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Stort tack till IKEA-Gruppen och till de chefer och medarbetare vid  

IKEA Kungens Kurva, IKEA Västerås och IKEA Uppsala  

som deltagit i denna undersökning.  

Utan Ert vänliga bemötande och öppenhet hade studien inte varit möjlig. 
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Sammanfattning 

Många företag väljer att inleda samarbeten med ideella organisationer som en del av sitt 

hållbarhetsarbete. Sektoröverskridande partnerskap kräver väl genomtänkta val gällande 

partnerorganisation, målsättningar och utformning, och hur samarbetet ska implementeras i 

företagets verksamhet. Dessa val utgör steg i en process som leder till att organisationen 

integreras i företagets verksamhet.  

I denna uppsats utreds hur enskilda varuhus inom företaget IKEA arbetar för att integrera 

ideella organisationer i sin verksamhet. IKEA:s svenska varuhus arbetar med samarbeten som 

styrs centralt av företagets ledning och med lokala organisationer. I uppsatsen undersöks 

likheter och skillnader i integreringsprocessen mellan de två typerna av samarbeten. 

Frågorna undersöks genom intervjuer på tre IKEA-varuhus, en representant från IKEA-

gruppen och en mindre dokumentstudie. Varuhusen lägger mer tid och resurser på att utforma 

lokala partnerskap, men har svårigheter att kommunicera information om dem till 

medarbetare och kunder. Vid centralt styrda samarbeten är fokus för varuhusen att vid 

kampanjer effektivt presentera det bakomliggande budskapet. Den mer effektiva 

kommunikationen medför att de centralt styrda samarbetena blir mer effektivt integrerade i 

verksamheten än de lokala engagemangen. 
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Inledning 

Privatpersoner, intresseorganisationer och myndigheter ställer idag krav på att vinstdrivande 

företag ska producera och agera på ett ansvarsfullt sätt. Enligt en rapport från Svensk Handel 

anser sju av tio svenska konsumenter att det är viktigt att företag tar hänsyn till sociala, etiska 

och miljörelaterade frågor i sin verksamhet. I samma rapport framgår även att 96 procent av 

svenska handelsföretag med fler än 250 anställda anger att företaget ägnar sig åt aktiviteter 

relaterade till ansvarsfullt företagande, även kallat CSR, corporate social responsibility (Blom 

& Frisk, 2013). Begreppet är brett och sägs kunna inkludera allt från miljöfrågor och män-

skliga rättigheter till att främja kulturell mångfald bland företagets anställda och sponsring av 

lokala idrottsföreningar (Blom et al. 2013). Det innebär att företag måste välja vilka 

ansvarsområden som bör inkluderas i dess handlingsplan och besluta hur arbetet ska utformas. 

Utöver krav från externa intressenter anges även globalisering vara en drivkraft som ligger till 

grund för företags ökade satsningar på ansvarsfullt företagande. Då många företag nu 

allokerar delar av sin verksamhet till olika delar av världen blir sociala frågor i avlägsna 

länder en angelägenhet för företag och konsumenter i dess hemland. Detta leder till att 

problem som tidigare har hanterats av ideella organisationer, som till exempel barnarbete och 

arbetsmiljöfrågor i andra länder, nu även faller inom vinstdrivande företags ansvarsområden 

(Googins & Rochlin, 2000). 

En strategi som har blivit allt vanligare bland företag som vill eller förväntas ta ansvar för sin 

verksamhet är att inleda strategiska samarbeten med ideella organisationer (Barone et al., 

2007; Googins & Rochlin, 2000; London et al., 2006). Denna typ av samarbeten kan utformas 

på en mängd olika sätt beroende på de förutsättningar som existerar för de båda parterna, till 

exempel vad som motiverar samarbetet och om det inleds för att åtgärda ett existerande 

problem eller för att förebygga framtida problem (Bryson et al., 2006). Att inleda en allians 

med en ideell organisation kan ge företag tillgång till resurser, kunskap och nya kontaktnät 

som leder till att dess CSR-arbete kan effektiviseras (London et al., 2006; Rondinelli & 

London, 2003). 

Uppkomsten av sektoröverskridande partnerskap mellan företag och ideella organisationer 

kan även relateras till fenomenet “cause-related marketing” (CRM), där relationen är tänkt att 

gynna företagets verksamhet. Företaget kan då välja att, till exempel, sälja produkter till 

förmån för den ideella organisationen med syftet att bidra med donationer. Denna typ av 
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kampanjer kan medföra flera fördelar för företaget; ökad vinst, bättre anseende bland 

företagets intressenter, ökad motivation för anställda, och ett mer effektivt CSR-arbete 

(Varadarajan & Menon, 1988; Gourville & Rangan, 2004). 

Företag kan även inleda strategiska samarbeten med mindre ideella organisationer som endast 

är verksamma inom en viss ort eller region för att skapa en länk mellan företaget och det 

lokala samhället. Därmed kan företaget få bättre anseende bland kunder och lokala 

intressegrupper (Gourville & Rangan, 2004; Liston-Heyes & Liu, 2010). 

Eftersom de bakomliggande motiven till strategiska samarbeten mellan företag och ideella 

organisationer kan skilja sig kraftigt mellan varje individuellt samarbete varierar också de mål 

och förväntningar som parterna har på samarbetet, och därmed också samarbetets utformning. 

Processen som leder till ett samarbete inleds med valet av en lämplig partnerorganisation och 

utformandet av mål och villkor (Seitanidi & Crane, 2009; Bryson et.al., 2006; Googins & 

Rochlin, 2000; Austin, 2000). När samarbetet inleds är det nödvändigt att båda 

organisationerna är medvetna om partnerns förväntningar och att kommunikation och 

kunskapsöverföring sker effektivt mellan dem (London et al., 2006); detta för att samarbetet 

ska få genomslagskraft i båda organisationerna. 

Strategiska samarbeten mellan företag och ideella organisationer medför även utmaningar och 

risker för de parter som väljer att hänge sig åt dem; val av en lämplig partnerorganisation är 

ett avgörande steg för att minimera dessa risker. En ideell organisation riskerar att dess rykte 

tar skada om de samarbetar med ett företag som jobbar på ett oetiskt sätt, och företaget 

riskerar att deras verksamhet påverkas negativt om den ideella organisationens mål inte är 

förenliga med företagets (Gourville & Rangan, 2004). Att inleda ett samarbete med en 

organisation som anses vara legitim och ha mål och värderingar som är kompatibla med 

företagets är därmed avgörande för en lyckad integrering av partnerskapet. 

Ett företags policy gällande ansvarsfullt företagande sköts ofta av huvudkontoret då de har en 

översiktsbild av verksamheten. Därmed har huvudkontoret ofta ansvaret att bilda och 

integrera samarbeten med ideella organisationer i de olika delarna av företaget. Dock kan det 

även vara så att enskilda utskott av ett större företag förväntas samarbeta med ideella 

organisationer på en lokal eller regional nivå för att etablera sig som en del av det lokala 

samhället de befinner sig i (Liston-Heyes & Liu, 2010).  
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Eftersom val av partner och formulering av mål och villkor beskrivs som mycket viktiga för 

att ett strategiskt samarbete med en ideell organisation ska bli effektivt är det lämpligt att 

ställa frågan om implementering av centralt styrda och lokalt kontrollerade samarbeten skiljer 

sig åt för en enskild aktör. Vid lokalt styrda samarbeten besitter den enskilde aktören ett större 

ansvar då denne har större kontroll över valet av partner och resursanvändning än vid centralt 

styrda samarbeten. Detta kan medföra att arbetet för att integrera en lokal ideell organisation 

skiljer sig från integreringen av ett samarbete som har utformats centralt och kommunicerats 

från företagets ledning. 

En bransch där en stor andel företag vanligen samarbetar med ideella organisationer som en 

del av sitt miljö- och samhällsansvar är detaljbranschen (Liston-Heyes & Liu, 2010). Av alla 

sektorer inom företagande är denna sektor den som genererar mest intäkter till ideella 

organisationer (Barone et al. 2007). Det är även en sektor där det är vanligt att enskilda 

aktörer som butiker och varuhus ansvarar för lokala samarbeten med ideella organisationer, 

utöver dem som utformas som en del av huvudkontorets hållbarhetspolicy (Handelns 

Utvecklingsråd, 2011).  

Syfte och frågeställningar  

I denna uppsats undersöks hur ett detaljhandelsföretag arbetar för att integrera samarbeten 

med ideella organisationer i sin verksamhet som en del av sitt samhällsansvar. 

För att undersöka denna fråga görs en fallstudie av det svenska möbelföretaget IKEA som 

samarbetar med flera olika ideella organisationer, där vissa samarbeten styrs centralt men 

många även sköts lokalt. Genom att undersöka hur enskilda varuhus arbetar med 

integreringen av både centralt styrda och lokala samarbeten ämnar vi få en bild av hur ett 

detaljhandelsföretag arbetar med sektoröverskridande partnerskap. För att lättare kunna 

besvara forskningsfrågan delas den upp i två undersökningsfrågor: 

1) Hur integreras samarbeten som styrs centralt i enskilda varuhus verksamhet? 

2) Hur integreras samarbeten med lokala organisationer i enskilda varuhus verksamhet? 

Definition av begrepp 

I denna uppsats syftar begreppet ideell organisation till välgörenhets- och 

intresseorganisationer, och även institutioner som sjukhus och andra vårdinrättningar som 

drivs utan vinstsyfte. Begreppen ideell organisation och icke-vinstdrivande organisation 

används synonymt. 
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Teori 

I följande avsnitt presenteras det teoretiska ramverk som kommer att ligga till grund för 

analysen av empiriska data. Efter en genomgång av de vanligaste motiven bakom 

sektoröverskridande partnerskap presenteras olika typer av samarbeten och den process i tre 

steg som används för att skildra integreringsförloppet. Då kommunikation är en central 

aspekt i denna process följer en närmare redogörelse av varför det är viktigt. 

Partnerskap 

Det finns flera fördelar med sektoröverskridande samarbeten, både för företaget och 

organisationen. Från det vinstdrivande företagets perspektiv finns två typer av fördelar; de 

monetära vinsterna som följer en ökad försäljning och mer icke-konkreta fördelar så som 

ökad motivation, arbetseffektivitet och känsla av tillhörighet hos företagets anställda 

(Gourville & Rangan, 2004). Exempel på fördelar med dessa samarbeten inkluderar även att 

generera en positiv bild av företaget, samt att tillfredsställa intressegrupper som kunder 

(Varadarajan & Menon, 1988). 

För de ideella organisationerna är ett samarbete med vinstdrivande företag ofta en möjlighet 

att öka organisationens synlighet för allmänheten och att få tillgång till mer resurser för 

organisationens arbete. Det kan också ge dem möjligheten att påverka företag inom branscher 

som är relaterade till organisationernas intresseområden (London et al. 2006). 

När företag engagerar sig i sektoröverskridande samarbeten med ideella organisationer är det 

viktigt att ha klara mål och utvärdera alla möjliga för- och nackdelar innan samarbetet inleds 

(Googins & Rochlin, 2000). För att dessa samarbeten ska lyckas måste de formuleras utifrån 

strategiska kriterier och passa in i företagets affärsstrategi (Gourville & Rangan, 2004; 

Seitanidi & Crane, 2009; Rondinelli & London, 2003). Ett ogenomtänkt samarbete kan 

åsamka både företaget och den ideella organisationen ogagn i form av skadat anseende 

(Svensson & Wood, 2011). 

Det finns tre typer av samarbeten mellan vinstdrivande företag och ideella organisationer; 

filantropiska, transaktionella och integrativa. Dessa tre stadier avgör till vilken grad de två 

parterna är integrerade, dvs. hur nära varandra de samarbetar (Austin, 2000). Filantropiska 

partnerskap är den vanligaste typen av samarbete och är av monetär art; förhållandet kan 

beskrivas som det mellan donationsgivare och donationsmottagare. ‘Cause related marketing’, 

eller CRM, är en del av den transaktionella kategorin. CRM kan förklaras som skapandet av 
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en länk mellan ett vinstdrivande företag och en icke-vinstdrivande organisations mission. 

Målet är att främja det vinstdrivande företagets strategi; därför initieras ett sådant samarbete 

oftast av företaget (Gourville & Rangan, 2004). Enligt Simpson et al. (2011) erbjuder ett 

sådant samarbete, utöver de monetära vinsterna, tillgång till andra annars onåbara resurser. 

Detta innebär att förutom donationer sker även utbyte av andra resurser så som information, 

kunskap och värderingar.  

Ett integrativt partnerskap innebär ett väldigt nära samarbete mellan partnerorganisationerna. 

Likt vid ett samriskföretag (joint venture), delar de resurser, kunskap och arbetskraft för att 

åstadkomma en förändring hos företaget eller på marknaden, eller skapa ny kunskap i enlighet 

med gemensamt uppsatta mål (Austin, 2000). 

Integreringsprocessen 

För ett företag som inleder en allians med en ideell organisation kan partnerskapet beskrivas 

som en process i flera steg som berör de beslut som leder fram till valet av 

partnerorganisation liksom interaktionerna mellan de båda parterna när samarbetet väl har 

inletts. Beroende på vilken typ av samarbete som inleds kan de olika stegen av processen 

variera i intensitet, då ett filantropiskt partnerskap kräver en annan typ av resurser och 

engagemang än ett integrativt samarbete. Karakteristika så som målsättningar, kontinuerlig 

kommunikation, engagemang bland chefer och medarbetare, uppföljning och utvärdering av 

resultat och gemensamt användande av resurser är strategiskt viktiga för utformningen av ett 

samarbete. Att enbart förlita sig på donationer av pengar eller produkter är inte nog för ett 

lyckat, långsiktigt samarbete (Googins & Rochlin, 2000). 

De kritiska steg som utgör samarbetsprocessen kan delas in i tre faser: urvalsfasen som äger 

rum innan samarbetet bildas, bildandefasen där samarbetet utformas och ramar fastställs, samt 

prestationsfasen där kunskap utbyts och handlingsplaner implementeras i verksamheten 

(London et al. 2006). Figuren nedan baseras på den modell som presenteras av London et al. 

(2006) för integrativa samarbeten, men kan även användas för att beskriva processen bakom 

filantropiska och transaktionella samarbeten, då faserna är de samma men varierar i intensitet 

(Googins & Rochlin, 2000; Svensson & Wood, 2011). 
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Figur 1 - Integreringsprocess för strategiska samarbeten (London et al. 2006)  

I urvalsfasen identifieras de viktiga resurser som det planerade samarbetet kommer att tillföra 

och bruka. Företaget försöker hitta en lämplig samarbetspartner som delar dess värderingar 

och kompetenser och därigenom legitimera sina åtgärder och beslut gällande omgivningen. 

Den tilltänkta partnerorganisationens mission måste överensstämma med företagets strategi 

för att samarbetet ska kunna anses lämpligt att genomföra (Gourville & Rangan, 2004). Då 

ideella organisationer många gånger inte ingår i ett vinstdrivande företags närmaste nätverk 

kan det vara en utmaning att sätta sig i förbindelse med en lämplig partnerorganisation. 

Företag föredrar ofta att använda sig av återkommande samarbeten för att undvika att varje 

gång behöva kontakta en ny organisation, då den legitimitet och tillit som skapas genom 

upprepade interaktioner underlättar implementeringen av samarbetet (London et al. 2006). 

Här innebär legitimitet att de båda parterna anser varandra vara lämpliga källor till de resurser 

och den kunskap som behövs för att förhållandet ska bli givande. 

En viktig del av den andra fasen, bildandefasen, är relations- och strukturskapandet med 

partnerorganisationen, vilket möjliggör kunskapsöverföring och effektiv kommunikation 

mellan parterna under samarbetet. För att kunna gå vidare till den tredje fasen måste dessa 

relationer och strukturer skapa tillit mellan parterna, vilket i sin tur leder till att båda parterna 

ser varandra som pålitliga aktörer (London et al. 2006). Utan tillit finns rädslan för 

opportunistiskt beteende närvarande, vilket kan vara allt från att den ena parten inte följer 

gemensamt bestämda regler, är oärlig eller utnyttjar motparten och försämrar dennes anseende 

(Liston-Heyes & Liu, 2013).  

I prestationsfasen implementerar företagen de handlingsplaner som har tagits fram för att 

uppnå målen med samarbetet. Vid integrativa samarbeten gäller det till exempel utbyte av 

kunskap eller skapandet av ny kunskap för att effektivisera vissa aspekter av företagets 

verksamhet. Under denna fas är effektiv kommunikation mellan de båda parterna avgörande 

för att kunna uppnå målen med samarbetet (London et al. 2006). När målen med samarbetet 
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är av filantropisk eller transaktionell natur innebär implementeringen till exempel 

genomförandet av kampanjer och evenemang med koppling till den ideella organisationens 

mission, beroende på de förutsättningar och mål som ligger till grund för samarbetet 

(Svensson & Wood, 2011). Under prestationsfasen sker även uppföljning och utvärderingar 

av partnerskapet (Gourville & Rangan, 2004) och dess relativa effektivitet. Detta för att 

avgöra om målen som sattes under bildningsfasen har uppfyllts och om samarbetet är värt att 

underhålla i framtiden. Oavsett typen av samarbete så skapas mer värde för både företaget och 

den ideella organisationen om båda parter väljer att hänge sig återkommande samarbeten 

under en längre tidsperiod (Austin, 2000; Svensson & Wood, 2011). 

Ett partnerskap mellan ett företag och en ideell organisation är många gånger inte bara av 

internt intresse för de båda parterna, utan berör även externa intressenter. Svensson och Wood 

(2011) anger utöver de båda partnerorganisationerna också marknaden och samhället som 

intressegrupper som kan beröras av en strategisk allians, och därmed borde tas hänsyn till.  

Kommunikation 

Kommunikation kan sägas vara kärnan av alla företagsaktiviteter. Alla människor 

kommunicerar dagligen med andra människor men för företag är det viktigt att detta sker 

effektivt, både internt och externt. Om detta inte är fallet kan ett kommunikationsgap, ett 

misslyckande att förmedla budskap tydligt, uppstå (Sinha, 2012). Kommunikation är även en 

viktig komponent i integreringsprocessen då den är avgörande för skapandet av tillit mellan 

partnerorganisationerna (Austin, 2010). Utöver detta är det viktigt att kommunikationen sker 

fritt genom hela företaget; från VD till anställda på golvet (Sinha, 2012). 

För att undvika kommunikationsgap är det viktigt att kommunikationen är både effektiv och 

övertygande; budskapet ska vara aktuellt och relevant. Eftersom det idag finns många 

medium att välja mellan är det viktigt att komma ihåg att olika budskap kräver olika medier 

för att förmedlas effektivt. Att alltid kommunicera via samma typ av medium kan leda till 

förlorat intresse eller svårigheter i förståelse (Sinha, 2012).  

Tidigare forskning om kommunikation i samband med hållbarhet har tenderat att fokusera på 

extern kommunikation till intressenter i form av hållbarhetsrapporter, men även intern 

kommunikation är en viktig del av hållbarhetsarbetet (Kataria et al. 2013). För att ett företags 

hållbarhetsarbete ska vara effektivt krävs kollektiva ansträngningar från alla medarbetare i 

företaget. Anställda utgör en väldigt viktig intressentgrupp då de anses vara trovärdiga 
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informationskällor som kan förmedla information till andra intressenter, såsom kunder. För att 

kunna använda hållbarhet som en komparativ fördel är det alltså viktigt att engagera 

medarbetarna i hållbarhetsinitiativen (Austin 2010; Kataria et al. 2013). Detta innebär även en 

kommunikationsutmaning; eftersom det finns stora skillnader i vad som intresserar människor 

kan det vara svårt att väcka allas intresse samtidigt (Sinha, 2012).  

Företag använder sig av både traditionella kommunikationskanaler så som personliga möten 

och skriven kommunikation, samt elektroniska kanaler som e-post, intranät och sociala 

medier för att kommunicera med intressenter inom och utanför företaget. Hur effektiv en 

kommunikationskanal är beror dock på hur bra den passar in i den strategiska processen och 

hur den bidrar till att nå de grundläggande målen (Kataria et al. 2013).  

Analysverktyg 

Oavsett typen av samarbete eller till vilken grad de två parterna är integrerade är ett 

sektoröverskridande samarbete en utmaning som kräver tid, engagemang och tillit. När 

kommunikationen mellan olika nivåer inom företaget, mellan partnerorganisationer och till 

externa intressenter är effektiv skapas tillit, vilket i sig bidrar till att implementeringen av 

samarbetet sker effektivt och underlättar uppfyllandet av målsättningar (Austin, 2010). Då 

dessa samarbeten har potentialen att medföra flera fördelar för företaget, inte bara i form av 

monetära vinster men även som ökad motivation hos anställda, är det viktigt att samarbetet är 

genomtänkt och utvärderas genom hela processen. Även om dessa samarbeten är ett sätt för 

företag att ta socialt ansvar måste den ideella organisationens mission passa in i det 

vinstdrivande företagets strategi. 

Då syftet är att undersöka integreringen av lokalt styrda och centralt styrda samarbeten i 

enskilda aktörers verksamhet kommer det viktigaste analysverktyget att vara processen 

illustrerad i figur 1. Figuren används också för att undersöka skillnader i 

integreringsprocessen mellan lokala och centrala partnerskap. Eftersom kommunikation är 

den aspekt som genomsyrar processens alla faser och är avgörande för en effektiv integrering 

kommer analysen att fördjupas med avseende på olika aspekter av kommunikation; intern och 

extern kommunikation till olika intressenter, samt kommunikation med partnerorganisationen. 
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Metod 

För att undersöka frågan och få en djupare förståelse för hur ett vinstdrivande företag arbetar 

med ideella organisationer i sin verksamhet görs en fallstudie av IKEA (Myers 2009; 

Saunders et al. 2012). Vi har valt detta företag då de samarbetar med flera ideella 

organisationer som en del av sitt CSR-arbete, där vissa samarbeten styrs centralt, men där 

enskilda länder och varuhus även kan engagera sig i egna projekt för att stärka det 

närliggande samhället. IKEA ansågs vara ett lämpligt studieobjekt då de har flertal 

samarbeten med ideella organisationer sedan flera år tillbaka. IKEA anger även 

hållbarhetsarbetet som en fundamental del av företagets utvecklingsplan (Hållbarhetsrapport 

VÅ09, VÅ12).  

Eftersom IKEA är ett mycket stort företag med försäljning och produktion i flertalet länder 

har studien avgränsats till företagets försäljningsverksamhet i Sverige och de samarbeten som 

rör denna. 

Datainsamling 

För att få en bild av hur företagets samarbeten integreras på olika nivåer i dess verksamhet har 

vi valt att göra ett flertal semistrukturerade intervjuer. Eftersom den här typen av intervjuer är 

icke-standardiserade kunde vi fritt ställa följdfrågor och på det sättet få innehållsrik, 

detaljerad information (Myers 2009; Saunders et al. 2012). Intervjuer ansågs även vara en 

lämplig insamlingsmetod då denna typ av fråga berör människor och deras handlingar, och 

inte på något bra sätt kan ersättas med kvantitativa data (Myers 2009). Intervjuerna utfördes i 

samband med besök på respektive varuhus. Om ett personligt möte inte var möjligt 

genomfördes intervju istället per telefon. Vi är medvetna om de begränsningar som denna 

metod innebär, då exempelvis tolkning av den icke-verbala interaktionen som sker vid 

personliga intervjuer uteblir (Saunders et al. 2012). Oavsett möjliga begränsningar anser vi att 

de personer som intervjuades per telefon besatt kunskap som var nödvändig för studien, och 

att metoden då var lämplig att använda för att undvika bortfall. Korrespondens genom e-post 

och telefon ägde rum inför samtliga besök på varuhusen för att bygga upp ett förtroende och 

ge kort förberedande information om studiens syfte och forskningsfråga.  

Även om intervjuer är ett effektivt sätt att samla in djupgående information kan denna metod 

medföra svårigheter. En så kallad intervjuareffekt kan påverka respondenten och dess svar, 

vilket betyder att intervjuaren provocerar fram specifika svar genom kommentarer eller icke-
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verbala beteenden (Saunders et al. 2012). Vi hanterade detta genom att undvika att ställa 

ledande frågor. 

När ett företag har en stark värdegrund som i det här fallet (IKEA Group Yearly Summary 

FY2012) kan även det påverka vilka svar intervjuaren får. Intervjuobjekten kan känna 

behovet av att förmedla en positiv bild av företaget om de identifierar sig med företaget. Då 

frågor om CSR och hållbarhet kan anses vara känsliga ämnen har vi undvikit laddade frågor 

om huruvida respondenten anser att företaget gör tillräckligt och istället fokuserat på frågor 

om hur de jobbar i praktiken. 

Intervjuobjekten är personer med olika befattningar på tre olika varuhus i Stockholm, 

Västerås och Uppsala. Samtliga respondenter presenteras anonymt för att ta hänsyn till de 

anställdas integritet och undvika att personliga åsikter som förmedlas i intervjuerna orsakar 

konflikter på arbetsplatsen. I tabellen nedan följer en sammanställning av respondenterna och 

de datainsamlingsmetoder som användes vid intervjutillfällena.  

Tabell 1 - Sammanställning av intervjuer vid varuhus, ordnade efter ort  

Befattning 
Ort 

(Varuhus) 

Typ av 
intervju 

Inspelad (I) / 
Antecknad (A) 

Längd i 
minuter 

Lokal marknadschef Stockholm Besök I + A 30 

Medarbetare Stockholm Besök I + A 10 

Medarbetare Stockholm Besök A 10 

Medarbetare Stockholm Telefon I + A 15 

Varuhuschef Västerås Besök I + A 20 

Lokal marknadschef Västerås Besök I + A 60 

Medarbetare Västerås Besök I + A 10 

Medarbetare Västerås Telefon I + A 15 

Varuhuschef Uppsala Besök I + A 65 

Kundrelationschef/ lokal 

marknad 
Uppsala Besök I 45 

Medarbetare Uppsala Besök I 10 

Medarbetare Uppsala Besök I + A 10 
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Respondenterna innefattade två varuhuschefer, tre chefer med ansvar för varuhusets lokala 

marknad, samt ett antal anställda vid avdelningarna kundrelation och sälj som jobbar i nära 

kontakt med kunderna. En av intervjuerna genomfördes på engelska, resterande på svenska. 

Dessa intervjuer genomfördes på plats i respektive varuhus med undantag för två 

telefonintervjuer. Telefonintervjuerna gjordes med säljare som var ansvariga för en pågående 

kampanj i samarbete med två internationella partnerorganisationer. Då personerna i fråga inte 

var på plats vid intervjutillfället men ändå ansågs viktiga på grund av ansvarsområdet valdes 

denna intervjumetod. Intervjuerna spelades in då tillåtelse gavs av respondenterna. Då 

inspelning nekades antecknades svaren för hand istället. Vid flera tillfällen togs anteckningar 

även som komplement till de inspelade intervjuerna. Samtliga intervjuade erbjöds möjligheten 

att läsa igenom transkriberingarna av samtalen efteråt, vilket gav dem möjligheten att 

korrigera mindre sakfel och förbättra kvaliteten på studien (Stake, 1995). 

Vi har valt att göra intervjuer med personer med olika ansvarsområden för att få en mer 

nyanserad bild av hur företagets samarbeten med ideella organisationer fungerar på olika 

nivåer i företaget. Den lokala marknadschefen anses ha goda kunskaper om de lokala 

samarbeten och kampanjer som varuhusen bedriver. Varuhuscheferna är ansvariga för att 

förmedla information från högre instanser i företaget i varuhusets verksamhet och är därför 

lämpade att närmare förklara hur deras varuhus arbetar med internationella och lokala 

samarbeten i vardagen. Medarbetarna inom kundrelation- och säljavdelningarna anses vara 

intressanta intervjuobjekt då de har möjlighet att förmedla information om företagets 

samarbeten till kunder, och därmed kan påverka företagets anseende.  

För att få information om hur samarbeten med ideella organisationer fungerar i andra delar av 

företaget har vi valt att intervjua en person hos IKEA-gruppen som har insikt i 

hållbarhetsarbetet och ansvarar för partnerskapen med de ideella organisationer som influerar 

företagets globala hållbarhetspolicy. Intervjun genomfördes på engelska. På grund av stort 

geografiskt avstånd genomfördes denna intervju via telefon och varade i 25 minuter. 

Inspelning och anteckningar användes för att ta till vara på informationen, men på grund av 

tekniska problem spelades bara den andra halvan av intervjun in. För att komplettera 

informationen från den första halvan av intervjun och därmed undvika bortfall av information 

skickades anteckningarna via e-post till respondenten som fyllde i information som saknades. 
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För att komplettera intervjuerna gjordes även en mindre dokumentstudie bestående av 

publicerat material i form av företagets hållbarhetsrapporter från åren 2009 till 2012, och även 

opublicerat material i form av en intern tidning som ges ut veckovis på varuhuset i Uppsala. 

Denna tidning är lokal för varje enskilt varuhus och återfinns även i andra former på de andra 

varuhusen i studien. Beslutet att studera denna interna tidning togs efter att intervjuerna 

påbörjats då det framgick att detta är den främsta kommunikationskanalen mellan ledning och 

medarbetare. Trots att access bara erhölls till ett arkiv ansågs dokumentstudien ge användbar 

information, och den begränsade tillgången ansågs inte vara till nackdel för studien. 

Operationalisering 

Den huvudsakliga datainsamlingsmetoden i denna undersökning utgjordes av intervjuer med 

personal vid de tre varuhusen. Vid förberedandet av dessa intervjuer gjordes en genomgång 

av existerande teoretiska modeller gällande bildandet och implementeringen av samarbeten 

mellan vinstdrivande företag och ideella organisationer (Googins & Rochlin 2000; London et 

al. 2006; Rondinelli & London 2003; Seitanidi & Crane 2009). Även resultaten av tidigare 

undersökningar gällande CRM (Liston-Heyes & Liu, 2010) användes för att få en bild av de 

dimensioner som anses influera utformningen av samarbeten. Intervjufrågorna gjordes så 

öppna som möjligt för att tillåta intervjuobjekten att själva berätta om och förklara hur arbetet 

med ideella organisationer fortskred. Frågorna delades även upp så att de lokala 

engagemangen i varuhusen och de centralt styrda samarbetena behandlades var för sig. Detta 

för att möjliggöra jämförelser av dimensioner som kommunikation och initiativtagande. 

Intervjufrågorna anpassades även efter intervjuobjektets förväntade kunskapsnivå då det inte 

ansågs nödvändigt att intervjua en medarbetare om processer som sker på högre ort. Då 

samtliga intervjuer baserades på dimensioner som till viss del identifierades från teoretiska 

publikationer på engelska kunde intervjufrågorna enkelt anpassas för de engelskspråkiga 

respondenterna. I början av varje intervju ställdes allmänna frågor om personens befattningar 

och ansvarsområden, samt dennes allmänna kunskapsnivå om företagets samarbeten med 

ideella organisationer. Om en person under intervjun visade sig besitta mer kunskap än väntat 

ställdes följdfrågor för att ta till vara på informationen. 

Vid intervjun med personen vid IKEA-gruppen ställdes främst frågor relaterade till valen att 

samarbeta med ideella organisationer, såsom val av partner, mål med enskilda projekt och 

krav och förväntningar vid samarbeten. Frågor relaterade till kommunikation inom och 
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utanför företaget i samband med lokala och globala satsningar ansågs också vara intressanta 

för undersökningen. 

I tabellen nedan återfinns en sammanställning av de dimensioner som användes vid 

utformningen av intervjufrågorna till respondenterna. Frågorna återfinns i bilaga 1. 

Tabell 2 - Sammanställning av intervjuteman  

IKEA-gruppen Chefsposition, varuhus 
Medarbetare, 

varuhus 

Kunskapsnivå 

Motiv till samarbeten 

Val av partnerorganisation 

Kriterier, krav, förväntningar  

och mål 

Hur ofta omförhandlas villkoren 

Rapportering/kommunikation 

- Intern 

- Extern 

- Till partnerorganisation 

Resursanvändning 

Kännedom lokala projekt 

Utmaningar 

Kunskapsnivå 

Samarbeten i vardagen 

Frihet vid beslutstagande 

Kriterier, krav, förväntningar  

och mål 

Hur ofta omförhandlas villkoren 

Rapportering/kommunikation 

- Intern 

- Extern 

Resursanvändning 

Urval och förhandlingar 

Initiativtagande 

Utformning av samarbeten 

Kunskapsnivå 

Samarbeten i 

vardagen 

Motivation och 

engagemang 

Kommunikation 

- Intern 

- Extern 

Förväntningar och 

krav 

Initiativtagande 

Möjlighet till 

personlig inverkan 

 

Dessa dimensioner ansågs intressanta och viktiga att undersöka av olika anledningar. 

Dimensioner som kommunikation har en direkt inverkan på hur effektivt samarbetet 

integreras i företagets verksamhet och dess omgivning. Urval, målsättningar, förväntningar 

och resursanvändning är också direkt kopplade till urvals- och bildningsfaserna av samarbetet 

och ansågs därmed vara relevanta att undersöka. Eftersom varuhusen arbetar både med att 

integrera centralt styrda samarbeten och att sköta lokala partnerskap utvärderas hur stor frihet 

de har att påverka och anpassa projekt till att passa den egna miljön, samt hur processen 

gällande lokala initiativ ser ut. Då en drivande kraft bakom företags satsningar på ansvarsfullt 

företagande anses vara att motivera företagets anställda utvärderas medarbetarnas känslor och 

åsikter kring företagets samarbeten med ideella organisationer. 
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Även en mindre dokumentstudie utfördes för att utvärdera omfattningen av kommunikationen 

gällande det CSR-arbete som sker inom försäljningsverksamheten. De hållbarhetsrapporter 

som publiceras årligen av företagets hållbarhetsgrupp är den främsta källan till information 

om CSR-arbete som förmedlas externt till omvärlden. Rapporterna från åren 2009-2012 

studerades för att få en inblick i vilken omfattning företaget kommunicerar dess samarbeten 

med ideella organisationer, och vilka samarbeten och ansvarsområden som gavs mest 

utrymme i rapporterna. 

Beslutet att granska den interna veckotidningen på varuhuset i Uppsala togs för att få närmare 

insikt i hur den interna kommunikationen kan se ut på varuhusen. Nummer från varje vecka, 

tre år tillbaka i tiden, till och med början av år 2011, studerades för att se i vilken utsträckning 

varuhusen förmedlade information gällande lokala och centralt styrda projekt med koppling 

till de ideella organisationer de samarbetar med. Det som då granskades var antal omnämn-

anden av organisationer och aktuella projekt, samt när under året de förmedlades i tidningen. 

Analys av data 

För att underlätta återkallandet av information vid analysen genomfördes inspelningar och 

transkriberingar av intervjuerna i största möjliga utsträckning. Vid samtliga tillfällen då 

anteckningar togs som komplement eller substitut för inspelning studerades och diskuterades 

anteckningarna efter intervjutillfället. Ett extensivt användande av dokumentation som 

transkriberingar, sammanfattningar, kategorisering av intervjusvar och sammanställning av 

information från dokumentstudien har underlättat analysen av data (Saunders et al. 2012). Då 

undersökningen berörde tre olika varuhus har intervjusvaren ordnats för att tillåta jämförelse 

mellan respondenter med olika befattning av de dimensioner som användes för att formulera 

intervjufrågorna (se ovan: tabell 2). 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär att datainsamlingsteknikerna och analysmetoderna som använts i denna 

undersökning är tillförlitliga och att resultaten går att återskapa av andra forskare vid framtida 

undersökningstillfällen (Saunders et al. 2012). Eftersom undersökningen genomfördes under 

en tid på året då en stor kampanj med koppling till flera ideella organisationer var aktuell är 

det möjligt att liknande undersökningar som genomförs under andra tider på året inte skulle 

generera samma svar från respondenterna, då denna kampanj för tillfället var framträdande 

för de anställda. Dock kan detta faktum ha lett till att vi har fått mer information om 
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samarbetet med de aktuella organisationerna vid denna tidpunkt än vid en tid på året då ingen 

kampanj pågår. 

Respondenterna på chefsnivå hade innan intervjutillfället fått information om de ämnen som 

kom att beröras i intervjuerna då vi innan mötena hade varit i kontakt med dem via e-post. De 

fick även själva bestämma tid och plats för intervjuerna, vilket enligt Saunders et al. (2012) 

gör intervjusvaren mer tillförlitliga. Det var inte möjligt att i förväg boka tid för intervjuerna 

med medarbetarna på varuhusen, men besöksintervjuerna utfördes på en avskild plats för att 

respondentens svar inte skulle påverkas av, exempelvis, chefens närvaro. Dock kunde inte 

detta kontrolleras vid de tillfällen telefonintervjuerna genomfördes. För att undvika 

missförstånd från vår sida såg vi till att vara väl förberedda med information om företaget och 

det aktuella varuhusets lokala verksamhet. 

Validitet kan förklaras som hur väl undersökningsmetoderna verkligen mäter det vi är 

intresserade av att mäta (Saunders et al. 2012), det vill säga om våra metoder är lämpliga för 

att kunna leda oss fram till svar på våra undersökningsfrågor. Genom att triangulera 

datainsamlingsmetoderna, det vill säga använda mer än en metod, har undersökningens 

validitet förbättrats (Stake, 1995). För att komplettera den information som framkom av 

intervjustudien utförde vi en dokumentstudie av både interna och externa kanaler för 

kommunikation. Triangulering innebär även en spridning av datakällor, alltså att granska 

samma fenomen vid flera tider eller platser (Stake, 1995), något som återfinns i studien då 

intervjuer gällande samma ämnen utfördes på tre olika varuhus. 

Kvalitetsdiskussion 

För att ytterligare försäkra oss om studiens kvalitet har vi anammat ett kritiskt förhållningssätt 

till de metoder, teorier och data som har använts för att genomföra studien. Denna studie, 

liksom vid fallstudier i allmänhet, ger begränsade möjligheter att generalisera resultaten för 

att dra slutsatser om en större population (Stake, 1995) men ger en djupare förståelse för det 

specifika fall som studeras (Saunders et al. 2012). Studien berikas däremot av möjligheten att 

granska forskningsfrågan från olika perspektiv, i det här fallet lokala och globala perspektiv, 

vilket i sin tur möjliggör för tolkningar av fenomen som kan ge upphov till ny forskning 

(Ghauri, 1995). Det finns även en risk förenad med att låta respondenter läsa igenom 

transkriberingen av intervjun då de kan ändra på sina svar i efterhand (Saunders et al. 2012), 

men vi har undvikit det genom att noggrant förklara studiens syfte och hur intervjuerna 

kommer att användas. 
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Empiri 

I kommande stycke ges en kort introduktion av företaget samt resultaten av undersökningen. 

Först presenteras en sammanställning av de 13 intervjuer som gjorts med chefer och 

medarbetare på varuhusen, följt av intervjun med representanten från IKEA-gruppen. 

Därefter presenteras de observationer som gjorts i samband med dokumentstudien. 

Företaget IKEA 

Det svenska heminredningsföretaget IKEA, grundat år 1943, är idag verksamt i 44 länder och 

ägs av stiftelsen Stichting INGKA Foundation. IKEA beskriver hållbarhet som en hörnsten i 

företagets affärsstrategi (Hållbarhetsrapport FY12 s.90) och har nära samarbeten med flera 

ideella organisationer som jobbar för både miljö och samhälle på både lokal, nationell och 

internationell nivå (Hållbarhetsrapport FY10 s.57). IKEA:s hållbarhetsarbete är uppdelat i två 

grenar: den gren som sköts av IKEA-gruppen som berör bland annat hållbar produktion, där 

samarbetet med miljöorganisationen WWF beskrivs som mycket viktigt (Hållbarhetsrapport 

FY09, FY10, FY11, FY12), samt den filantropiska grenen av Stichting INGKA, kallad 

Stichting IKEA Foundation. 

IKEA Foundation ansvarar för företagets internationella samhällsansvarsarbete som fokuserar 

på kvinnor, barn och utsatta; de två största samarbetspartnerna är Rädda Barnen och Unicef 

(IKEA Foundation, 2013). Genom åren har dessa ideella organisationer jobbat tillsammans 

med IKEA i flera olika projekt. Ett av de största projekten är den årliga mjukdjurskampanjen 

där stiftelsen skänker 10 kronor (1 euro) för varje sålt mjukdjur till de två organisationerna. 

Denna kampanj har genererat mer än 57 miljoner euro till Unicef och Rädda Barnen sedan 

den påbörjades år 2003 (Rädda Barnen, 2013) och är aktuell under den period undersökningen 

genomförs. 

Samarbeten med Unicef och Rädda Barnen präglar även de lokala samarbeten som initieras 

av IKEA-varuhusen runt om i världen, då dessa stora samarbetspartners prioriteras även lokalt. 

Utöver dessa organisationer samarbetar varuhusen med flera lokala ideella organisationer för 

att skapa ett bra förhållande med näromgivningen. Även lokala samarbeten ska enligt IKEA:s 

policy hjälpa barn, kvinnor och utsatta i respektive varuhus närmiljö (Hållbarhetsrapport 

FY10). 
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Resultat från intervjuer 

Först presenteras intervjuerna med de varuhuschefer, lokala marknadschefer och den 

kundrelationschef (med ansvar för lokal marknad) som intervjuades på varuhusen, i tabellen 

förkortade VC, LM, och KR. För att underlätta jämförelser mellan varuhus presenteras 

svaren på varje enskild fråga i samma tabell, grupperade efter ort. S = Stockholm, V = 

Västerås och U = Uppsala. Därefter presenteras intervjuerna med varuhusens medarbetare, 

följt av intervjun med representanten från IKEA-gruppen. Samtliga resultat ges på svenska. 

Chefsnivå 

 Hur företaget jobbar med internationella och lokala samarbeten med ideella 

organisationer i varuhuset och i den dagliga verksamheten.  

S LM: De mest framträdande samarbetena är de internationella med Unicef och Rädda 

Barnen då de har koppling till en aktuell kampanj. Då kommer även lokala representanter 

för de internationella organisationerna på besök för att tala mer om sitt arbete. 

Ambitionen med lokala samarbeten är att genom långsiktiga samarbeten etablera goda 

relationer med varuhusets näromgivning. En utmaning är att finna aktörer som är seriösa 

och givande att samarbeta med. 

V VC: Varuhuset arbetar mest med Unicef och Rädda Barnen. Varuhuset har även samarbeten 

med lokalt förankrade organisationer, såsom Stadsmissionen i Västerås. 

LM: Det är stor fokus på de internationella samarbetena när det kommer till 

kommunikationen i varuhuset. Det finns även lokala engagemang kopplade till de centralt 

styrda kampanjerna, som en kampanj då kunderna kan köpa mjukdjur [centralt styrd 

kampanj] och genom varuhuset skänka dem vidare till lokala organisationer som arbetar 

för utsatta kvinnor och barn. 

Varuhuset genomför årliga kampanjer och projekt med Stadsmissionen för att stödja 

organisationens verksamhet. Typen av projekt varierar. Varuhuset samarbetar även med 

Barncancerfonden där engagerade medarbetare kampanjar för att samla in pengar till 

organisationen.  

U VC: De som framträder mest i varuhuset är samarbetena med Unicef och Rädda Barnen. 

Varuhuset jobbar mycket för att implementera de globala samarbetena i butiken, för att 

generera resurser till organisationerna. Viktigast är att förmedla information om företagets 

globala initiativ till medarbetarna, då det annars blir svårt att förmedla det till kunderna.  

Varuhuset har tidigare haft kortsiktiga engagemang utan tydliga mål; nu ligger fokus på att 

hitta lokala långsiktiga initiativ att satsa på. Varuhuset är också aktivt i ett långsiktigt 

projekt som styrs av kommunen med syftet att utveckla Uppsala till en mer hållbar stad. 

KR: De mest kända organisationerna är Världsnaturfonden, Rädda Barnen och Unicef; med 

dem verkar företaget i flera länder. Det medför en trygghet i att veta att pengarna används 
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rätt av legitima organisationer. Exempel på samarbeten på lokal nivå är ett med Rädda 

Barnen där vi vill utveckla samarbetet från att bara donera pengar till ett mer kooperativt 

engagemang. Ett annat samarbete som vi är engagerade i är ett med kommunen relaterat 

till miljöfrågor. 

 

 

 Om varuhuset har frihet att ta egna beslut rörande lokala samarbeten eller lokala 

initiativ kopplade till företagets internationella samarbeten. 

S LM: IKEA är ett företag med en stark värdegrund; så länge varuhuset håller sig till de ramar 

som finns inom företaget finns stor frihet att ta beslut gällande lokala projekt.  

Företaget ägnar sig internationellt åt kvinnor, barn och utsatta. Denna typ av projekt 

prioriteras även lokalt. Det görs redan mycket globalt så varuhuset väljer att fokusera sina 

resurser på lokala projekt. Det skapar en stolthetskänsla bland dem som arbetar på 

varuhuset 

V VC: Varuhuset har stor frihet, så länge budskapet gällande centralt styrda kampanjer och 

samarbeten kommuniceras effektivt. Så länge det lokala arbetet håller sig till de ramar som 

finns inom företaget går det att göra mycket runt det.  

LM: Det finns en stor frihet. Många varuhus byter även idéer med andra varuhus gällande 

kampanjer eller initiativ som varit lyckade.  

U VC: Bara arbetet stämmer in med företagets lokala och globala riktlinjer finns stor frihet att 

ta egna beslut. Begränsningarna sätter vi snarare på oss själva av rädsla att ta fel beslut och 

göra någonting som skadar varumärket.  

Ett aktuellt exempel är Stadsmissionen i Uppsala. Även då organisationen inte riktigt 

överensstämmer med riktlinjerna om att fokusera på kvinnor och barn har vi börjat 

diskutera ett samarbete då det känns moraliskt rätt. 

KR: Full frihet; så länge vi är trygga med vad företaget står för, alltså värdegrunden, är det 

lätt att välja rätt bland alla förfrågningar från organisationer. 

 

 

 Urvalsprocessen vid lokala samarbeten: Vilka tar initiativ till projekt och vilka 

väljer varuhuset att driva vidare 

S LM: Tidigare har det inte funnits någon riktig process, men varuhuset satsar helst på 

långsiktiga samarbeten med aktörer som anses vara legitima och har gott anseende, såsom 

Rädda Barnen, även lokalt.  

V LM: Varuhuset arbetar med långsiktiga samarbeten för att underlätta kommunikation till 

medarbetare och kunder om dess arbete, och på det sättet skapa förtroende och 

engagemang.  
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Varuhuset har valt att koncentrera resurser och kommunikation på de existerande 

samarbetena. Så länge varuhuset kan bidra till organisationernas verksamhet kommer 

dessa samarbeten att fortgå även i framtiden. Om varuhuset ska ta in nya samarbets-

partners måste dess mission överensstämma med företagets policy. Samarbeten som 

fokuserar på samverkan och engagemang prioriteras över monetära donationer. 

U VC: Vi börjar med att se till företagets värderingar och riktlinjer. IKEA är ett konceptföretag 

med tydliga direktiv om socialt ansvarstagande. Sedan tar vi beslut utifrån det. 

 

 Hur varuhuset jobbar för att ta fram mål och villkor rörande de projekt som det 

väljer att gå vidare med 

S LM: Det beror på organisationens behov.  Vissa samarbeten gäller konkreta donationer av 

produkter, som vid varuhusets arbete med Stadsmissionen i Stockholm. Varuhuset agerar 

även som plattform för flera cancerfonder för att hjälpa dem att nå ut med sina budskap till 

omgivningen. 

V LM: Inför årets kampanj med Stadsmissionen diskuterades organisationens behov och 

företagets möjligheter till engagemang vid personliga möten, vilket ledde till årets 

insamlingskampanj i varuhuset. Det är viktigt för varuhuset att organisationen har ett 

tydligt mål med kampanjen de vill genomföra så varuhuset kan bidra med resurser på 

bästa sätt. 

U VC: Vill bidra med de anställdas kunskap om inredning, företagets kärnverksamhet, och 

satsa på projekt som handlar om att ge mer än endast pengar. 

KR: Vi ska följa företagets policy och värderingar, och se till att målet är att hjälpa många 

människor snarare än enstaka.  

 

 Informationsöverföring vid lokala och internationella projekt: hur kommunicerar 

företaget internt och med externa parter såsom dess partnerorganisationer och 

kunder 

S LM: Lokala projekt börjar oftast med kontakt via telefon eller e-post och följs sedan av 

personliga möten. Efter ett genomfört projekt sker uppföljning i form av en skriftlig 

rapport, bilder eller personliga besök. Vid cykliska projekt som utgör en del av ett 

långsiktigt samarbete brukar partnerorganisationen ta kontakt på nytt när det är aktuellt. 

Då sker även personliga träffar och möten inför den kommande kampanjen. 

Den största utmaningen är att sprida information vidare utanför företaget. Inom IKEA finns 

en kultur som gör att man ogärna pratar om denna typ av arbete för att inte verka 

skrytsam. Vid kommunikation med kunder används främst hemsidan och information i 

varuhuset. 
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Vid centralt styrda kampanjer sköts kommunikation med partnerorganisationer, utform-

ning av informationsmaterial och uppföljning av kampanjer centralt vid huvudkontoret.  

V 

VC: Kommunikationen med de internationella partnerorganisationerna sker genom 

huvudkontoret. Information om kommande kampanjer och projekt skickas till 

representanter för de avdelningar som kommer att beröras. Uppföljning av kampanjer 

sköts också centralt. 

Kommunikationen med kunderna sker i varuhuset genom skyltning och i mötet med 

medarbetarna. Varuhuset är aktivt på sociala medier där de får ytterligare utrymme att 

informera om aktuella kampanjer och projekt. Centralt styrda samarbeten får mer 

utrymme i kommunikationsarbetet och når ut mer effektivt än lokala samarbeten. Internt 

är möten mellan chefer och medarbetare, veckotidningen samt e-post och varuhusets 

intranät de främsta kommunikationskanalerna. Effektiv intern kommunikation anses dock 

vara en utmaning. 

LM: Kontinuerlig kommunikation med partnern under året men mest intensivt när det är 

dags att genomföra en kampanj eller ett projekt. Kommunikationen till kunder och 

medarbetare begränsas till de tider på året då projekten är aktuella för att undvika att det 

blir för många budskap på en gång. 

I samband med centralt styrda kampanjer handlar rapporteringen om försäljning och 

resultat. Vid lokala projekt varierar uppföljningsmetoderna beroende på typen av projekt. 

Varuhuset har även bjudit in representanter från de internationella partner-

organisationerna när uppföljningen av centralt styrda kampanjer upplevts som otillräcklig. 

Intern och extern kommunikation anses vara utmaningar; vid lokala projekt föredrar 

varuhuset att samarbetspartnern uttalar sig i pressen istället för företaget då det upplevs 

som mer trovärdigt. De viktigaste interna kommunikationskanalerna anses vara personliga 

möten och varuhusets veckotidning. 

U VC: Vi har flera olika interna kommunikationskanaler och försöker reda ut vilka som är 

mest effektiva för olika budskap; anslagstavla kopplad till CSR-arbete, möten minst två 

gånger i månaden, intranätet, daglig kommunikation mellan medarbetare och den främsta 

kanalen, den interna tidningen. Varuhuset ska bli bättre på att integrera företagets sociala 

arbete i den dagliga verksamheten. 

Den internationella rapporteringen sker genom årliga rapporter till det nationella 

hållbarhetsteamet. Vi rapporterar även till PR gruppen. Vi måste även bli bättre på att 

kommunicera mellan varuhus, då detta är en informationskälla vi går miste om. 

Externt till kunderna är själva varuhuset och webben de främsta kanalerna. Det är också 

viktigt att medarbetarna vet om samarbeten och vågar prata om dem med kunderna, 

eftersom det är det bästa sättet att förmedla informationen. Om budskapet inte når 

medarbetarna och kunderna blir kommunikationsförsöken onödiga. Företaget förlorar till 

viss del möjligheten att bygga på styrkor då det finns en ovilja att berätta om dess CSR-

arbete. Vi måste våga prata mer om vad vi gör, lokalt och nationellt. 
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KR: Internt finns en koordinerad mötesstruktur från ledningen till avdelningsnivå, en 

intern veckotidning, anslagstavlor och veckoinfo avdelningsvis. Varuhuset jobbar för att 

underlätta uppföljning av projekt för att informera personal och kunder om resultaten och 

vad som gjorts. 

 

 Krav, förväntningar och mål gällande varuhusets prestation i samband med de 

internationella samarbetena 

 

S LM: Mest förväntningar om att varuhuset ska göra sitt bästa vid kampanjer. Det 

underlättas av att kommunikationsmaterialet får användas fritt för att bäst passa det 

individuella varuhuset. 

V VC: I samband med central styrda kampanjer har vi centralt satta försäljningsmål för att 

engagera och motivera medarbetarna att sälja. Varuhuset kan även sätta egna mål för 

enskilda avdelningar eller evenemang utöver detta. 

U VC: Vi sätter både lokala och nationella mål gällande exempelvis kampanjer, både för att 

generera pengar och för att få ut budskapet till medarbetare och kunder. Vi vill göra 

skillnad i det långa loppet, både för varumärket IKEA och de lokala och globala 

samarbetspartners.  

 

 

 Typer av resurser som är inblandade i varuhusets olika lokala och internationella 

samarbeten 

S LM: Internationellt handlar det mest om donationer och att ta hand om 

kommunikationsmaterialet varuhuset förses med på ett effektivt sätt. De avdelningar som 

berörs av aktuella kampanjer får avvara lite mer tid och plats än de som inte påverkas. Vid 

lokala projekt utgår vi även från varuhusets kärnverksamhet och produkter, och partnerns 

specifika behov. Varuhuset bidrar också med pengar till projekt som sköts av lokala 

partners.  

V VC: Lokalt arbetar varuhuset för att skapa engagemang genom att bidra med tid och 

arbetskraft istället för att donera pengar. Vid de centralt styrda samarbetena som Rädda 

Barnen och Unicef handlar det om att upplåta utrymme för skyltning och att prata med 

medarbetare och kunder. 

LM: De centralt styrda samarbetena handlar om donationer medan lokala helst ska handla 

om engagemang och samverkan. Det är viktigt för att IKEA ska kunna vara en del av det 

lokala samhället och näringslivet. 

U KR: Idag handlar det väldigt mycket om att upplåta yta, att sända budskap till kunder och 

självklart att generera pengar. I framtiden vill vi höja det interna engagemanget och bidra 

med mer än bara pengar. 
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 Gällande varuhusets medarbetare, motivation och möjlighet till personligt 

engagemang 

S LM: Det finns stor möjlighet till engagemang; flera medarbetare vid varuhuset har 

engagerat ledningen i egna projekt eller på andra sätt anammat möjligheten att påverka 

varuhusets verksamhet. Det är även en källa till motivation på många. Alla anställda är inte 

intresserade men de som vill har möjlighet att driva sina intressen vidare inom företaget.  

V VC: Det finns en stolthet kopplad till att jobba på ett företag som tar ansvar, men det är nog 

de internationella samarbetena som engagerar snarare än de lokala. 

LM: En del medarbetare är engagerade. Vissa vet säkert ingenting. Om man lyckas 

kommunicera ut budskapen och beröra är det också större chans att de för budskapen 

vidare bland varandra. Hållbarhetsarbete är viktigt, men det är omöjligt att engagera alla.  

U VC: Trots försök att uppmuntra medarbetare genom den interna tidningen, skyltar och 

intranätet så har vi tyvärr inte fått förslag eller önskemål om lokala engagemang. Detta kan 

ju bero på att varuhuset har problem med intern kommunikation. 

KR: Tidigare okunskap och bristande kommunikation i varuhuset har begränsat 

engagemanget från medarbetare.  

 

 

Medarbetare 

        Kunskap om de internationella/lokala samarbeten som IKEA har med ideella 

organisationer 

S De intervjuade medarbetarna hade begränsad kunskap om internationella samarbeten. 

Donationer genom en aktuell kampanj och företagets medlemskort visste alla om. Endast 

en medarbetare kunde berätta om ett tidigare lokalt projekt. 

V Båda medarbetarna visste om samarbetena med Rädda Barnen och Unicef och kunde även 

ge exempel på kampanjer och vart pengarna går. Exempel som donationer via 

medlemskortet och kampanjer nämndes. De kunde även koppla denna internationella 

kampanj till ett lokalt samarbete med närliggande sjukhus. En medarbetare hade tidigare 

deltagit personligen vid uppföljningen av denna kampanj och sade sig känna stolthet för 

varuhusets lokala engagemang. En medarbetare hade även kunskap om varuhusets 

samarbete med barncancerfonden. 

U Båda medarbetarna var bekanta med de två största samarbetspartnerna och kunde ge 

exempel på kampanjer kopplade till dessa organisationer. De visade även kännedom om 

företagets internationella policy. Båda hade begränsad kunskap om de lokala samarbeten, 

bara en av medarbetarna kunde namnge några lokala kampanjer. 
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 Informationskällor och kommunikation gällande dessa samarbeten 

S Kommunikation sker via intranätet och varuhusets veckobrev. Veckobrevet anges som den 

främsta kommunikationskanalen då de under dagarna sällan har tillgång till intranätet. Det 

är upp till medarbetarna själva att läsa informationen. 

V Kommunikationen sker huvudsakligen muntligt på möten och genom samtal med chefer 

och kollegor på avdelningen. Medarbetare ansvarar själva för att läsa veckobrevet eller 

information på intranätet. 

U Enligt medarbetarna är de främsta kommunikationskanalerna e-post, interntidningen, 

lappar på kontoret och möten. När en ny kampanj börjar bli aktuell brukar medarbetarna 

få mer utförlig information om denna.  

 

 

 Hur dessa samarbeten märks av i vardagen.  

S Samarbeten märks främst i kassan där medarbetarna uppmanar kunderna att dra sitt 

medlemskort och nu, p.g.a. en aktuell kampanj som berör barn, även i lekrummet. De märks 

även genom planscher och affischer som finns i varuhuset. En av medarbetarna anser att 

samarbetena knappt märks av i vardagen, förutom några enstaka kundfrågor om aktuella 

kampanjer. 

V Medarbetarna ansåg att aktuella kampanjer märks tydligt i varuhuset i form av skyltning, 

information i kassan och i veckobrevet. Ena medarbetaren angav att samtliga avdelningar 

bidrar till kommunikationen om kampanjer. Den andra medarbetaren ansåg att 

samarbetena märks bäst i kundmötet då de förklarar för kunden vad kampanjen innebär 

och vart pengarna går. 

U Båda medarbetarna ansåg att samarbeten syns mest när en kampanj är igång; den aktuella 

kampanjen diskuteras med både kollegor och kunder, information finns vid kassorna och 

ropas ut i högtalarna. Ena medarbetaren tyckte även att samarbeten märks oavsett om det 

finns en kampanj eller inte på grund av medlemskortet. 

 

        Presentation och förmedling av information om samarbeten till kunder 

S Medarbetarna ansåg att skyltar och informationsväggar i varuhuset, samt e-post, är de 

främsta kommunikationskanalerna mot kunder. Medarbetarna upplevde att kunderna ofta 

inte är särskilt medvetna om företagets samarbeten. 

V Båda medarbetarna ansåg att skyltar och kundradio i varuhuset var framträdande sätt att 

informera kunden. Dock tyckte ena medarbetaren att den huvudsakliga informationskällan 

är samtal med medarbetare. Den andra medarbetaren tyckte att den huvudsakliga källan 

var webbaserad; hemsidor och sociala medier. Denne berättade även om en folder med 

information som delas ut till kunden i samband med kampanjer.  
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U Kunden får mest information i varuhuset i form av skyltning och planscher, men även från 

medarbetarna. Även hemsidan nämndes som en bra informationskälla om kunden vill veta 

mer om företagets samarbeten. 

 

 

 Krav och förväntningar på medarbetarna för att uppfylla mål relaterade till 

samarbeten 

S Två av medarbetarna tyckte inte att det ställs några krav på dem utan att de snarare själv 

får bestämma hur delaktiga de är. Den tredje ansåg att krav kopplade till 

försäljningsaktivitet som rör kampanjer med organisationerna märks av då de är aktuella. 

V Det finns försäljningsmål för kampanjer som cheferna förmedlar till medarbetare, men 

engagemanget är viktigare. Det är viktigt att alla vet något om kampanjerna så att dessa 

kan diskuteras både med medarbetare och kunder. För att säkerställa detta arrangeras 

möten där samarbeten, mål och uppföljning diskuteras. 

U Det viktigaste är att alla kunder vet om företagets samarbeten; anställda ska tala om dem 

och kunna berätta kortfattat vad pengarna går till och varför. Utöver detta finns det interna 

tävlingar under kampanjer för att motivera till mer försäljning, vilket medarbetarna såg 

som förväntningar. 

 

 

 Möjlighet att påverka varuhusets samarbeten i någon utsträckning: lokala och 

internationella kampanjer. 

S Två av medarbetarna sade att de inte var insatta i sådana frågor men var säkra på att 

möjligheten att påverka finns om det skulle bli aktuellt. En av medarbetarna tyckte 

däremot att det inte fanns möjlighet att påverka kampanjer utan att någon på chefsnivå 

drev förslagen vidare. 

V Båda medarbetarna ansåg att de har en stor möjlighet att påverka varuhusets engagemang, 

både gällande lokala och internationella samarbeten. 

U Ena medarbetaren kände att möjligheten att påverka gällande de internationella 

samarbetena var minimal men gällande lokala väldigt stor. Medarbetarna hade även fått 

förfrågan från chefsnivå att komma på förslag om möjliga lokala samarbetspartners och 

kände att förslag alltid uppskattas i företaget. 
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 Personlig påverkan av företagets samarbeten med ideella organisationer 

S Alla medarbetare var glada över företagets samarbeten och pengarna som de donerar. En 

av intervjuade önskade att kunder visste mer om dessa samarbeten. En annan medarbetare 

sa att dessa samarbeten bidrar till att medarbetare känner sig glada och motiverade att 

bidra till kampanjer, både i egenskap av anställd och som privatperson. 

V Företagets samarbeten sprider glädje bland de anställda då dessa är för ett gott ändamål 

och att det är kul att kunna hjälpa till och uppnå bra resultat. En medarbetare önskade dock 

att det skulle finnas mer information om de lokala samarbetena. 

U Ena medarbetaren sade sig känna stolthet för sin arbetsplats och konstaterade att 

möjligheten att bidra till någonting ”bra” har en positiv inverkan på anställda. Den andra 

medarbetaren ansåg att det även kändes bra att be kunden att dra medlemskortet eller 

betala för reservdelar då dessa pengar inte bara går till företaget utan till ett gott ändamål. 

 

Intervju med representant från IKEA-gruppen 

Representanten är verksam inom IKEA-gruppens hållbarhetsteam vars uppgift är att lägga 

upp den globala strategi som sedan implementeras på både nationell och lokal nivå. Strategin 

innehåller tydliga riktlinjer gällande val av samarbetspartner; vilka det passar att inleda ett 

partnerskap med och inte, samt hur detta ska göras. Representanten framhåller att de 

viktigaste kriterierna att se till vid val av partnerorganisation är att det finns överlappande mål 

och mission, oavsett om det gäller lokala eller internationella samarbeten. Trots att företaget 

har en tydlig strategi medger representanten att samarbeten med ideella organisationer är en 

utmaning. Detta på grund av skillnader i exempelvis kultur, organisationsform och arbetssätt, 

vilket medför att det kan kräva tid och ansträngning innan resultaten av partnerskapen börjar 

synas. Representanten menar att utmaningen ligger i att inte förvänta sig resultat för tidigt i ett 

partnerskap. 

De individuella varuhusen följer de riktlinjer som sätts av hållbarhetsgruppen men 

uppmuntras att ta egna initiativ och själva ansvara för lokala samarbeten. Representanten 

menar att då hållbarhetsarbete är bra för att motivera och inspirera anställda, vill 

hållbarhetsgruppen ge varuhusen friheten att utnyttja denna möjlighet istället för att gruppen 

styr. Trots denna frihet kommunicerar IKEA-gruppen regelbundet med varuhusen genom en 

kontaktperson.  

Representanten erkänner vikten av att kommunicera effektivt inom företaget såväl som 

externt. IKEA-gruppen har kontakt med samtliga företagets samarbetspartners genom en 

kombination av möten, formell och informell kommunikation som telefon och e-post, men 
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kommer enligt respondenten främst i kontakt med organisationer som driver frågor kopplade 

till företagets produktion. Oftast är det miljöorganisationer som WWF, men även Unicef och 

Rädda Barnen berörs vid frågor om mänskliga rättigheter och barnarbete. De partnerskap som 

rör sociala frågor är dock till stor del filantropiska och sköts av IKEA Foundation. 

 

Dokumentstudie 

Samtliga tillgängliga nummer av den interna veckotidningen vid varuhuset i Uppsala från 

åren 2011-2013, totalt 131 exemplar, granskades i samband med denna dokumentstudie. 

Observationer: 

 Av de 131 nummer som studerades innehöll 71 nummer minst ett omnämnande av en 

partnerorganisation, ett projekt eller en kampanj som berör ideella organisationer 

 Av de 71 nummer som nämnde denna typ av samarbeten hade 24 nummer en anknytning 

till varuhusets lokala verksamhet; antingen ett projekt som var ett lokalt initiativ (15 

stycken), implementering av en nationell eller global kampanj på lokal nivå (7 stycken) 

samt 2 nummer där medarbetare ombads bidra med förslag till lokala initiativ 

 De omnämnanden som inte hade någon lokal anknytning utgjordes till stor del av 

s.k. ”Notiser”: informationsblad från IKEA Foundation med information om vad företaget 

arbetar med globalt 

 Andelen nummer som nämner samarbeten med ideella organisationer varierar knappt 

under de studerade åren (53% år 2011, 58% år 2012, 51% år 2013) 

 När en organisation eller ett projekt nämns i veckobladet återkommer det vanligtvis flera 

veckor i rad, ofta på grund av en aktuell kampanj i varuhuset 

 Samtliga nummer nämner företagets miljöpolicy, oftast i samband med uppmaningar till 

medarbetarna att spara på resurser såsom papper och elektricitet 

I diagrammet på följande sida illustreras antalet omnämnanden av ideella organisationer som 

har någon typ av samarbete med företaget. Diagrammet visar antal omnämnanden per 

nummer, och presenteras därför veckovis. 
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 Figur 2 - Frekvens, sidor rörande ideell  samarbetspartner i intern tidning 

Under veckorna 26-30 saknas flera nummer av tidningen då de ansvariga vanligtvis har 

sommarledigt. Det är även möjligt att se att antalet omnämnanden är högre under den senare 

halvan av de tre åren; det handlar då huvudsakligen om organisationerna Unicef och Rädda 

Barnen, då den årliga mjukdjurskampanjen är aktuell under höst- och vinterveckorna. 

För att få en bättre bild av företagets externa kommunikation studerades även företagets 

officiella hållbarhetsrapporter från åren 2009-2012. Genom att studera mängden utrymme 

som används för att presentera olika aspekter av företagets CSR-arbete blev det tydligt att 

fokus ligger på miljöfrågor relaterade till hela produktionskedjan snarare än den sociala delen 

av CSR-arbetet. Även om alla de studerade rapporterna tar upp samarbeten med ideella 

organisationer angående sociala frågor, både på lokal och internationell nivå, utgör 

miljöaspekter som råmaterial, vatten, elektricitet, återvinning och utsläpp den största delen av 

samtliga hållbarhetsrapporter. Eftersom hållbarhetsrapporterna publiceras av IKEA-gruppen 

och inte IKEA Foundation är det rimligt att fokus ligger på hållbarhet i produktion och andra 

miljöfrågor snarare än de filantropiska samarbeten som har anknytning till sociala frågor. 

Sociala frågor är dock en naturlig del även i produktionskedjan då det finns tydliga riktlinjer 

om hur företagets underleverantörer, råvaruproducenter och andra relevanta aktörer bör 

förhålla sig till denna typ av frågor. I rapporterna finns även riktlinjer för lokala projekt; 

företagets globala samarbetspartners bör prioriteras även vid nationella och lokala sociala 

initiativ. 
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Analys och diskussion 

Analysen kommer att struktureras i enlighet med de steg som utgör integreringsprocessen. De 

teoretiska analysverktyg som presenterats tidigare i uppsatsen kommer användas för att 

granska empirin utifrån perspektiven lokala och centralt styrda samarbeten. Citat från 

intervjuerna används också för att belysa särskilt viktiga aspekter av analysen. 

Val av samarbetspartner 

Avgörande kriterier för val av partnerorganisation på lokal nivå är att organisationen har en 

mission som stämmer överens med företagets hållbarhetspolicy och anses vara givande att 

samarbeta med. Enligt de intervjuade strävar varuhusen lokalt efter att kunna satsa på 

långsiktiga engagemang med aktörer som anses vara legitima och seriösa. Även på 

internationell nivå jobbar företaget med långsiktiga samarbeten, då det anses svårt att få 

partnerskap att bli givande om tidsramen är för kort. En lämplig partnerorganisation är en som 

passar in i företagets strategi (Gourville & Rangan, 2004), oavsett om det är på lokal eller 

global nivå. Företagets policy gällande samarbeten är ett verktyg som tillåter ledningen att 

förmedla denna strategi till lokala utskott. När varuhusen har en sådan policy att utgå från 

fungerar den som ett verktyg för att underlätta identifiering av legitima aktörer, alltså 

organisationer som delar företagets värderingar och kan bidra med de resurser som är 

nödvändiga för ett givande samarbete (London et al. 2006).  

Det som har betonats av flera personer i undersökningen, både vid huvudkontoret och vid 

varuhusen, är att lokala aktörer erhåller en viss frihet att ta beslut gällande den egna lokala 

marknaden. Att varuhusen tillåts en viss frihet i valet av partnerorganisation tillåter dem att 

satsa på projekt som skapar engagemang bland chefer och medarbetare: “Vi måste hitta saker 

som engagerar oss och som hör ihop med vår policy.” (LM Västerås, 2013). Om varuhusen 

kan förena företagets riktlinjer, ett uttryck för dess värderingar, och även lyckas skapa 

engagemang bland de anställda har samarbetena större chans att bli lyckade även på lång sikt 

(Googins & Rochlin, 2000). 

Undersökningen visar också att globala samarbetspartners prioriteras även på lokal nivå. Dels 

finns en uttryckt önskan från företagsledningen att internationella partnerorganisationer ska 

prioriteras även lokalt, vilket framgår av studien av företagets hållbarhetsrapporter, men 

organisationerna anses också vara legitima och tillförlitliga partners: 
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“[Det vi] gör nu är ju att fortsätta samarbeta med dem som vi vet är seriösa, legitima aktörer 

och sen också försöka förstärka samarbetet med exempelvis Rädda Barnen lokalt. För det är 

ju så mycket lättare när man vet att det är en aktör som är seriös, som har gott renommé så 

att vi då tillsammans kan göra skillnad [. . .] på lång sikt” (LM Stockholm, 2013) 

Citatet ovan illustrerar att företagets lokala utskott är villiga att fördjupa partnerskapet med 

internationella partners på lokal nivå. Detta kan förklaras av att tillit till organisationerna har 

skapats av deras långsiktiga internationella samarbeten. Denna tillit möjliggör för de lokala 

aktörerna att snabbare utforma och implementera lokala projekt, och minskar risken för att 

samarbetet ska misslyckas (London et al. 2006). Faktumet att internationella 

samarbetspartners även förankras i verksamheten hos företagets lokala utskott ökar 

omfattningen av organisationernas samarbete, se figuren nedan: 

 

 

 

  

 

Figur 3 –  Illustration: förankring av samarbete  

Om samarbetet mellan företag och organisation, utöver det strategiska samarbete som sköts 

centralt, även förankras i deras lokala utskott kan det bidra till att den ideella organisationen 

integreras mer extensivt i företagets verksamhet. Eftersom viljan att satsa på långsiktiga, 

återkommande samarbeten är avgörande för det värde som samarbetet tillför de båda parterna 

(Austin, 2000; Svensson & Wood, 2011) kan de lokalt styrda samarbetena bidra till detta 

värde, om de utformas utifrån ett långsiktigt perspektiv. 

Utformning av samarbeten 

De samarbeten som har angetts som mest framträdande i samtliga varuhus är de med de 

internationella organisationerna Rädda Barnen och Unicef, som beskrivs som filantropiska 

partnerskap. För varuhusens del handlar dessa samarbeten mest om att generera donationer till 

organisationerna, till exempel i samband med återkommande kampanjer. Faktumet att 

företaget ägnar andra resurser än endast donationer åt dessa samarbeten innebär att de är av 

den transaktionella samarbetstypen (Austin, 2000):  
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“[O]ftast när det handlar om mål så handlar det om att hitta ett [försäljningsmål] som 

engagerar medarbetarna och kunderna, som gör att vi vet att det går iväg väldigt mycket 

pengar till de här organisationerna.” (VC Västerås, 2013) 

Citatet ovan visar att målet med sådana kampanjer är, utöver att generera ytterligare intäkter 

till organisationerna, att göra kunder och medarbetare medvetna om och engagera dem i 

partnerskapen som kan liknas vid CRM-kampanjer (Gourville & Rangan, 2004). 

Genomförandet av kampanjer på varuhusnivå innebär att trots att beslut gällande 

partnerorganisation och den aktuella kampanjens utformning tas på högre ort så inkluderas 

även företagets lägre nivåer i implementeringen av samarbetet. I samband med kampanjerna 

förväntas personalen på varuhuset presentera det kommunikationsmaterial som skickas ut från 

huvudkontoret effektivt, och tydligt kommunicera budskapen utåt genom medarbetarnas 

möten med kunden: “[M]an tar det personligt, det här blir en grej man vill prestera bra med 

och uppfylla eller till och med överträffa målen.” (Medarbetare, Västerås 2013). När 

personalen berörs personligen av budskapen kopplade till en kampanj kan de motiveras till att 

arbeta mer intensivt för att uppfylla kampanjens mål (Gourville & Rangan, 2004) och på så 

sätt gynna både företaget och organisationen. Samtliga medarbetare uttryckte sig positivt om 

företaget och dess arbete med ideella organisationer, och en majoritet sade sig uppleva att de 

hade möjlighet att påverka det egna varuhusets lokala projekt. 

Vid lokala samarbeten menar de intervjuade att, även då varuhusen strävar efter att bygga 

långsiktiga partnerskap, så avgörs utformningen av samarbetet av organisationens behov. 

Gemensamt för de tre varuhusen är att alla lokala samarbeten ska innebära bidrag utöver 

donationer och gärna relatera till företagets kärnverksamhet eller ge medarbetare möjlighet att 

bidra till projekten: “[V]i kan aldrig skänka rena pengar till någon organisation utan vill ha 

en samverkan, engagemang och kommunikation.” (LM Västerås, 2013). Citatet visar på att 

varuhusen vid lokala engagemang vill satsa på samarbeten med en högre grad av integrering 

än vid ett filantropiskt partnerskap. Det innebär också att mer resurser krävs vid utformningen 

av ett samarbete eller ett projekt: 

“[D]et är relevant att vi här fokuserar på det vi kan göra lokalt snarare än [. . .] globalt, 

eftersom det görs så mycket redan globalt. Man måste ju alltid bestämma hur man vill rikta 

sina resurser.” (LM Stockholm, 2013) 
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Vid samarbeten som involverar mer omfattande resursanvändning, och därmed också en 

högre grad av integrering (Austin, 2000) ställs större krav på kommunikation mellan 

varuhusen och de lokala organisationerna än vid centralt styrda samarbeten. Detta eftersom 

båda parter måste vara insatta i de förväntningar och strukturer som är kopplade till 

partnerskapet. De två första stegen av integreringsprocessen blir därmed mer intensiva vid 

lokala än vid centralt styrda projekt. 

Prestation: implementering och kommunikation 

I integreringsprocessens sista steg, prestationsfasen, implementeras handlingsplaner gällande 

aktiviteter och kampanjer. I samband med detta måste kommunikation ske effektivt både 

inom och utanför företaget (London et al. 2006; Svensson & Wood, 2011). 

Vid centralt styrda samarbeten sker kommunikation till stor del genom huvudkontoret. Där 

sköts kontakten med internationella samarbetspartners, publicering av företagets 

hållbarhetsrapporter, samt utskick av det informationsmaterial som ska användas vid 

genomförandet av kampanjer och daglig kommunikation med medarbetare och kunder. Även 

uppföljning av centralt styrda kampanjer och försäljning sköts vid huvudkontoret. 

Vid lokala samarbeten är kontakten med partnerorganisationen i större utsträckning personlig, 

och parterna håller kontinuerlig kontakt genom olika medier som telefon, e-post och möten 

under året. Uppföljningsmetoderna varierar beroende på vilken typ av projekt det är. 

Kommunikationen mellan parterna intensifieras i samband med en kampanj eller aktivitet. 

Varuhusen använder sig i stor utsträckning av samarbeten som involverar genomförandet av 

kampanjer, både vid de partnerskap som varuhusen har utformat lokalt och de som styrs 

centralt. Det som går att utläsa ur intervjusvaren är att ledningen vid respektive varuhus har 

problem med att nå ut med information om lokala projekt: “[V]i når nog ut bättre med de 

stora centrala samarbetena än vad vi gör när det gäller de lokala.” (VC Västerås, 2013). 

Svårigheten att nå ut med lokala projekt beror troligen på att mer fokus läggs på centralt 

styrda projekt vid kommunikation till medarbetare och kunder. Genom dokumentstudien 

framgick det att företagets internationella samarbeten får större utrymme än varuhusets lokala 

partnerskap i den interna tidningen, särskilt under de perioder då det är aktuellt med 

kampanjer relaterade till de globala organisationerna.  
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Vid strategiska samarbeten utgör även uppföljning av projekt en viktig del av partnerskapet 

(Gourville & Rangan, 2004). Vid uppföljningen utvärderar de båda parterna resultatet av 

prestationsfasen, till exempel om de kampanjer som genomförts anses uppfylla de mål som 

sattes när partnerskapet bildades. I samband med uppföljningen utvärderar de båda parterna 

huruvida samarbetet är värt att fortsätta, vilket innebär att handlingsplaner som har 

implementerats effektivt och genererat önskvärda resultat betraktas mer positivt än de som 

inte ses som effektiva. Denna undersökning tyder på att de projekt som lyckas bäst under 

prestationsfasen är de som involverar medarbetare, antingen genom att de förväntas förmedla 

ett budskap till kunder i samband med sitt arbete, eller då de deltar i aktiviteter kopplade till 

ett samarbete. Samtliga medarbetare i undersökningen kunde ge information om företagets 

internationella samarbeten men visste inte mycket om varuhusens lokala projekt. Detta för att 

de hade tillgång till mer information om de centralt styrda samarbetena och kunde se dem i 

det vardagliga arbetet. Det gäller både i samband med den aktuella kampanjen och aktiviteter 

som är säsongsoberoende. Utifrån detta går det att härleda att effektiv implementering 

underlättas av ett fritt kommunikationsflöde inom företaget (Sinha, 2012). 

Skapandet av ett fritt kommunikationsflöde underlättas om företaget koncentrerar 

informationsflödet gällande en viss aktivitet till de tidpunkter då budskapet är relevant (Sinha, 

2012), vilket av dokumentstudien framgår är fallet gällande information om centralt styrda 

kampanjer. Samma trend indikeras vid kommunikation gällande lokala projekt, men eftersom 

mängden information är begränsad till endast 15 omnämnanden under en treårsperiod är det 

svårt att dra slutsatser om detta. Varuhusens kommunikationsförsök kan bli mindre effektiva 

vid ett ensidigt användande av media, även om budskapet är aktuellt. Därför är det viktigt att 

variera de kanaler som används för att kommunicera ett visst budskap (Kataria et al. 2013). 

De främsta kanalerna som chefer och medarbetare använder för att kommunicera inom 

varuhuset är den interna tidningen, anslagstavlor, intranät, e-post och personliga möten, men 

respondenterna medger att det är en utmaning att effektivt nå ut med budskapen till 

medarbetare: “Oftast är det ett stort glapp mellan chefer och medarbetare.” (LM Västerås, 

2013). Citatet belyser en utmaning som i varuhusen är kopplad till intern kommunikation.  

Medarbetarna har angett att det är upp till var och en att ta reda på information om företagets 

hållbarhetsarbete genom att läsa tidningen, e-post eller information på intranätet. Här finns 

ytterligare en utmaning: även om budskapen förmedlas tydligt inom dessa kanaler finns en 

risk att informationen inte tas in av mottagaren om denne inte har ett personligt intresse för 

företagets hållbarhetsarbete (Sinha, 2012). 
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Risken är att kommunikationen till externa parter påverkas om ett kommunikationsgap 

uppstår internt, eftersom medarbetare är en framstående informationskälla för kunder (Austin, 

2010): “[I]f coworkers are confident and understand the “why”, that is the best way of 

communicating [with customers].” (VC Uppsala, 2013). Varuhuschefen menar att 

medarbetare måste förstå budskapet bakom varuhusens kampanjer och projekt för att kunna 

förmedla det vidare till kunderna. Förutom företagets hemsida och hållbarhetsrapporter är 

varuhuset den främsta kanalen vid företagets kommunikation med kunderna. Det fungerar 

som en plattform för skyltning och möten mellan kund och personal. Om budskapen 

relaterade till företagets samarbeten med ideella organisationer förmedlas effektivt i 

varuhusen och internt bland personalen är det mer sannolikt att budskapen även når fram till 

kunderna och det närliggande samhället. Effektiviteten av företagets externa kommunikation 

är därmed till viss del beroende av den interna kommunikationen.  

Vidare diskussion går att föra runt vikten av kommunikation till externa grupper som kunder 

vid sektoröverskridande partnerskap. Enligt Svensson och Wood (2011) påverkas företagets 

marknad och närliggande samhälle av strategiska samarbeten och måste beaktas vid bildandet 

och implementeringen av ett partnerskap. Denna undersökning visar att kommunikation till 

kunder är en central del av varuhusens roll i de internationella samarbetena. Respondenterna 

vid de tre varuhusen lyfter fram en ovilja att tala om hållbarhet och samhällsansvar som finns 

inom företaget, och härleder den till företagets kultur och en rädsla att framstå som skrytsam. 

Detta är någonting som kan begränsa kommunikationen till externa intressenter och 

potentiellt också påverka möjligheten att uppnå målen relaterade till ett samarbete. Det är 

även möjligt att denna ovilja påverkar hur potentiella partnerorganisationer betraktar företaget 

och gör att de inte kan avgöra om företaget är en önskvärd partner. Det kan försvåra 

företagets möjligheter att finna samarbetspartners, något som redan anses vara en utmaning 

(Gourville & Rangan, 2004). 

Slutsatser 
 
Denna uppsats behandlade frågan om hur centralt och lokalt styrda samarbeten integreras i 

enskilda varuhus verksamhet inom företaget IKEA. 

Studiens resultat visade på att de enskilda varuhusen inte har någon roll att spela vid val av 

partner eller utformning av mål vid företagens centralt styrda, internationella samarbeten. 

Dessa partnerskap ses till stor del som filantropiska i och med att målen till stor del handlar 
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om att företaget donerar pengar till organisationerna, men eftersom företaget genomför 

kampanjer med anknytning till dessa organisationer ökar graden av integrering mellan de 

internationella organisationerna och de lokala varuhusen. Kampanjerna kan relateras till 

fenomenet “cause related marketing” eftersom de utöver monetära mål även förväntas 

generera engagemang bland medarbetare och förhöjd medvetandegrad bland kunder.  

Vid centralt styrda kampanjer är kommunikationen som rör samarbetena också till stor del 

centraliserad och utformad för att kunna användas effektivt i varuhusen. De budskap som 

förmedlas till de enskilda varuhusen i samband med kampanjer presenteras tillsammans med 

färdiga kommunikationspaket innehållande information som ska förmedlas vidare till 

medarbetare och kunder. När presentationen av detta informationsmaterial sköts effektivt av 

personalen på varuhuset får kommunikationen också stor genomslagskraft och medför att 

samarbetena är väl synliga i varuhusets verksamhet. 

Vid varuhusens lokala samarbeten är integreringsprocessens två första faser mer intensiva än 

vid centralt styrda samarbeten. Lokala engagemang innebär att högre krav ställs på det 

enskilda varuhuset gällande val av partner, utformning av samarbetet samt kommunikation till 

interna och externa parter. Av studien framgår att företagets internationella partnerskap även 

påverkar de lokala initiativen då lokala utskott av dessa partnerorganisationer anses vara 

tillförlitliga, som ett resultat av det långsiktiga internationella samarbetet. De lokala 

engagemang som anknyter till internationella organisationer skapar flera kontakter mellan 

parterna och ökar omfattningen av samarbetet, vilket i sin tur integrerar organisationen mer 

extensivt i företagets verksamhet. 

Det viktigaste vid valet av lokal partner är dock att organisationens mission överensstämmer 

med företagets värderingar, vilka förmedlas via den policy som utformas centralt. Trots att 

mer tid och resurser läggs på integreringsprocessen vid lokala samarbeten är kunskapsnivån 

bland medarbetare och troligen också kunder lägre än vid centralt styrda samarbeten. Detta 

kan bero på ineffektiv intern kommunikation, då det av flera respondenter beskrivs som en 

utmaning att nå ut till medarbetare. Intrycket förstärks av dokumentstudien där information 

som relaterar till centralt styrda samarbeten ges mer utrymme än lokala.  

Varuhusen eftersträvar långsiktiga samarbeten som skapar engagemang bland anställda och 

låter företaget bli en del av den lokala orten. Så länge de båda parterna arbetar med tydliga 

mål och satsar på att vårda relationen kan de lokala partnerskapen bli givande även på lång 
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sikt, men för att integreringsprocessen ska kunna fullföljas fullt ut måste kommunikationen 

gällande lokala engagemang förbättras. 

Vid en jämförelse är det möjligt att se att de centralt styrda samarbetena återspeglas i lokala 

engagemang, både vad det gäller typ av partner och hur samarbeten utformas. Det som skiljer 

integreringsprocesserna åt är den relativa effektiviteten av kommunikation till medarbetare 

och kunder, där internationella samarbeten som resultat upplevs som närmare integrerade i 

varuhusets verksamhet. 

Vidare forskning 

Som förslag till vidare forskning ges vidare undersökningar av hur en internationell strategisk 

allians påverkas av att initiativ till samarbete även tas på nationell och lokal nivå. Denna 

fallstudie tyder på att lokala initiativ med internationella organisationer bidrar till att 

samarbetet mellan organisationerna blir mer omfattande, vilket potentiellt kan medföra att 

partnerskapet blir mer givande på lång sikt. 

Vidare har studien uppmärksammat behovet av effektiv kommunikation under samtliga steg i 

integrationsprocessen, framför allt när handlingsplaner kopplade till samarbetet ska 

implementeras i företagets verksamhet. Det har framkommit att medarbetare utgör en viktig 

kommunikationskanal för kunder, men att det är svårt att nå ut till de anställda. Förslag till 

vidare forskning innefattar därför hur kommunikation bör utformas för att även nå ut till dem 

som har ett begränsat personligt intresse för det budskap som de är tänkta att förmedla vidare 

inom eller utanför företaget. 

Då många samarbeten medför att företaget bedriver försäljning till förmån för en ideell 

organisation, som vid en CRM-kampanj, är kundernas deltagande viktigt för att kunna uppnå 

målen med en sådan kampanj. Även andra intressegrupper kan påverka eller påverkas av ett 

strategiskt samarbete på lokal, nationell eller internationell nivå. Externa intressegruppers roll 

i samband med integreringen av ett sektoröverskridande samarbete är därför av intresse att 

undersöka närmare. 
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Bilaga 1 
 
I denna bilaga presenteras frågor och frågeföljd för samtliga intervjuer. Frågorna 

presenteras på det språk som användes vid intervjutillfället.  

 

Varuhuschef & Chef ansvarig för lokal marknad 
 
1.    Vem är du och vad gör du på jobbet? 

 

2.    Vad vet du om IKEAs internationella, samt lokala samarbeten med ideella organisationer? 

 

3.    Hur märks dessa samarbeten av i den dagliga verksamheten och hur jobbar du personligen 

med dem? (Både lokala & internationella) 

 

4.    Hur stor frihet har ni att ta beslut om lokala samarbeten? 

 

5.    Hur går urvalsprocessen till vid lokala samarbeten? Kriterier/krav/förväntningar etc. 

 

6.    Vem eller vilka brukar ta initiativ till lokala samarbeten? Hur förhandlas villkor fram? 

 

7.    LOKALT: Hur sker informationsöverföring? Möten/träffar/rapportering etc. 

                  Hur förmedlas dessa samarbeten till kunder och andra lokala intressenter? 

 

8.    Hur stor frihet har ni på varuhuset att ta egna initiativ i samband med de internationella 

samarbetena? 

 

9.    Vilka krav, förväntningar och mål finns anknutna till de internationella samarbetena?  

 

10.  INTERNATIONELLT: Hur sker informationsöverföring? Möten/träffar/rapportering etc. 

Hur förmedlas dessa samarbeten till kunder och andra lokala intressenter? 

 

11.  Vilken typ av resurser är inblandade i de olika samarbetena? Vilken natur har de? 
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Varuhuschef, Uppsala 
 

1. Tell us briefly about who you are and what your responsibilities are here at IKEA. 

 

2. Can you tell me about the co-operations that IKEA has with non-governmental organisations? 

 

3.  How do these co-operations with global and local non-governmental organisations influence 

your daily activities? 

 

4. How free are you to make own decisions regarding campaigns concerning the global non-

governmental organisations? 

 

5. How do you work with internal communication, in general, when trying to get such messages 

across to co-workers? 

 

6. How do you communicate CSR-messages to the customers? 

 

7.  What is expected of your store with regards to the global co-operations and on-going 

campaigns?  

 

8. What about information transfer relating to the global co-operations; what channels do you 

use, do you have meetings, do the organisations ever come here, how do you report what’s 

happened in the store? 

 

Medarbetare på varuhus 

 1.    Vem är du och vad gör du på jobbet? 

 

2.    Vad vet du om de internationella, samt lokala samarbeten IKEA har med ideella 

organisationer? 

 

3.    Hur får ni information om dessa samarbeten; hur sker kommunikationen? 

 

4.    Märker ni av dessa samarbeten i vardagen. Om ja, hur märks dem? 

 

5.    Hur presenteras och förmedlas information om dessa samarbeten till kunder? 

 

6.    Ställs någon typ av krav eller önskemål på er för att uppfylla de mål som samarbetet kräver? 

 

7.    Känner du att du har eller har haft möjlighet att påverka varuhusets samarbeten i någon 

utsträckning? Både lokala och internationella kampanjer. 

 

8.    Känner du att du tjänar någonting på dessa samarbeten på ett personligt plan? 
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Representant, IKEA-Gruppen 

1. Who are you and what are your responsibilities within the IKEA Group?  

 

2. What non-governmental organisations do you usually interact with? What are the objectives of 

those partnerships? 

 

3. Information transfer and communication – how do you interact with a.) The partner 

organizations b.) The IKEA Foundation c.) The stores? 

 

4. How do you set goals & negotiate terms for projects with non-governmental organisations? 

 

5. What partnerships have had the most impact on the way you work? 

 

6. Do you have any specific requirements regarding what projects of non-governmental 

organisations you would commit to?  

 

7. Do you have any knowledge of local campaigns in the stores? 

 

8. Have you encountered any particular challenges related to partnerships or projects? 

 

 


