personalen, 
förberedelsen av personalen för det är något som aldrig borde hamna utanför, men sanningen är den att under de 
här senaste två-tre åren så har det hamnat åt sidan och vi är med centrerade på att sälja...

Vi menar dock att kostnadsmedvetenheten gärna får vara en del i planeringen av utbildningarna på 

det sätt som vår informant i Älmhult beskriver i citatet nedan:
Det  mest  effektiva  kanske  inte  är  att  var  och  en  sitter  framför  en  dataskärm,  man  kanske  kan  ha  en 
grupputbildning på ett avdelningsmöte kanske kan vara ett sätt att nå ut till medarbetarna på ett mer effektivt sätt  
än vad vi gjort tidigare.

Om organisationen jobbar i dessa banor och anpassar kostnaden för att hålla utbildningarna istället 

för att minska på dem så kan Ikea anpassa sig till ekonomiskt sämre tider utan att skära ner på  

utbildningarna. Vår tolkning av resultaten är förvisso att respondenterna främst lärt sig om kulturen 

via informella kanaler men vi har också sett att de som gått fler utbildningar till större del betonar 

dessas värde när det gäller att lära sig om kulturen. Detta kan bero på att de vid fler tillfällen fått 

anledning att fundera över värderingarna och att då påminna sig om och uppdatera sina kunskaper. 

Utbildningarna kan därför ses som en grund och ett komplement till det informella lärandet. 

Som förslag till vidare forskning föreslår vi en studie som följer nyanställda medarbetare 

genom deltagande observation där forskaren kan studera både hur utbildningar tas emot och även 

följa  interaktionen  mellan  kollegorna.  En  fokus  skulle  kunna  läggas  på  de  faktorer  som är 

avgörande för att de nya medarbetarna skall tillgodogöra sig kunskapen om företagskulturen och 

en sådan studie skulle kunna genomföras på såväl Ikea som andra företag.  

De personer som vi intervjuat i såväl Älmhult som Madrid har vid flera tillfällen nämnt det  

ansvar som ligger hos cheferna i varuhusen när det kommer till att föra ut företagskulturen till 

medarbetarna. Ett annat förslag på studie skulle således kunna ha som syfte att studera hur chefer 

på  olika  nivåer  inom  Ikea  uppmuntrar  till  och  skapar  möjligheter  för  lärande  kopplat  till 

företagskulturen. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide på svenska
Intervjuguide medarbetare
Bakgrundsfrågor

• Ålder, vad gjorde du innan du började på Ikea? Vilka andra jobb har du haft?

• Hur länge har du jobbat här och vilken avdelning jobbar du på? Har du jobbat på någon 

annan avdelning innan? Vad är bäst/sämst med ditt jobb?

Kulturen 

• Hur är företagskulturen på Ikea? Kan du beskriva den? (om det är svårt att beskriva i hela 

meningar, kanske kan nämna några ord som kan relatera till kulturen)

• Hade du någon uppfattning om Ikea innan du började jobba här? Hur såg den bilden ut? Har 

din bild förändrats sedan dess? På vilket sätt?

• Märker du av företagskulturen i ditt dagliga arbete? Hur?

• Hur upplever du att du har fått kunskap om företagskulturen i ditt arbete?

Formellt lärande 

• Vilka  utbildningar  har  du  gått  på  Ikea?  Var  det  någon  av  dessa  som  handlade  om 

företagskulturen?

• Vad lärde du dig på dessa kurser?

• Kan du några av Ikeas värderingar eller speciella ord? 

• Känner du till frasen ”endast den som sover gör inga fel”? Vad betyder den för dig?

• ”Att skapa en bättre vardag för de många människorna” Vad innebär det för dig? Är denna 

idé något som du upplever är närvarande i ditt arbete? Hur? 

• Skulle du beskriva Ikea som en demokratisk organisation? På vilket sätt  är  den det?  På 

vilket sätt är den inte det? 

Informellt lärande

• Brukar ni, du och dina kollegor, prata om företagskulturen i arbetet? Upplever du att dina 

kollegor är främst positiva eller negativa till kulturen?

• Upplever du det som att cheferna på varuhuset arbetar i enlighet med kulturen eller inte? 

Kan du ge något konkret exempel på detta?

• Om det inte kommit fram: (Lär du dig något av dina kollegor om företagskulturen? Lär du 

dem något om företagskulturen?)

• Brukar du delta i de olika festerna och sammankomsterna, så som kick-off, personalfester 

och  julfirande,  under  året?  Upplever  du  att  företagskulturen  är  närvarande  under  dessa 
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tillfällen? Om, ja – På vilket sätt är den närvarande? Kan du ge exempel? 

Implementering

• Är det någon del av kulturen som du inte gillar eller inte förstår? 

• Har du något att lägga till eller några frågor?

Intervjuguide personalchef
Bakgrundsfrågor

• Ålder och tidigare arbetslivserfarenhet?

• Hur länge har du jobbat här och vilken är din roll i varuhuset? Har du haft olika poster på 

varuhuset, i så fall vilka?

Kulturen

• Hur definierar ni er företagskultur inom Ikea? Viken roll/funktion fyller den?

• Kan du förklara frasen ”endast den som sover gör inga fel”? Vad betyder den för dig?

• ”En bättre vardag för de många människorna” Vad innebär det för dig? Är denna idé något 

som du upplever är närvarande i det dagliga arbetet på varuhuset? Hur? 

Formellt lärande

• Vad har ni för utbildningar på varuhuset i dagsläget? 

• Är det någon av dem som du anser är viktigare än andra för att lära ut företagskulturen? 

Motivera! Hur tas den emot?

• Anser du att medarbetarna främst lär sig företagskulturen genom dessa kurser? Eller genom 

interaktion med andra medarbetare?

Informellt lärande

• Lär sig medarbetarna om kulturen på andra sätt? I så fall vilka? 

• Jobbar ni med att synliggöra företagskulturen i det dagliga arbetet? Hur? 

• Vilken värdering inom Ikea tror du att dina medarbetare har svårast att förhålla sig till (eller 

med andra ord vilken har varit svårast att implementera)? Hur yttrar sig det? 

• Hur har ni jobbat för att lära ut dessa värderingar? Vilka problem har uppstått? Hur har ni 

löst dessa problem?

• Har du något att tillägga eller några frågor?

ii



Bilaga 2 – Intervjuguide på spanska
Guía de entrevista - empleados 
Preguntas personales

• ¿Cuánto años tienes? ¿Qué hacías antes de empezar en Ikea? ¿Qué otros trabajos has tenido?

• ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí y en qué sección trabajas? ¿Has trabajado antes en 

otra sección?

• ¿Qué es lo mejor de tu trabajo? ¿Qué es lo peor?

La cultura

• ¿Cómo es la cultura empresarial en Ikea? ¿Podrías describirlo? (si es difícil describir, quizás 

puedes mencionar algunas palabras que relacionas con la cultura)

• ¿Tenías alguna idea en general de que era Ikea antes de empezar a trabajar aquí? (¿Como 

era?) ¿Desde que empezaste a trabajar, ha cambiado en algo la idea que tu tenías de Ikea? 

¿De qué forma?

• ¿Percibes la cultura Ikea en tu trabajo diario? ¿De qué forma? 

• ¿En tu opinión, cómo crees tu que te has familiarizado con la cultura Ikea en tu trabajo?

El aprendizaje formal

• ¿Qué cursos has recibido desde que empezaste a trabajar aquí? 

            ¿Alguno de ellos trataba de la cultura Ikea? 

¿Qué aprendiste en aquellos cursos?

• ¿Conoces algunos valores o palabras claves de Ikea? 

• ¿Conoces la frase “el que duerme es el único que no comete errores..? ¿Qué significa esa 

frase para ti? 

• “Crear un mejor día a día para la mayoría de las personas” ¿Qué significa esa frase para ti? 

Esa es una idea que percibes en el día a día en tu trabajo? ¿Cómo?

• ¿Describirías a Ikea como una organización democrática?¿De qué forma lo es? ¿De qué 

forma no lo es?

El aprendizaje informal

• ¿Sueles hablar sobre la cultura con tus compañeros? ¿En tu opinión, la mayor parte de tus 

compañeros ven de forma positiva o negativa a la cultura?

• Percibes que tus jefes trabajan siguiendo la cultura Ikea o no? Puedes dar algún ejemplo 

concreto? 

• Si no lo han dicho ya: (¿Aprendes algo de tus compañeros sobre la cultura Ikea? ¿Y así 
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mismo, enseñas algo a ellos?)

• ¿Sueles participar en las fiestas, kick-offs etc. que organizan a lo largo del año? ¿Piensas que 

la cultura Ikea está presente en estas reuniones/fiestas? Si dice que sí, ¿De qué manera lo 

percibes? ¿Puedes dar ejemplos?

Implementación

• ¿Hay alguna parte de la cultura que no te gusta o no entiendes? 

• ¿Tienes algo más que añadir o alguna pregunta que quieras hacer?

Guía de entrevista de informante de RRHH
Preguntas personales

• ¿Cuánto años tienes? ¿Qué hacías antes de empezar en Ikea? ¿Qué otros trabajos has tenido? 

¿Has trabajado antes en otra sección?

• ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí y cuál es el papel que desempeñas en la tienda? 

La cultura

• ¿Como se define la cultura empresarial en Ikea? ¿Qué función cumple la cultura? 

• ¿Puedes explicar la frase “el que duerme es el único que no comete errores..? ¿Qué significa 

esa frase para ti? 

• “Un mejor día a día para la mayoría de las personas” ¿Qué significa esa frase para ti? Esa 

idea la percibes en el día a día en la tienda? ¿De qué forma?

El aprendizaje formal

• ¿Qué cursos tienen por el momento para el personal de la tienda?

• ¿Alguno de ellos te parece más importante para la implementación de la cultura? 

¿Puedes justificarlo? ¿Cómo han acogido los colaboradores este curso?

• ¿Piensas que los colaboradores principalmente aprenden la cultura a través de estos cursos? 

O por la interacción con sus compañeros?

El aprendizaje informal

• ¿Hay alguna otra forma en la que los colaboradores puedan aprender la cultura? ¿Cuál/es?

• ¿Ustedes trabajan en hacer que la cultura sea visible en el trabajo diario? ¿De qué forma?

• ¿Cuales de los valores crees que es el más difícil para los colaboradores, o dicho de otra 

manera, cuál ha sido más difícil de implementar? ¿Cómo se manifiesta?

• ¿Cómo han estado trabajando para enseñar estos valores? ¿Qué problemas han surgido y 

cómo han resuelto estos problemas?

• ¿Tienes algo más que añadir o alguna pregunta que quieras hacer?
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Bilaga 3 – Följebrev på svenska och spanska

Samtliga  intervjupersoner  ombads  läsa  genom  följebrevet  innan  intervjun  startade.  Även  
informanterna  fick  läsa  samma  följebrev  som  respondenterna  men  vi  påpekade  vid  dessa  två  
tillfällen att konfidentialiteten inte skulle gälla på samma sätt som för respondenterna då deras titel  
samt  varuhusens  respektive  namn  skulle  anges  i  arbetet.  Samtliga  intervjupersoner  gav,  efter  
genomläsandet, sitt tillstånd till att spela in intervjun.  

Svenskt följebrev
Vi heter Olga Valleryd och Lina Wirenskog och är studenter vid Uppsala Universitet. 

Denna intervju är en del i vår studie som kommer att utmynna i skrivandet av vår kandidatuppsats 

vid  Uppsala  Universitet.  Denna  uppsats  kommer  att  publiceras  efter  ventilering/försvar  av 

uppsatsen i januari 2012 och efter att uppsatsen godkänts. Då uppsatsen är färdig är den offentlig 

och kommer att finnas tillgänglig på universitetets publikationsbas för studentuppsatser. Vi skriver 

denna uppsats i rent akademiskt syfte och vi är inte här på uppdrag av Ikea eller någon annan. 

Nedan följer viktig information som vi vill att du tar del i innan vi startar intervjun:

• Ditt  deltagande i  denna intervju är  frivilligt  och  du kan när  som helst  välja  att  avsluta 

intervjun. Dina svar är värdefulla för oss och för vår undersökning och vi hoppas på ditt 

deltagande och räknar med att du svarar sanningsenligt på våra frågor. 

• I  uppsatsen kommer vi att  använda namnet Ikea samt namnen på de två varuhus där vi 

genomför  intervjuer.  Vi  kommer  däremot  inte  att  skriva  ut  några  namn  på  intervjuade 

personer. 

• Dina svar kommer att presenteras i grupp tillsammans med övriga tre intervjuade från ditt 

varuhus och de gånger vi skriver direktcitat kommer dessa inte kunna kopplas till en specifik 

person. 

• Vi kommer att spela in intervjun av praktiska skäl, om du ger ditt tillstånd till detta, för att vi 

på bästa sätt ska kunna återge intervjun och för att vi ska kunna använda direktcitat utan risk 

för felcitering. Denna inspelning kommer endast att avlyssnas av oss, Olga och Lina, under 

uppsatsskrivandet och vi  kommer sedan att  radera inspelningen. En utskrift  kommer,  av 

samma anledning att göras och även denna kommer endast vi två ta del av och den kommer, 

efter avslutat arbete, att förstöras. 

• I slutet av intervjun kommer det finnas möjlighet för dig att ställa frågor. 

• Om du skulle vilja kan vi skicka en kopia av det färdiga arbetet till dig, i så fall var god fyll i 

din mailadress nedan. 

Olga Valleryd    Lina Wirenskog
E-post xxx tfn xxx    E-post yyy tfn yyy
Información pre-entrevista
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Nosotras nos llamamos Olga Valleryd y Lina Wirenskog y somos estudiantes de la Universidad de 

Uppsala, Suecia. Esta entrevista hace parte de nuestro trabajo de tesina de la Universidad que será 

publicada después de la ventilación y aprobación del trabajo en enero de 2012. Una vez terminado 

el trabajo, se hará público a través del base de publicaciones de tesinas de la Universidad. El trabajo 

está hecho por motivos académicos y no estamos representando a Ikea ni otros intereses. 

A continuación encontrarás información importante para tu participación:

• Tu  participación  en  esta  entrevista  es  voluntaria  y  puedes  interrumpirla  en  cualquier 

momento.  Tus  respuestas  son  valiosas  para  nuestro  trabajo,  esperamos  contar  con  tu 

colaboración y esperamos la honestidad en tus respuestas. 

• En la tesina usaremos el nombre de Ikea como también los nombres de las tiendas en las 

cuales  haremos  las  entrevistas.  Por  el  contrario,  no  se  publicará  ningún  nombre  de  las 

personas entrevistadas.

• Tus respuestas serán presentadas en grupo junto con las otras personas de tu tienda y las 

veces que usemos citas directas no será posible identificar quién las ha dicho.

• Vamos a grabar la entrevista simplemente por razones prácticas, si nos das el permiso de 

hacerlo, para que podamos recontar la entrevista de la mejor forma y para poder hacer citas 

directas sin riesgo de mal citación. La grabación solamente la escucharemos nosotras, Olga 

y Lina, durante el proceso del trabajo y después la borraremos. Haremos una trascripción de 

la grabación por las mismas razones y esta también solo la leeremos nosotras y después de 

terminar el trabajo, será destruida.

• Al final de la entrevista tendrás la posibilidad de hacer preguntas. 

• Si así lo prefieres, te podemos mandar una copia del resumen del trabajo (el trabajo será 

escrito en sueco pero haremos un resumen en español), en ese caso por favor escribir tu 

dirección de email aquí abajo.

Olga Valleryd Lina Wirenskog
Mail xxx Mail xxx
Tel xxx Tel xxx
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