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Sammanfattning 
 
Titel:  Personalidé som ett strategiskt verktyg – en fallstudie av IKEA Kundservice 

Center 
 
Författare: Martin Möller 
 
Handledare: Gösta Wijk 
 
Kurs: FEK 581 
 
Framlagd: januari 2003 
 
Syfte: Mitt syfte med denna uppsats är att skapa en förståelse för begreppet personalidé 

och dess användbarhet genom att studera och analysera hur design och 
implementering av personalidé, utifrån en given affärsidé, kan utformas på ett 
framgångsrikt sätt. 

 
Metod: Det empiriska materialet bygger på en fallstudie av IKEA Kundservice Center i 

Älmhult. Insamlandet av data har skett främst genom intervjuer med personer i 
chefspositioner i fallföretaget, medarbetare på personalavdelningen, facklig 
klubbordföranden, arbetsförmedlare samt personalarbetare på koncernnivå. Data 
har även samlats in genom en enkätundersökning till de anställda i fallföretaget. 
I analysen placeras begreppet personalidé in i det sammanhang fallföretaget 
utgör. För att kunna inta och hantera ett helhetsperspektiv använder jag mig av 
ett systemtänkande.    

 
Resultat: Med bakgrund av resultatet av fallstudien formulerar jag fem hypoteser kring 

begreppet personalidé. Begreppet personalidé bidrar till att tydliggöra 
personalrelaterade frågor och möjligheten att arbeta strategiskt med dessa. 
Resultatet tyder även på att en personalidé inte bara påverkar företagets kunder 
och anställda utan även andra intressenter. Personalidé kan dessutom fungera 
som ett verktyg för att åstadkomma förändring genom sitt ömsesidiga 
förhållande till andra delsystem i företaget.  

 
Vad gäller utformning av en personalidé bör den präglas av ett holistiskt synsätt 
och ta hänsyn till utbytet med intressenterna i omgivningen, idéer i idésystemet 
och de möjligheter som organisationsstrukturen erbjuder. För att åtgärderna i 
organisationsstrukturen ska bli samordnade och varaktiga bör en personalidé 
först förankras i företagets idésystem vid implementering.  

 
Slutligen utvecklar jag även en modell med syfte att underlätta ett strategiskt 
arbete med personalfrågor. Genom ytterligare forskning och utveckling av 
denna modell kan modellen eventuellt bidra till en djupare och på samma gång 
bredare förståelse för ett företags affärsidé. 

 
Nyckelord:  personalidé, affärsidé, systemteori, strategi, IKEA 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Frågor om jämställdhet och etnisk mångfald skapar lätt debatt, inte minst när det gäller 
förhållandena på arbetsmarknaden. Nästan alla har en åsikt om de orättvisor eller 
missförhållanden som finns i vår vardag. I debatten om jämställdhet diskuteras allt från  
löneskillnader och kvotering av styrelsemedlemmar till innehållet i Evert Taubes visor. 
 
Hur vi tar hand om de invandrare som kommer till Sverige är en annan debatt som får stort 
utrymme i medierna. Integrationspolitiken kom att bli en av de viktigaste valfrågorna i det 
senaste valet och får kritik både från vänster och höger, inklusive regeringspartiet.  En oroad 
ombudsman mot etnisk diskriminering, Margareta Wadstein, varnar för raskravaller om inte 
invandrare släpps in mer i det svenska samhället.   
 
Vad görs då för att förändra situationen? Mycket av arbetet med jämställdhet och etnisk 
mångfald tycks handla om att kartlägga skillnader och tydliggöra strukturer. Av arbetsgivarna 
krävs det att skillnader mellan könen när det gäller löner, karriärmöjligheter och trivseln på 
arbetet granskas årligen. Liknande krav, om än inte lika hårda, finns för skillnader mellan 
infödda svenskar och personer med utländsk bakgrund. Dessa åtgärder är naturligtvis 
nödvändiga för att en förändring ska kunna ske, men jag tror inte att det räcker med att dela in 
människor i grupper som kvinnor och män, svenskar och invandrare, vi och dom, och sedan 
inrikta sig på att förändra proportionerna mellan dessa grupper. Detta sätt att angripa 
problemen förklarar kanske varför kvoteringar och lagar har blivit det viktigaste verktyget för 
att förändra. Vad jag efterlyser i arbetet med att förbättra jämställdhet och mångfald är en 
diskussion om varför en förändring är nödvändig och vilka möjligheter som finns. Framförallt 
borde dessa frågor intressera företag och andra organisationer. Tyvärr går nog en för stor del 
av resurserna som avsatts för arbetet med jämställdhet och mångfald till att producera de 
planer lagarna kräver. Min åsikt är att frågorna bör få en mer strategisk karaktär och 
diskuteras i ledningsgrupperna. Att koppla samman mångfald och jämställdhet med företagets 
överlevnad och framgång tror jag är mer kraftfulla incitament för förändring än hot om 
utfärdande av vite.  
 
Det finns redan tecken på att jämställdhet och etnisk mångfald kommer att få större strategisk 
betydelse. Andelen ålderspensionärer ökar drastiskt i Sverige och övriga Norden. Ser man 
enbart till personer födda inom Norden kommer 48 procent av befolkningen att vara 
ålderspensionärer år 2020 jämfört med nuvarande knappa 20 procent (Löfgren/Wadstein, 
1999). Lyckligtvis har Sverige en invandring som bidrar till att föryngra befolkningen i två 
avseenden. Människor som flyttar är ofta unga och ger ett tillskot av personer i åldrarna under 
40 år. Dessutom är hög fruktsamhet karaktäristiskt för nyinvandrande. Med hjälp av 
invandringen beräknas andelen ålderspensionärer ligga kvar på 20 procent. Detta innebär 
också att 30 procent av arbetskraften (personer i åldrarna 18 till 64 år) kommer att vara 
personer med utländsk bakgrund (Löfgren/Wadstein, 1999). 
 
För att invandringen ska kunna lösa problemen med tillgång på arbetskraft krävs dock att 
personer med utländsk bakgrund släpps in på arbetsmarknaden och att dessa personers 
kompetens tas tillvara. I dagsläget ser invandrare ut att ha sämre möjligheter att hitta ett jobb 
där hans eller hennes kompetens utnyttjas fullt ut (Löfgren/Wadstein, 1999). Språket kan 
antas vara ett hinder i vissa fall men långt ifrån i alla fall. I TV4:s program Kalla fakta visades 
ett reportage om hur tandläkare och apotekare som invandrat till Sverige och fått sin 
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utbildning här, hade bättre möjligheter att få jobb i England, trots att de pratade bättre svenska 
än engelska.  

  
Det finns alltså faktorer i samhället som verkar för att konkurrensen om ”den viktigaste 
resursen”, det vill säga kompetenta medarbetare, kommer att bli allt större. Inom vissa 
områden på arbetsmarknaden råder det redan brist. Sjuksköterskor och lärare är exempel på 
yrkesgrupper som i dagsläget är en bristvara. Kanske kan dessa problem anses ligga på 
makronivå och lösas med insatser inom utbildning och integrationspolitik, men till viss del är 
det upp till företagen själva att anpassa sig efter situationen på arbetsmarknaden och att hitta 
lösningar på hur den kompetens som finns att tillgå kan utnyttjas på bästa sätt.  
 
Det finns dock exempel på företag som inte bara nöjt sig med att leva upp till DO:s och 
JämO:s krav utan har angripit mångfald och jämställdhet ur ett strategiskt perspektiv. Dessa 
företag har inte bara sett ett hot i situationen utan även möjligheter. Ett sådant exempel är 
Föreningssparbankens satsning i Rosengård. Satsningen innebar att personer med 
invandrarbakgrund utbildades till banktjänstemän. Dessa personer kunde sedan bidra till att ge 
kontoret i Rosengård en invandrarprofil genom sina kunskaper i språk och andra kulturer. 
Denna profil gjorde att banken fick bättre kontakt med flera nya kunder med 
invandrarbakgrund, inte minst tack vare att kunderna i Malmö kunde erbjudas service på 16 
olika språk. Rosengårdsmodellen har nu spritt sig till andra städer och blivit en del av 
Föreningssparbankens strategi (Sydsvenskan, 2002).  
 
Min utgångspunkt för detta arbete är en tro på att företag kan vinna mycket på att utveckla sin 
relation till arbetskraften. Tillviss del handlar det om att på ett bättre sätt utnyttja den potential 
som redan finns inom företaget, bland annat genom att ha en organisation som inte hindrar 
någon på grund av hans eller hennes kön eller etniska bakgrund. Ett annat sätt att finna och 
frigöra potential är att se sig om efter grupper på arbetsmarknaden som inte ges samma 
möjligheter som andra och fundera över hur företaget kan erbjuda dessa en möjlighet att bidra 
till företagets framgång.  
 

1.2 Problemformulering 
Fokus för denna uppsats ligger på företags relation till arbetskraften och hur denna kan 
hanteras på ett sätt som stödjer företagets affärsidé och strategier. Som antyds i bakgrunden 
ovan kan ett företags förmåga att hantera relationen till de människor som besitter den 
kompetens företaget behöver, komma att bli allt viktigare ur strategisk synpunkt.  
 
Hur kan då en företagsledning arbeta strategiskt med personalfrågor? Är inte dessa frågor 
något som personalavdelningen bör ägna sig åt? Ett begrepp som har till syfte att stödja just 
strategiskt arbete med personalfrågor och som har kopplingar till ett företags affärsidé är 
personalidé. Detta begrepp presenteras närmare i det teoretiska ramverket. För att detta 
begrepp ska bli användbart krävs en förståelse för hur det kan stödja det strategiska arbetet 
samt hur det kan utformas och implementeras. Detta ligger till grund för uppsatsens 
huvudsakliga frågeställning: 
 

• Hur kan begreppet personalidé bidra till att personalfrågor ses utifrån ett strategiskt 
perspektiv? 

• Hur kan en personalidé utformas och implementeras? 
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För att få svar på dessa frågor sätter jag in begreppet i ett sammanhang som utgörs av ett 
fallföretag. I studien av fallföretaget, IKEA Kundservice Center (IKSC) i Älmhult, granskas 
hur en tillämpning och utveckling av personalidén hjälper fallföretaget att förändra sitt 
förhållande till arbetskraften, för att bli bättre på att leva upp till förväntningar och krav på 
etnisk mångfald och jämställdhet mellan könen. Följande frågor fungerar som arbetsfrågor i 
studien av fallföretaget: 
 

• På vilket sätt har etnisk mångfald och jämställdhet betydelse?  
• Hur ser nuvarande personalidé ut?  
• Vad påverkar personalidéns utformning?  
• Hur stödjer nuvarande personalidé etnisk mångfald och jämställdhet?  
• Hur kan personalidén tydliggöras och förändras för att stödja etnisk mångfald och 

jämställdhet?   
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för begreppet personalidé och dess 
användbarhet genom att studera och analysera hur design och implementering av personalidé, 
utifrån en given affärsidé, kan utformas på ett framgångsrikt sätt. 
 

1.4 Definitioner 
Ett centralt begrepp i detta arbete är personalidé. Utifrån Normanns definition avser jag med 
detta begrepp ”graden och typen av överensstämmelse mellan den särskilda livssituation och 
livsbehoven hos en särskild grupp människor och inramningen eller sammanhanget som 
företaget kan tillhandahålla för den gruppen medan det fullföljer sina egna affärsbehov” 
(Normann, 1992, s83).  
 
Jämställdhet använder jag i den betydelse Jämställdhetsombudsmannen (JämO) använder det 
och som det definieras i lagen, nämligen kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, 
anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet 
(www.jamombud.se).  
 
Med mångfald avser jag i detta arbete det som Ombudsmannens mot etnisk diskriminering 
(DO) benämner som ”etnisk mångfald i arbetslivet”. Med ”etnisk mångfald i arbetslivet” 
menas i lagen lika rättigheter och lika möjligheter i fråga om arbete, anställningsvillkor samt 
utvecklingsmöjligheter i arbetet oavsett etnisk tillhörighet (Löfgren/Wadstein (1999). 
Mångfald kan inbegripa mycket mer än enbart olika etnisk tillhörighet, såsom ålder, sexuell 
läggning eller fysiskt handikapp. I de fall jag använder mångfald i denna bredare betydelse 
anger jag det särskilt. 
  

1.5 Avgränsning 
I en granskning av relationen mellan företag och anställd kan flera olika perspektiv intas, 
såsom etiskt, politiskt eller administrativt perspektiv. I denna uppsats begränsar jag mig till att 
studera denna relation utifrån ett strategiskt synsätt.   
 
Valet av fallföretag innebär också en avgränsning. I inledningsskedet av hade jag för avsikt att 
även studera Handla Hemma som sköter IKEA:s försäljning via Internet, fax och telefon. Då 
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jag insåg att tiden inte skulle räck till fick jag begränsa mig till att enbart göra en fallstudie av 
IKSC. 
 

1.6 Disposition 
Utöver de inledande kapitel där uppsatsens bakgrund, syfte och metod behandlas, består 
uppsatsen i huvudsak av fyra delar. I det teoretiska ramverket presenteras den litteratur som 
ligger till grund för studien och som även bildar en föreställningsram för analysen. Därefter 
följer en presentation av fallföretaget och de data som samlats in. I en analysdel jämförs den 
föreställningsram som formats i teoridelen med empiriska data från fallföretaget. Analysdelen 
innehåller även ett kapitel där den teoretiska föreställningsramen prövas ytterligare genom en 
tillämpning av begreppet personalidé på fallföretagets situation. Avslutningsvis diskuteras 
begreppets användbarhet och hur det kan utvecklas.  
 
Uppsatsens disposition kan åskådliggöras med följande schematiska bild. 
 
Kapitel  Funktion 
3. Teoretiskt ramverk 
 

 

Ger en föreställningsram 
(modeller och begrepp) 

4. Fallföretaget – resultat av 
undersökningar 

 

Ger empiriska data 

5. Analys   
6. Utveckling av personalidé 

 

Teori möter empiri (jämförelse) 

7. Slutdiskussion – personalidé 
som ett strategiskt verktyg 

 

Utvecklar begrepp  
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2 Metod 
 
För att läsare av denna uppsats ska kunna bilda sig en uppfattning om dess kvalitet redogör 
jag i detta kapitel för den metod som ligger bakom resultatet. Inledningsvis klargör jag 
förutsättningarna för arbetet med denna uppsats. Därefter klargör jag arbetets vetenskapliga 
ansatts. Sedan följer en genomgång av tillvägagångssättet där valet av teori, typ av data, 
undersökningens utformning och analysmetod beskrivs. Avslutningsvis diskuterar jag 
resultatets validitet.  
 

2.1 Förutsättningar 
Mina tidigare studier har förutom företagsekonomi innehållit informatik och 
beteendevetenskap. Under dessa studier har jag främst intresserat mig för organisations- och 
personalfrågor och jag valde därför organisation och ledarskap som fördjupning på 
kandidatnivå. Mitt intresse för dessa frågor har förmodligen påverkat mitt sätt att 
problematisera och angripa problemområdet.  
 
Uppsatsen har även påverkats av att den skrivits parallellt med mitt arbete att ta fram underlag 
för jämställdhets- och mångfaldsplan på IKSC i Älmhult. Detta uppdrag kom främst att styra 
valet av fallföretag, men det är dessutom tänkbart att det påverkat mitt sätt att bedriva arbetet. 
I vissa stunder upplevde jag att förväntningarna från fallföretaget fick inverkan på hur jag lade 
upp arbetet med uppsatsen. För att förhindra detta och tydligare skilja mellan rollerna som 
forskare och konsult har jag delat upp arbetet i en vetenskaplig uppsats och en rapport till 
fallföretaget.  
 

2.2 Vetenskaplig ansatts  
Min ambition är naturligtvis att detta arbete ska kunna betraktas som vetenskapligt. Att 
arbetet ses som vetenskapligt innebär att resultatet av uppsatsen ska ge ett teoretiskt bidrag 
och att arbetet följt vetenskapliga arbetsmetoder. Vad som är att betrakta som vetenskapligt 
bidrag och vad som är vetenskapliga arbetsmetoder är en hel vetenskap i sig 
(Lundahl/Skärvad, 1992). För att göra klart för mig själv vilka regler och normer som gäller, 
och för att läsare av denna uppsats ska göra en rättvis bedömning av arbetets kvalitéer, anser 
jag det nödvändigt att klargöra vilken syn på vetenskapligt arbete som präglat detta arbete.  
 
Detta arbete har hermeneutisk vetenskapsteoretisk utgångspunkt. Med detta följer en ambition 
att få en bättre helhetsförståelse av föremålet för studien. Förståelse för sociala fenomen fås 
genom att förstå det speciella sammanhang i vilket fenomenet ingår (Wiedersheim-
Paul/Eriksson, 1989). Tillskillnad från positivismen ställer inte ett hermeneutiskt synsätt 
samma krav på forskaren att vara neutral och objektiv. För att förstå sociala fenomen, som 
exempelvis organisationer, krävs en människa med personaliga erfarenheter som utifrån ett 
perspektiv kan tolka fenomenet (Lundahl/Skärvad, 1992).    
 
Eftersom vetenskapen till stor del bygger på utvecklande och användning av teorier är det 
viktigt att klargöra sitt förhållande till teorin. Man talar vanligtvis om två angreppssätt, 
deduktiv och induktiv metod. Deduktion innebär att man utifrån teorier sätter upp hypoteser 
som sedan testas mot empirin. Efter en prövning mot empirin kan hypotesen antingen 
förkastas eller godtas. Induktiv metod är att utgå från empirin för att forma generella 
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förklaringar av verkligheten, det vill säga teorier. Vanligtvis finns båda dessa angreppssätt 
med i forskningsarbetet (Wiedersheim-Paul/Eriksson, 1989; Lundahl/Skärvad, 1992). Av 
dessa två angreppssätt stämmer induktiv metod bäst in på detta arbete, då arbetet handlar om 
att utveckla begreppet personalidé utifrån en empirisk studie. Tillvägagångssättet innehåller 
dock även inslag av deduktion, eftersom jag utgick från vissa teorier i min empiriska studie av 
fallföretaget.  
 
Då syftet med detta arbete är att förfina, precisera och vidareutveckla begreppet personalidé är 
det relevant att beskriva metoden som en form av språkutveckling. Kännetecknande för denna 
forskningsprocess är att den inte följer en sekventiell process i formen av ”problem-
formulering” ! ”datainsamling” ! ”analys, konceptualisering, språk- och teoriutveckling”. 
Istället beskrivs processen bäst som en inlärningsprocess där forskaren växlar mellan dessa 
steg, enligt figuren nedan.     
 

Språkutveckling bygger på att en föreställningsram av begrepp och modeller definieras, 
vilken sedan konfronteras med observationer i empirin. De avvikelser som förekommer 
mellan föreställningsram och empiri används för att utveckla eller helt förändra 
föreställningsramen (Lundahl/Skärvad, 1992). I denna uppsats utgörs föreställningsramen av 
det teoretiska ramverket. Denna konfronteras med data från fallföretaget. Ur detta växer en 
förståelse för hur begreppet personalidé kan användas av företagsledare.  
 

2.3 Val av teori 
Valet av teori skedde parallellt med insamlandet av data. Valet styrdes dels av ett fokus på 
relationen mellan företag och anställd, dels av ambitionen att få ett holistiskt perspektiv i 
studien i enlighet med det hermeneutiska angreppssättet.  Relativt tidigt i forskningsprocessen 
stod det emellertid klart att de teorier som skulle komma att utgöra föreställningsramen var 
personalidé och systemteori. 
 

 
Problem-

formulering 

 
Data-

insamling 

Analys, 
konceptual-

isering, 
språk- /teori-

utveckling 

Figur 1 Språk- och teoriutveckling som en inlärningsprocess (Lundahl/Skärvad, 1992, 
s 49). 
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2.4 Data 
Eftersom beskrivningen av fallföretaget till stor del baseras på intervjupersonernas upplevelse 
av hur relationen mellan företag och medarbetare ser ut, handlar det om kvalitativa data. 
Undersökningen får därför anses vara kvalitativ i sin karaktär (Lundahl/Skärvad, 1992).  

2.4.1 Primärdata 
Min studie bygger främst på intervjuer med personer i och även utanför fallföretaget. Inom 
företaget valde jag att intervjua personalchef och rekryteringsansvarig, eftersom jag ansåg 
dessa vara intressant för relationen mellan företag och anställd. Av samma anledning valde 
jag att intervjua chefen för fallföretaget, fyra avdelningschefer och tre gruppchefer, vilka alla 
har personalansvar. Dessutom hade jag återkommande kontakt med en Kerstin Westborg som 
arbetar med projekt och utbildning på personalavdelningen. De personer utanför fallföretaget 
jag intervjuade hade av en eller annan anledning ett intresse av hur företagets förhållande till 
de anställda ser ut. Dessa var Conny Andersson, facklig klubbordföranden i Älmhult, Anders 
Stjärna, platsförmedlare på arbetsförmedlingen i Älmhult som drivit projekt i samarbete med 
fallföretaget samt Johan Edvardsson på IKEA Human Resource Center som arbetar med 
personalfrågor på koncernnivå.  
 
I arbetet med att kartlägga jämställdhet och mångfald på fallföretaget genomförde jag 
dessutom en enkätundersökning. I denna enkät fanns, utöver frågor om jämställdhet och 
mångfald, även frågor om hur de anställda upplevde förhållandet till arbetsgivaren. 

2.4.2 Sekundärdata 
Sekundära data utgörs av material från JämO och DO samt IKEA. Hos fallföretaget fick jag 
tillgång till dokument såsom organisationsscheman, verksamhetsplaner, kompetensprofiler 
och funktionsbeskrivningar.  
 

2.5 Datainsamling 
Datainsamlingen har skett med hjälp av intervjuer, enkätundersökning och egna 
observationer. Jag hade även för avsikt att undersöka arbetssökandes inställning till 
fallföretaget, men denna ambition föll på grund av tidsbrist.  

2.5.1 Intervjuer 
Jag hade inga problem med att få kontakt med intervjupersonerna eller att få dem att 
medverka, eftersom jag befann mig på plats hos fallföretaget under den period intervjuerna 
genomfördes. Trots att de flesta av intervjupersonerna var mycket upptagna gick det alltid att 
hitta någon lucka då de hade tid. Alla var dessutom intresserade av mitt arbete, även de som 
inte arbetade i fallföretaget.  
 
Intervjuerna var av semi-standardiserad typ, det vill säga frågorna till respondenterna var 
formulerade på förhand men det gavs ändå utrymme för att ställa uppföljningsfrågor och be 
respondenten att utveckla sitt svar (se bilagor 3, 4, 5, 6 och 7). Ibland blev det även 
nödvändigt att ändra om ordningen på frågorna eftersom intervjupersonen spontant kom in på 
andra frågor än den ställda. Till vissa av personerna ansåg jag det vara nödvändigt att anpassa 
frågorna. I avvägningen mellan möjligheten att kvantifiera svaren och att få uttömmande och 
nyanserade svar vägde det senare tyngst, eftersom det handlade om att skapa förståelse och 
täcka informationsbehovet (Lundahl/Skärvad, 1992). 
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Under intervjutillfället förde jag anteckningar i det frågeformulär jag använde mig av. Dessa 
anteckningar bearbetade jag sedan efter avslutad intervju. 

2.5.2 Enkätundersökning 
Datainsamlingen skedde även genom en enkätundersökning. Syftet med denna var främst att 
kartlägga jämställdhet och mångfald i fallföretaget. JämO och DO tillhandahåller material 
som fungerar som stöd för detta ändamål. Därför använde jag detta material och anpassade i 
samarbete med Kerstin Westborg på IKSC:s personalavdelning dessa frågeformulär efter 
förhållanden i fallföretaget. Resultatet av denna enkät kommer att fungera som underlag för 
en jämställdhets- och mångfaldsplan i fallföretaget. I enkäten ställde jag även några frågor 
som berörde deras förhållande till fallföretaget som arbetsgivare. Vid utformandet av dessa 
frågor använde jag mig av Jan Trosts bok ”Enkätboken” för att få tips om hur enkätfrågor bör 
formuleras och framför allt hur de inte bör formuleras.  
 
Med hjälp av cheferna i fallföretaget och Kerstin Westborg distribuerades enkäterna till så 
många anställda som möjligt. De som var sjukskrivna eller föräldralediga fick enkäten 
hemskickad via post. Däremot fick de som av andra själ inte arbetade under den period 
undersökningen gjordes inte möjlighet att fylla i enkäten. Bland dessa fanns flera så kallade 
”behovare” som enbart arbetar när det är extra mycket att göra. Enkäten delades även ut till 
försäljningsenheten Handla Hemma, eftersom personalavdelningen servar även denna 
verksamhet. För att informera och påminna de anställda om enkäten använde jag 
arbetsplatsens intranät. 124 av 191 anställda i fallföretaget besvarade enkäten vilket ger en 
svarsfrekvens på 65 procent. Vid bearbetningen av materialet kodade jag svaren och matade 
in dem i ett statistikprogram och kunde på så vis få fram tabeller över resultatet.      

2.5.3 Observationer 
Under arbetet med uppsatsen hade jag möjlighet att tillbringa mycket av min tid hos 
fallföretaget och kunde röra mig fritt bland de anställda. Jag kunde därför själv observera 
förhållandena i fallföretaget. Dessa observationer följde dock ingen struktur utan var endast 
ett resultat av att jag befann mig på plats. Däremot var det ett medvetet val att förlägga delar 
av mitt arbete till fallföretaget för att just kunna få egna intryck av arbetsplatsen. 
 

2.6 Analysmetod 
Enligt Glaser och Straus bör en teoriutveckling ske genom jämförelse mellan teori och empiri, 
en metod Lundahl och Skärvad (1992) kallar jämförande analys. I denna uppsats sker 
analysen enligt denna metod. Personalidé som begrepp sätts in i ett sammanhang som utgörs 
av fallföretaget. Själva jämförelsen stöds av ett systemtänkande där personalidén sätts in som 
ett delsystem och jämförs med omgivande system i fallföretaget. 
 

2.7 Verifiering 

2.7.1 Validitet och reliabilitet 
Steinar Kvale (1989) uppmärksammar genom sin antologi ”Issues of Validity in Qualitative 
Research” problemet med att hantera frågan om validitet och reliabilitet i samband med 
kvalitativa studier. Kvale pekar på att dessa frågor ofta ignoreras helt eller endast 
pliktskyldigast finns med i rapporten utan att ha någon egentlig betydelse. För att validitet ska 
få relevans vid bedömning av kvalitativa studier, talar Kvale om en förändring av begreppet. 
Hans resonemang bygger på tre klassiska kriterier på vad som är sanning inom filosofin. 



 14 

Överensstämmelse (correspondence), innebär att påståendet ska stämma överens med en 
objektiv verklighet. Med sammanhang (coherence) menas att det i ett påstående ska finnas 
konsistens och logik. Det tredje kriteriet, det pragmatiska, innebär att ett påstående bedöms 
efter dess konsekvenser i praktiken. Inom positivismen dominerar det första kriteriet om 
överensstämmelse. Kvale visar emellertid på konsekvenserna av att tona ner detta kriterie och 
lyfta fram de andra två kriterierna. Genom en utökning av begreppet validitet kan man även 
tala om kommunikativ validitet och pragmatisk validitet. En kommunikativ validitet sätter 
dialogen i centrum. Vad som är en hållbar teori bestäms genom en diskussion mellan 
människor och inte genom att jämföra den med en objektiv verklighet. Pragmatisk validitet 
innebär att validiteten provas genom att se till hur forskningsresultatet bidrar till att nå 
önskvärda resultat i praktiken. Med en kommunikativ eller pragmatisk syn på validitet, blir 
validitet det samma som att undersöka. Verifieringen av teorierna sker genom att under 
undersökningens gång kontrollera trovärdighet och rimlighet (Kvale, 1989). Att se själva 
undersökningen som en verifiering av teorier anser jag stämmer väl överens med hur 
språkutveckling fungerar. Som stöd för verifieringen under arbetets gång har jag använd 
kriterierna för fruktbarhet.  

2.7.2 Fruktbarhet 
I samband med språkutveckling talas om resultatets fruktbarhet, vilken kan bedömas utifrån 
olika kriterier. Det positivistiska synsättet betonar att teorin ska vara sann, vilket kan testas 
genom att teorin testas i ett större material och att teorins förutsägelser jämförs med 
verkigheten. Utifrån en hermeneutisk vetenskapssyn är även användbarheten av 
forskningsresultatet intressant vid bedömningen av resultatets fruktbarhet. För denna uppsats 
handlar det om företagsledningar har användning av begreppet personalidé och om min 
utveckling av begreppet bidrar till dess användbarhet. Andra bedömningskriterier är att teorin 
är logisk konsistent i användningen av begrepp och att språket har anknytning till empiriska 
förhållanden (Lundahl/Skärvad, 1992). Dessa kriterier har funnits med i bakgrunden under 
arbetets gång. Hur resultatet förhåller sig till det första kriteriet, att teorin ska vara sann, har 
jag svårt att bedöma eftersom det kräver ytterligare forskning utanför fallföretaget för denna 
studie. När det gäller de övriga fruktbarhetskriterierna anser jag att resultatet uppfyller 
tillfredsställande.   
 

2.8 Självkritik 
Enligt Lundahl och Skärvad (1992) bör föreställningsramen definieras i ett tidigt skede av 
forskningsprocessen vid en hermeneutisk forskningsansats. Kanske borde jag ha haft 
föreställningsramen mer tydligt definierad innan utformningen av undersökningen gjordes. Då 
hade undersökningen kunnat göras mer effektiv och rätt frågor ställts från början.  
 
Intervjuerna som datainsamlingsmetod hade förmodligen fungerat ännu bättre om jag spelat in 
intervjuer med bandspelare eller liknande. Genom att enbart förlita sig på anteckningar 
”slarvades” en del värdefull data bort. Framförallt tror jag att presentationen av data från 
intervjuerna hade kunnat bli mer levande genom att fler citat kunnat återges.  
 



 15 

3 Teoretiskt ramverk 
 
I detta kapitel behandlar jag de teorier jag funnit relevanta för ett företags relation till 
arbetskraften. För att få ett helhetsperspektiv bygger det teoretiska ramverket även på 
systemteori. Tillsammans bildar dessa teorier den föreställningsram som sedan förs samman 
med empiriska data i fallstudien. Inledningsvis redogör jag för ett systemteoretiskt perspektiv. 
Därefter tas affärsidésynsättet, affärsteorimodellen, intressentmodellen och begreppet 
personalidé upp, vilka kan ses som utvecklingar av den generella systemteorin. Det teoretiska 
ramverket avslutas med en modell för en analys av personalidén och dess betydelse för ett 
företags förmåga att hantera etnisk mångfald och jämställdhet.  
  

3.1 Systemteori  
Med tanke på att fallföretaget i denna uppsats står inför ett problem som gäller relationen 
mellan den egna organisationen och omgivningen, är det naturligt att inta ett systemperspektiv 
som utgångspunkt för det teoretiska ramverket. Det öppna systemperspektivet, som 
utvecklades på 50- och 60-talet bidrog just till att organisationens omgivning fick större 
uppmärksamhet och att organisationens relation eller utbyte med omgivningen kopplades 
samman med organisationens överlevnad. De generella principer som utgör systemteorin 
utvecklades av Ludwig von Bertalanffy med den levande organismen som förebild. 
Bertalanffy tanke var att dessa principer skulle kunna användas inom flera olika vetenskapliga 
discipliner där öppna och komplexa system studeras, som exempelvis organisationer 
(Morgan, 1999). Nedan följer några av de begrepp som används inom systemperspektivet.   

3.1.1 Grundläggande begrepp i systemteorin 
Med öppet system menas att systemet har ett kontinuerligt utbyte med omgivningen. Vad som 
händer i systemets miljö har betydelse för dess form och överlevnad. Utbytet sker genom en 
cykel av inflöde, inre omvandling, utflöde och återkoppling. Öppenheten är ömsesidig, det 
vill säga omgivningen kan påverka systemet liksom systemet kan påverka omgivningen 
(Morgan, 1999).  
 
Homeostas eller jämvikt innebär att system strävar efter att bibehålla vissa nivåer eller 
normer. Enligt principen för negativ återkoppling sätts mekanismer igång för att återställa 
balansen när avvikelser från nivåer eller normer uppstår på grund av störningar utanför eller 
inuti systemet. Ett exempel från biologin är hur människokroppen strävar efter att hålla rätt 
kroppstemperatur (Morgan, 1999). I en organisation gäller det att ledningen har ett väl 
utvecklat styrsystem som upptäcker förändringar i eller utanför organisationen och som ger 
ledningen vägledning om hur den ska agera för att hantera förändringen (Bruzelius/Skärvad, 
2000).    
 
Kännetecknande för öppna system är negativ entropi. Negativ entropi skiljer dem från slutna 
system och betyder att de strävar efter att behålla sin öppenhet mot omgivningen för att inte 
gå miste om nödvändig energi (Morgan, 1999).   
 
Vid analys av system är det viktigt att skilja mellan strukturella och funktionella system. 
Väljer man ett strukturellt synsätt definierar man ett system efter dess komponenter och 
granskar hur dessa är relaterade till och påverkar varandra (Bruzelius/Skärvad, 2000). Morgan 
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(1999) varnar för ett allt för reduktionistiskt synsätt och menar att man även måste ta hänsyn 
till de olika delarnas funktion för att förstå hur ett komplext levande system fungerar.  
 
Ett begrepp inom systemteorin som har en tämligen tydlig koppling till förändringsarbete med 
jämställdhet och mångfald är principen om krav på mångfald och variation. Enligt denna 
princip bör ett systems inre reglerande mekanismer vara lika mångsidiga som de mekanismer 
som finns i den omgivande miljön. För att kunna hantera komplexiteten i den miljö systemet 
har ett utbyte med måste systemet införliva en tillräcklig mångfald i sina kontrollsystem. 
Mångfald kan skapas i en organisation genom att medarbetarna är generalister och på så viss 
kan hantera variationen i omgivningen. Ibland är det emellertid inte möjligt för en individ att 
inneha en mängd olika färdigheter eller besitta flera olika egenskaper. I dessa fall är det 
nödvändigt att sätta samman team av individer som tillsammans skapar en tillräcklig 
mångfald och variation. Komplexiteten måste finnas på lokal nivå där samspelet med 
omgivningen äger rum (Morgan, 1999). Som exempel kan man tänka sig en 
försäljningsorganisation med ett brett sortiment av produkter. En sådan organisation kommer 
förmodligen att bli mer framgångsrik om säljarna har kunskap om hela sortimentet så att de 
kan erbjuda den mest lämpliga produkten för varje kund istället för att endast försöka sälja in 
den produkt säljaren råkar vara expert på. Enligt Morgan (1999) är det många organisationer 
som inte tillämpar principen om mångfald och variation. Många chefer tenderar att omge sig 
med personer som liknar och tänker som de själva, vilket visserligen leder till att konsensus 
lättare uppnås, men samtidigt gör gruppen eller organisationen sämre rustad för komplexa 
problem.    

3.1.2 Viktiga utgångspunkter 
Valet av ett systemperspektiv som utgångspunkt för ett teoretiskt ramverk innebär att vissa 
frågeställningar får särskild uppmärksamhet, vilka kan sägas utgöra en grund vid en analyser 
av organisationer.    
 
Till att börja med hamnar en organisations omgivning i fokus. Det handlar således inte bara 
om att förstå hur organisationen i fråga ser ut, utan även om att kartlägga och förstå element i 
organisationens uppgiftsmiljö. Vilken denna uppgiftsmiljö är bestäms av en organisations 
samspel med kunder, konkurrenter, leverantörer, fackföreningar och myndigheter. Förståelsen 
för omgivningen kan sedan ligga till grund för utvecklandet av strategier för att styra och 
kontrollera organisationens omgivning (Morgan, 1999).  
 
En annan viktig utgångspunkt för en systemteoretisk analys är delsystem eller subsystem och 
hur dessa interagerar med varandra (Morgan 1999). Vad som kan ses som ett delsystem i en 
organisation kan variera och beror på vilken nivå analysen sker. I en analys på gruppnivå kan 
en individ ses som ett delsystem i en grupp som då blir systemet. Går man upp en systemnivå 
kan gruppen i sin tur ses som ett delsystem i en avdelning eller en organisation. Delsystemen 
kan även ha mycket olika karaktär. Man bör exempelvis skilja mellan reella och abstrakta 
delsystem. Individer och grupper kan vara exempel på reella system medan de värderingar 
som delas av individerna i en grupp är ett exempel på ett abstrakt system (Bruzelius/Skärvad, 
2000). Nedan kommer jag att använda mig av affärsidésynsättet för att identifiera 
fallföretagets olika delsystem. 
 
När de delsystem som är intressanta för studien identifierats, hamnar passformen eller 
överensstämmelsen mellan delsystemen i fokus. Överensstämmelse handlar om att 
delsystemen måste stödja varandra och varandras struktur. För att ett företag ska fungera 
effektivt måste det exempelvis råda överensstämmelse mellan produkternas egenskaper och 
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kundernas krav och behov liksom att det måste finnas passform mellan de anställdas 
kvalifikationer och arbetets svårighetsgrad (Bruzelius/Skärvad, 2000).    
 
I en granskning av överensstämmelser mellan olika delsystem blir behov något centralt. Att 
organismer och andra system har behov som måste tillgodoses genom att interagera med 
omgivningen för att överleva, är det som utgör grundidén för systemteorin (Morgan, 1999). 
Överensstämmelse handlar till stor del om att utbytet mellan delsystemen ska tillgodose de 
olika delsystemens behov. Att kartlägga och förstå delsystemens behov är därför en del av 
analysen av en organisation.  
 

3.2 Affärsidé  
Ett problem med systemperspektivet är att det kan vara svårt att definiera det system man 
studerar. Det är inte alltid helt självklart vilka komponenter av systemet som är intressanta 
eller hur systemets miljö ska begränsas (Bruzelius/Skärvad, 2000). Affärsidésysättet, som av 
Richard Normann utvecklats ur ett systemtänkande, kan sägas vara ett verktyg för att få ett 
bättre grepp om en affärsdrivande organisation som ett öppet system (Normann, 1975 s 26).  

3.2.1 Ett system för att dominera utbytesmiljön 
I enlighet med systemtänkandet, ser Normann (1975) företag som öppna system som 
interagerar med sin omgivning. För att överleva och bli framgångsrika måste de upprätta en 
fördelaktig balans i relationerna med omvärlden genom att skapa så effektiva utbytesprocesser 
som möjligt. Företag strävar efter att dominera sin utbytesmiljö. För att kunna skapa dessa 
effektiva utbytesprocesser är en affärsidé en nödvändighet, enligt Normann.  
 
Normann är inte helt tydlig med vad han menar med dominans. Han hänvisar dels till The 
Boston Consulting Group som drar likhetstecken mellan dominans och högst marknadsandel, 
dels refererar Normann till kollegan Eric Rhenman vilken ser hög marknadsandel snarare som 
en indikator på att företaget har ett överlägset system. Normann nöjer sig emellertid med att 
konstatera att ”företagets effektivitet hänger nära samman med dominans över ett 
marknadssegment” (Normann, 1975, s 38).     
 
Ett företag som strävar efter att åstadkomma ett system för dominans bör vara medvetet om 
vad som ligger bakom dess totala effektivitet. Den yttre effektiviteten handlar om relationen 
till omvärlden och om att göra rätt saker. Finns det kunder som vill ha produkten och som 
dessutom är beredda att betala för den? ”Vad” och ”för vem” är två frågor som är centrala för 
den yttre effektiviteten. För företag rör det sig oftast om att finna en position på marknaden 
som kan leda till lönsamhet. Som mått på den yttre effektiviteten används bland annat 
kundvärde, det vill säga hur kunden upplever att ett företags produkt tillför honom eller henne 
ett värde.  Den inre effektiviteten handlar om att göra saker på rätt sätt. Hur ska man tillverka 
och erbjuda kunderna produkten? Det gäller att skapa en organisation som på bästa sätt 
hushåller med de resurser företaget har tillgång till. Kostnadseffektivitet och produktivitet är 
vanliga mått på den inre effektiviteten. Vilken typ av effektivitet som är mest betydelsefull för 
ett företag varierar beroende på vilken situation företaget befinner sig i. Nystartade företag 
ägnar sig i regel mer åt att uppnå yttre effektivitet och etablerade företag lägger större tonvikt 
på inre effektivitet än mindre etablerade. Det finns emellertid forskningsresultat som tyder på 
att 80 procent av ett företags totala effektivitet beror på den yttre effektiviteten 
(Bruzelius/Skärvad, 2000). Hur yttre och inre effektivitet hänger samman med affärsidén 
framgår av modellen nedan.  
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3.2.2 Tre komponenter i affärsidén 
När Norman beskriver hur en affärsidé är uppbyggd handlar det om tre komponenter eller 
nivåer. För att ett företag ska kunna uppnå dominans måste det ha klart för sig hur dessa tre 
komponenter ser ut. 
 

 
På den översta nivån finns marknaden. Det Normann avser med utbytesmiljö är alltså ett 
företags marknadssegment. De marknadssegment ett företag dominerar benämner han även 
som revir. Ett annat begrepp han använder för att tala om ett företags utbytesmiljö är nisch. 
Vid valet av vilka segment som ska ingå i ett företags utbytesmiljö måste hänsyn tas till 
segmentens storlek. Ett för stort segment kan innebära att företaget inte har tillräckligt med 
resurser för att skapa dominans. Ett för trångt segment kan leda till att företaget får tillgång till 
för få resurser för att överleva. Hänsyn måste även tas till konkurrenternas val av segment. Att 
konkurrera inom samma segment kan kräva mer resurser än företaget förfogar över 
(Normann, 1975).  
 
Som hjälpmedel för att definiera ett företags revir föreslår Normann produkt-
marknadsmatrisen. I denna matris kan en bild av en produkts marknadsandel på en viss 
marknad tydliggöras. Enligt en tumregel kan de ”rutor” med en marknadsandel på minst 30 
procent betraktas som företagets revir (Normann, 1975). En annan modell som kan tänkas 
vara användbar i valet av utbytesmiljö är Porters ”five forces” Enligt denna modell bör ett 
företag överväga fem strukturella krafter vid valet av marknadssegment. Dessa krafter är: 
 

• Konkurrensintensiteten mellan befintliga konkurrenter inom branschen. 
• Konkurrenstrycket från nya aktörer.  
• Substitutstrycket från nya teknologier eller andra alternativa sätt att tillgodose 

kundernas behov. 
• Kundernas styrka, makt och förhandlingsposition.  
• Leverantörernas styrka, makt och förhandlingsposition.  

 
Enligt Porter, bör företaget sedan inrikta sig på den bransch eller segment med högst 
lönsamhetspotential och lägst konkurrensintensitet (Bruzelius/Skärvad, 2000).      
 

Marknad 

Produkt 

Resurser 

”Vår marknad är…” 
”Vi fyller funktionen att…” 

”Vi tillverkar och säljer…” 
 

”Våra viktigaste resurser och 
kompetenser är…” 

Yttre 
effektivitet 

Inre 
effektivitet 

Total 
effektivitet 

Figur 2 En affärsidés komponenter (Bruzelius/Skärvad, 2000, s 104) 
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Den andra viktiga komponenten i affärsidén är den produkt eller det produktsystem företaget 
erbjuder reviret (Normann, 1975). Vad ett företag erbjuder sina kunder kan förstås variera i 
oändlighet. Det kan röra sig om olika varor och tjänster samt kombinationer av dessa. Det bör 
påpekas att det centrala i utbytet inte är produkten i sig utan är den kundnytta företaget 
erbjuder sin utbytesmiljö. Att tänka i banor av kundnytta ger ett bredare perspektiv än att 
enbart se till en specifik produkt. Ett berömt exempel på faran i att fokusera för mycket på 
produkten är Levitts uttalande om den amerikanska järnvägsbranschen. Levitt förklarar 
järnvägsbolagens misslyckande på marknaden med att de trodde sig vara i järnvägsbranschen, 
det vill säga deras produkt var att erbjuda kunderna tågförbindelser, men i själva verket 
befann man sig i transportbranschen. Den kundnytta järnvägsbolagen erbjöd var 
transportmöjligheter (Normann, 1975).   
 
Även när det gäller val av produkter och dess utformning finns det flera strategiska verktyg en 
företagsledning kan använda sig av. En av de mest kända modellerna är kanske The Boston 
Consulting Groups matris där produkter placeras in efter aktuell marknadsandel och 
tillväxtpotential och kan klassificeras som frågetecken, stjärnor, kassakor eller hundar 
(Hill/O´Sullivan, 1999). Ett annat exempel är en annan fyrfältsmodell, nämligen Porters 
grundstrategier där val av produktens utformning kombineras med val av marknad. De tre 
strategier Porter föreslår utifrån denna modell är lågkostnadsstrategi, differentiering och 
fokuseringsstrategier (Bruzelius/Skärvad, 2000). 
 
Den tredje komponenten i affärsidén är de inre resurser och förhållanden som hjälper 
företaget att åstadkomma dominans inom utbytesmiljön. Här nämner Normann (1975) 
faktorer som utbildad arbetskraft, formell organisationsstruktur, underleverantörer, 
belöningssystem, planeringstekniker, produktionsutrustning och ledarstil. När det gäller att 
bedöma ett företags resurser för att finna lämpliga strategier ligger det resursbaserade 
synsättet nära till hands. Barney, som utvecklat detta strategiska angreppssätt, utgick från att 
resurser är ojämnt fördelade mellan företag. Genom att identifiera och använda rätt resurser 
kan företag skapa varaktiga konkurrensfördelar. De resurser som är intressanta är de som 
lever upp till följande kriterier. Resursen måste vara värdefull för företaget på så sätt att 
möjligheter kan utnyttjas eller hot undanröjas. Den måste vara sällsynt bland företagets 
nuvarande och potentiella konkurrenter (Barney, 1991).     
 

3.2.3 Överensstämmelse 
De systemteoretiska principerna om betydelsen av överensstämmelse mellan delsystem gäller 
även för affärsidén. Normann (1975, s 53) liknar en välfungerande affärsidé vid ”ett 
komplicerat och väl inoljat maskineri, där alla delar passar varandra och bidrar till helheten”.  
Normann ger flera exempel på vad bristande överensstämmelse, även kallat misfit, kan 
innebära i praktiken. Han använder sig  av flera exempel, bland annat följande exempel. 
 

”Ett klassiskt exempel på en misfit mellan en nisch och en produkt är den under sina första 
tjugo levnadsår ytterst framgångsrika T-Forden. En rad förändringar i marknaden och 
samhället mot slutet av 20-talet medförde att den inte alls längre blev vad konsumenterna 
önskade. De gick så långt att man på Ford 1927 helt enkelt måste stänga fabriken – under 
nästan ett års tid tillverkades inte en enda bil, medan man ägnade sig åt en total omställning 
av produktionsapparaten (Norman, 1975, s 44).”   

 
Kravet på överensstämmelse gäller inte bara för förhållandet mellan de olika komponenterna 
på de olika nivåerna. Överensstämmelse måste även finnas mellan faktorer på samma nivå. 
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Enligt Normann (1975) är det inte ovanligt att misfit förekommer mellan företagets interna 
struktur och styrsystemet som i exemplet nedan.  
 

”För bulkvaruproducerande Svenska Byggmaterial AB var det uppenbart att god och jämn 
kvalitet var ett av de viktigaste konkurrensmedlen. Vid en viss produktionslinje 
kontrollerades de beklädnadsplattor som kom fram ur maskinen av en person som delade 
dem i två högar: en för defekta plattor och en för plattor som skulle gå till lager. En viss del 
av hans lön var emellertid beroende av hur stor andel av plattorna som gick direkt till lager, 
dvs av kvaliteten, som han över huvud taget inte kunde påverka. Följden blev naturligtvis 
att en alltför stor andel defekta plattor kom in till lagret och så småningom förorsakade 
besvär med reklamationer. Uppenbarligen stämde belöningssystemet inte överens med 
’systemet för kvalitetspåverkan’ (Normann, 1975, s 46).” 

 
Att skapa det komplexa och väloljade maskineri en affärsidé är, är naturligtvis ingen lätt 
uppgift. En affärsidé ska vara en beskrivning av hur företaget faktiskt fungerar och inte bara 
en idé om hur det borde se ut. En affärsidé kan därför sägas vara en historisk produkt som 
växer fram genom en mängd olika beslut. En affärsidés framväxt kan beskrivas som en 
livscykel där olika faser genomgås. I en inledande sökfas handlar det om att få fram en idé om 
en affärsidé, exempelvis hitta en produkt eller tjänst som har potential. I den efterföljande 
utvecklingsfasen tar en konkret affärsidé form som i något avseende är överlägsen och leder 
till ett genombrott. I dessa två första faser är det den yttre effektiviteten som står i fokus och 
entreprenören spelar en viktig roll. Entreprenören måste bevisa för omvärlden att hans eller 
hennes idé skapar värde för kunder och andra intressenter. I penetrationsfasen arbetar 
företaget för att sprida sin affärsidé genom att inta positioner på marknader och bygga upp en 
organisation. Så småningom kommer företaget in stabiliseringsfasen där det handlar om att 
försvara sina positioner och effektivisera utbytet med omvärlden. Under penetrations- och 
stabiliseringsfasen kretsar mycket av företagsledningens arbete kring den inre effektiviteten, 
då det gäller att finslipa maskineriet. Slutligen hamnar en affärsidé för eller senare i ett läge då 
det krävs en förändring för att den ska leva vidare. Händer ingenting går affärsidén in i en 
nedgångsfas och går därmed mot en avveckling. Alternativet är att gå in i en revitaliseringsfas 
vilket innebär någon slags omarbetning av affärsidén (Bruzelius/Skärvad, 2000). Att 
affärsidéer är så komplexa och kan ses som historiska produkter gör att de är unika och är 
svåra att imitera (Normann, 1975). 
 
Normann (1975) talar även om att en affärsidé har en djupare innebörd. Definitionen av 
marknadssegment får inte bli en lek med ord utan det måste finnas ett samband mellan det 
man vill göra på marknaden och den inre strukturen. Normann ger visserligen Levitts idé om 
kreativa definitioner av marknadssegmentet ett visst erkännande och anser att det finns en 
viktig poäng i Levitts tanke om att de amerikanska järnvägsbolagen förlorade sin position på 
grund av att de trodde att de befann sig i järnvägsbranschen, medan de i själva verket var i 
transportbranschen. Men det finns ändå en gräns för hur kreativ en företagsledning kan vara 
när de identifierar sin marknad. Det måste finnas en möjlighet för organisationen att leva upp 
till de åtaganden som ett företags mission medför gentemot yttre och inre intressenter. Vad 
som är möjligt för en organisation bestäms inte bara av den teknologi eller de resurser man 
förfogar över utan även av de sociala strukturer som finns. En företagsledare måste därför 
även ha en förståelse för hur de värderingar som hänger samman med en mission ska kunna 
förkroppsligas i organisationen. Det räcker inte med att ledningen definierar sitt företag som 
att tillhöra en viss bransch om inte de anställda ser sig som en del av samma bransch och 
tänker och agerar därefter. Att det krävs en överensstämmelse mellan de sociala strukturer ett 
företag har möjlighet att skapa och den roll man vill spela på marknaden är ytterligare ett skäl 
till att affärsidéer är unika.   
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3.3 A theory of the business 
Peter Drucker (1994) kan sägas ha vidareutvecklat affärsidésynsättet och tagit fram en egen 
variant av Normanns modell, vilken Drucker presenterar i artikeln ”A Theory of the 
Business” 1994. Drucker inleder sin artikel med att påpeka att företagsledare erbjuds en 
mängd olika nya verktyg för att leda sina företag. Dessa verktyg är nästan alltid vad Drucker 
kallar ”how to do tools”, det vill säga verktyg som hjälper företagsledare att göra saker de 
redan gör på ett annat och förhoppningsvis bättre sätt. Men det som behövs enligt Drucker är 
”what to do tools”. Detta påstående baserar Drucker på att många av de problem som möter 
ett företag inte beror på att de är dåliga på att utföra det de gör utan oftast beror på 
förändringar i den miljö företaget verkar i. De grundläggande antaganden som legat till grund 
för ett framgångsrikt företag kan plötsligt stämma dåligt överens med verkligheten. Ett 
klassiskt exempel Drucker tar upp är hur IBM byggde upp hela sin verksamhet kring 
antagandet att en centralisering av kapacitet till mainframes var det bästa sättet att bygga 
datorer. Detta var en sanning, inte bara för IBM utan även för andra aktörer inom branschen, 
tills PC:n trots allt kom ut på marknaden och bevisade motsatsen.  
 
Druckers modell som han kallar A theory of the business (affärsteori) bygger på att ett företag 
grundar sin verksamhet på olika antaganden som styr organisationens beteende och definierar 
företagets marknader, kunder, konkurrenter och teknologi. Antaganden bestämmer även vad 
som anses vara meningsfulla resultat och vilka företagets styrkor och svagheter är. Alla dessa 
antaganden finns mer eller mindre medvetet i alla företag och utgör tillsammans vad Drucker 
kallar ”a theory of the business”. Vad Drucker erbjuder företagsledare är ett verktyg för att 
arbete mer medvetet med dessa antaganden (Drucker, 1994).    
 

 
Som modellen ovan visar består en affärsteori av tre delar. Till att börja med finns antaganden 
om den omvärld som omger företaget. Det rör sig om samhället och dess struktur, marknaden 
och kunderna samt den teknologi som finns att tillgå. Tillsammans definierar antagandena om 
olika element i omvärlden vad en organisation får betalt för (Drucker, 1994).     
 
Den andra komponenten är antaganden om organisationens mission. En mission klargör en 
organisations övergripande uppgift och beskriver vad organisationen vill åstadkomma utöver 
det värde som skapas av dess produkter och tjänster. Missionen bidrar även till att ge en 
organisation en identitet (Bruzelius/Skärvad, 2000). Ett välkänt exempel på en mission är 
IKEA:s ”att skapa en bättre vardag för de många människorna” (Vår personalidé, IKEA, 
1999). 
 

Kompetens 

Mission 

Omvärld 

Figur 3 Affärsteorins komponenter (Bruzelius/Skärvad, 2000, s 100) 
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Antaganden om en organisations kärnkompetens utgör den tredje komponenten i en 
affärsteori. Ett exempel på vad kärnkompetens kan vara och hur det kan omdefinieras är hur 
Marks and Spencer förändrade handelsmannens kärnkompetens från att köpa in rätt varor till 
att använda kunskapen om kundernas behov för att designa varorna. Tidigare hade det varit 
tillverkarens kompetensområde att designa och utveckla varorna (Drucker, 1994).  
      
Drucker (1994) ställer upp fyra kriterier för vad som kännetecknar en väl fungerande 
affärsteori. 
 

• Antagandena om omvärlden, missionen och kärnkompetensen måste stämma överens 
med omvärlden. 

• Antagandena om omvärlden, missionen och kärnkompetensen måste stämma överens 
med varandra. 

• Det måste finnas en förståelse för affärsteorin i organisationen. 
• Affärsteorins relevans måste kontinuerligt testas.   

 
Den systemteoretiska principen om överensstämmelse återfinns således även i denna modell 
och liknar i mångt och mycket de krav Normann ställer på en välfungerande affärsidé. När det 
gäller förståelsen för affärsteorin påpekar Drucker att denna förståelse är en naturlig del i det 
nystartade företaget men oftast övergår till att bli kultur i takt med att företaget växer och blir 
mer framgångsrikt. I dessa fall tenderar affärsteorin att tas för given och organisationens 
medlemmar slutar tänka. Alla kommer ihåg svaren men har glömt frågorna. När 
medlemmarna inte längre kommer ihåg varför vissa saker är viktiga börjar de slarva och ta 
genvägar. En annan fara är att affärsteorin tas för att vara en evig sanning och inte för den 
hypotes den egentligen är. Därför måste det finnas en förmåga till förändring inbyggd i 
affärsteorin (Drucker, 1994). 
 
Drucker ger några råd för hur organisationer ska lyckas med att hålla sina affärsteorier 
levande. De policys och rutiner som finns bör ständigt ifrågasättas. Genom att ifrågasätta 
dessa ifrågasätts även de grundläggande antaganden som döljer sig bakom dessa. De policys 
och rutiner som inte klarar en granskning bör överges. En annan åtgärd är att se till vad som 
sker utanför företagets egna affärsområden. Att samla in och analysera information om 
kunderna är något som blivit allt vanligare. Detta har dessutom blivit enklare med hjälp av IT. 
Drucker menar att ett företag inte bör nöja sig med att endast granska sina egna kunder utan 
att det mest intressant egentligen är icke-kunderna. Dessa är vanligtvis en större andel av 
marknaden än de egna kunderna är. Det är därför mer vanligt att tecken på förändring av 
något slag först visar sig bland icke-kunderna. Genom att analysera dessa kan ett företag tidigt 
få en uppfattning om vad som är på gång och därmed få bättre möjligheter att anpassa sina 
antaganden efter en ny verklighet (Drucker, 1994).      
 
Normanns och Druckers modeller har mycket gemensamt. Framför allt anser jag att båda vill 
tydliggöra relationen mellan en organisations omgivning och dess inre. Dessutom är 
överensstämmelse något mycket centralt i båda modellerna. Möjligtvis kan Druckers modell 
anses ha en mer abstrakt karaktär eftersom det rör sig om antaganden om faktorer som berör 
organisationen. Normann är däremot mycket tydlig med att en affärsidé är något konkret som 
beskriver hur organisationen faktiskt fungerar.  
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3.4 Intressentmodellen 
Som framgår av min redogörelse ovan, kretsar affärsidésynsättet till stor del kring företagets 
utbyte med kunden. Företaget erbjuder kundnytta i utbyte mot de resurser kunderna kan 
tillhandahålla. Eric Rhenman och Bengtstymne visar emellertid med sin modell bidrags-
belöningsmodellen att även andra intressenter än kunderna är viktiga för företagets 
överlevnad. De beskriver företaget som en koalition mellan intressenter som på något sätt 
bidrar till att företaget kan leva vidare. De intressenter det rör sig om, enligt modellen, är 
företagsledning, ägare, anställda, leverantörer, kunder och samhället. I utbyte får de belöning i 
någon form, exempelvis pengar, varor eller social ställning. Syftet med modellen är att 
identifiera de krafter som håller samman företaget (Rhenman/Stymne, 1974). Rhenman 
bidrog alltså till att ge en bredare syn på företagets utbyte med omgivningen. Den 
ursprungliga belönings-bidragsmodellen har sedan kompletterats med fler intressenter och 
kallas även intressentmodellen. Bruzelius och Skärvad (2000) grupperar intressenterna i 
följande kategorier; ägare, intresseorganisationer, de anställda och deras organisationer, 
kunderna, leverantörerna, långivarna, staten och kommun samt opinionsbildande grupper. 
Intressentmodellen åskådliggörs genom figuren nedan. 
 
 
 

 

3.4.1 Balans mellan bidrag och belöning 
Det är tydligt att även intressentmodellen grundar sig i ett systemtänkande, där företaget ses 
som ett öppet system som måste balansera sina utbytesprocesser med de olika delsystem som 
finns i omgivningen. Principen om homeostas eller jämvikt är bärande för intressentmodellen 
(se avsnitt om systemteori, sidan 16). Tanken med intressentmodellen är att den ska vara ett 
redskap för att hjälpa företaget att förstå innebörden i en utbytesrelation. Anser 
företagsledningen att en relation är viktigt för företaget bör den sträva efter att bibehålla den 
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Figur 4 Företaget och dess intressenter (Bruzelius/Skärvad, 2000, s 74). 
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balans som finns mellan vad företaget får i bidrag av intressenterna och vad intressenten får i 
belöning. Om företagsledningen upplever att en intressent inte bidrar till företaget i den 
utsträckning man önskar kan förändringar i utbytet med intressenten få intressenten att överge 
företaget genom att intressenten upplever att dess belöning understiger värdet på det bidrag 
den ger. Förändringar i bidrags/belöningsbalansen kan även användas för att få mer önskvärda 
intressenter att söka sig till företaget (Bruzelius/Skärvad, 2000).    
 
Innehållet i bidrag och belöning kan variera mycket beroende på vilken typ av intressent det 
rör sig om. I utbytet med ägare är kapital och dess avkastning centralt. Anställda bidrar med 
arbete, vilket kan innebära bland annat muskelkraft och kunskap, i utbyte mot exempelvis lön, 
trygghet, goda arbetsförhållanden och utveckling. Stat och kommun bidrar med 
samhällsservice såsom utbildning av arbetskraft, bostäder, kommunikationer och 
fritidssysselsättning. Det kan även röra sig om att se till att arbetsmarknaden fungerar. Mot 
detta betalar företaget skatt och erbjuder sysselsättning. Opinionsbildande grupper blir 
aktuella som intressenter då de uppmärksammar ett företag för att få det att agera i enlighet 
med gruppens intresse. Genom att tillmötesgå dessa grupper slipper företaget undan ett tryck 
från opinionen eller kan till och med få opinionen med sig (Bruzelius/Skärvad, 2000). 
 
Hur intressenterna och företaget upplever utbytet är en subjektiv bedömning. Detta medför en 
del problem när det gäller att hitta en balans i utbytet. En relation kan egentligen påstås bestå 
av två relationer, företagets relation till intressenten och intressentens relation till företaget. 
Att ena parten är nöjd behöver inte innebära att den andra är det. För att bevara balansen i 
utbytet krävs att de ständigt ifrågasätts och omprövas (Bruzelius/Skärvad, 2000).   

3.4.2 Balans mellan intressenter 
Balans i utbytesprocesserna handlar inte enbart om att hitta balans i utbytet med en enskild 
intressent utan även om att finns balans mellan olika intressenter. Det kan lätt uppstå konflikt 
mellan olika intressenters intressen där en förbättring av en intressents villkor innebär en 
försämring av en annans, till exempel att de anställda får högre lön på bekostnad av kundernas 
intresse av att hålla priserna nere. I dessa situationer gäller det för företaget att först och 
främst jämka de olika intressenternas intressen så att verksamheten inte störs. I ett längre 
perspektiv handlar det om att se till att öka företagets totala belöningsförmåga. Det gäller att 
finna en ekvation där slutsumman är större än de resurser intressenterna tillfört, det vill säga 
att företaget går med vinst. Med en vinst finns det bättre möjligheter att tillgodose alla 
intressenters intressen (Bruzelius/Skärvad 2000).   

3.4.3 Goda och onda cirklar 
När det gäller att öka företagets totala belöningsförmåga och göra så många intressenter som 
möjligt nöjda anser jag att det finns anledning att nämna Normanns föreställning om 
serviceföretag som en uppsättning goda eller onda cirklar. Denna idé presenterar Normann i 
sin bok ”Service Management – ledning och strategi i tjänsteproduktionen från 1992. 
Serviceorganisationer beskriver Normann som känsliga system där en mängd funktioner och 
element samverkar. Genom tämligen små åtgärder eller händelser kan positiva eller negativa 
kedjereaktioner sättas igång, så kallade onda och goda cirklar. Ett systemtänkande kan 
klargöra vad som ligger bakom dessa cirklar och hur de kan brytas och förändras.  
 
De cirklar Normann talar om är mikrocirkeln, makrocirkeln och den interna servicecirkeln. 
Mikrocirkeln handlar om hur företagets kontaktperson och kunden upplever interaktionen i 
det ögonblick servicen produceras. Genom att kontaktperson och kund upplever denna 
interaktion som positiv kommer resultatet av servicen bli bättre. En god makrocirkel innebär 
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en stark marknadsposition som leder till goda ekonomiska resultat och därmed skapar 
utrymme för underhåll och utveckling av det system som producerar den service kunderna 
erbjuds. Den interna servicecirkeln pekar på betydelsen av att företaget måste handla i 
enlighet med ”god service” gentemot sin personal. För att uttrycka det enkelt, så kan inte en 
chef i ett serviceföretag begära att de anställda ska bemöta kunderna på ett trevlig sätt och 
sedan bemöta de anställda på ett otrevligt sätt. Det måste finnas en överensstämmelse mellan 
de normer som gäller för servicen mot kunderna och den som gäller gentemot de anställda. 
Framför allt hur företaget behandlar kontaktpersonalen kan få stora konsekvenser och påverka 
de övriga cirklarna. Normann nämner tillämpning av personalidé som ett sätt att skapa en god 
intern servicecirkel. De tre cirklarna hänger ihop och påverkar varandra på ett ömsesidigt sätt. 
Vid förändringar bör ledningen vara medveten om hur cirklarna påverkar varandra. Tämligen 
små förändringar kan få stora konsekvenser. 
 
Även om Normann inte alls talar om intressenter i samband med onda och goda cirklar, anser 
jag att det finns vissa likheter mellan de olika utbytesprocesser som äger rum i en 
intressentmodell och de faktorer som driver en serviceorganisations cirklar. En ökad total 
belöningsförmåga tycks enligt min mening hänga samman med vad som kännetecknar en god 
cirkel. Genom att få till stånd ett utbyte med en intressent som ökar bidraget till företaget, 
utan att det försämrar villkoren för andra intressenter, utan snarare förbättrar dessas 
belöningar, kan vara en början till en god cirkel. Intressentmodellen kan enligt min mening 
vara till hjälp för att hitta möjligheter till att få igång goda cirklar. 
 

3.5 Personalidé 
Personalidé är ett begrepp som vuxit fram ur företags behov av att hantera vad som oftast 
benämns som den viktigaste resursen, nämligen personalen. Richard Normann ligger bakom 
även detta begrepp och det kan ses som ett komplement till Normanns mer etablerade modell 
för ett företags affärsidé. Andra personer som bidragit till begreppets utveckling och 
utbredning är Karl Erik Sveiby och Jörgen Hansson som båda utgått från sina praktiska 
erfarenheter av personalarbete.  

3.5.1 Balans mellan behov 
Personalidé handlar om att mobilisera och fokusera mänsklig energi genom att välja ”rätt” 
människor. Normann urskiljer två element i vad han kallar ledning av mänsklig energi. Dels 
rör det sig om att använda den personal man har på bästa sätt och få ut den potential som 
finns, dels handlar det om att ha en idé om vilka personer man behöver rekrytera (Normann, 
1992). I grunden är det företagets och de anställdas behov och balansen mellan dessa som en 
personalidé bygger på. Det framgår inte minst av Normanns definition. 
 

”Företagets personalidé avser graden och typen av överensstämmelse mellan den särskilda 
livssituation och livsbehoven hos en särskild grupp människor och inramningen eller 
sammanhanget som företaget kan tillhandahålla för den gruppen medan det fullföljer sina egna 
affärsbehov” (Normann, 1992, s 83). 

 
Utgångspunkten är att människor i olika sociala situationer, livsstadier och med olika 
livsstilar har olika behov, motivation och ambitioner. Dessa olikheter gör att vissa 
arbetsuppgifter och arbetsmiljöer passar vissa människor bättre än andra. Genom att 
medvetet arbeta med att identifiera det segment med potentiella anställda som bäst stämmer 
överens med verksamhetens uppgifter och tillväxtbehov, kan ett plussummespel uppnås, där 
både företag och anställd upplever att de får något i utbyte. Endast om det finns 
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överensstämmelse mellan de uppgifter som betingas av affärsbehoven och individens behov, 
kommer de anställda att mobilisera sin energi för företagets bästa (Normann, 1992).  
 
I ett reportage i SVT:s Aktuellt berättades om en man som på grund av en lungsjukdom hade 
svårt leva ett normalt liv, eftersom han behövde hjälp med att andas. Men genom ett jobb 
som trädgårdsmästare i ett växthus med mycket hög luftfuktighet och värme slapp han ta 
hjälp av maskiner för att andas och mådde dessutom bättre. Den varma och fuktiga miljön, 
som de flesta nordbor antagligen upplever som besvärande, var precis vad han behövde. 
Arbetet var den plats mannen trivdes allra bäst på och han hade därför inget emot att arbeta 
både hårt och länge med sina uppgifter. Denna solskenshistoria kan ses som ett exempel på 
en välfungerande personalidé, även om det inte är troligt att arbetsgivaren hade begreppet 
personalidé i åtanke när mannen anställdes. 
 
En välutvecklad personalidé handlar dock inte enbart om att vara trevlig och snäll mot sina 
anställda genom att fördjupa sig i mänskliga behov. Som det framgår av Normanns definition 
handlar det också om att tillgodose företagets affärsbehov. Exakt vad som utgör affärsbehov 
anger inte Normanns definition. Men av redogörelsen för begreppet framgår det att Normann 
avser en kompetent och hängiven personalstyrka (Normann, 1992).  

3.5.2 Personalidéns beståndsdelar 
Den som ägnat sig mest åt att utveckla och skriva om begreppet personalidé är förmodligen 
Hansson. Han använder Normanns affärsidémodell som en analogi för att beskriva 
personalidé. På sätt och vis kan Normann själv sägas göra detta då han talar om att företag 
måste identifiera segment av potentiella medarbetare (Normann, 1992, s84). Enligt Hansson 
beskriver ett företags affärsidé vad som är kritiskt för relationen till kunderna. Affärsidén 
definierar vem kunden är, vad kunden vill ha och hur det går till att skapa resultat i den 
bransch företaget verkar i. Frågorna ”vem”, ”vad” och ”hur” i relationen till kunden 
beskriver tillsammans sättet att tjäna pengar på. En del av svaret på frågan hur det går till att 
skapa resultat är relaterat till medarbetarnas kompetens och engagemang, men det kan även 
röra sig om andra resurser som kapital och teknologi. Ju större del av resultatet som är 
beroende av medarbetarna, desto viktigare blir det att arbeta strategiskt med företagets 
relation till de anställda och potentiella anställda (Hansson, 1997). På samma sätt som 
affärsidén hjälper ett företag att utveckla strategier för att uppnå dominans i utbyte med 
marknaden är personalidén ett verktyg för att utveckla strategier för att uppnå dominans i 
utbytet med arbetsmarknaden. 
 
I sin analogi använder Hansson frågorna ”vem”, ”vad” och ”hur” för att tydliggöra vad som 
är kritiskt för ett företags förhållande till sina medarbetare. Följande figur visar hur Hansson 
tänker sig att en personalidé är uppbyggd och vad dess olika delar innehåller. 
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Den första delen, vem, handlar om den kompetens företaget anser sig behöva i företaget. Av 
figuren framgår det att Hansson låter vem styras av den kompetens företaget behöver. 
Figuren visar också att kompetens är ett brett begrepp som omfattar mer än bara kunskap. 
Hanssons definition av kompetens baseras på vad som brukar kallas kompetenshanden som 
innehåller följande fem komponenter.  
 

• Kunskaper 
• Färdigheter 
• Erfarenheter 
• Värderingar och attityder 
• Kontakter 

 
Kunskap är att veta fakta och kunna metoder för hur man ska göra saker och ting. 
Färdigheter innebär att man inte bara vet hur man ska göra utan även kan göra det. Kunskap 
och erfarenheter fås genom utbildning, träning och praktiskt arbete. Erfarenheter fås genom 
att lära sig av sina misstag och framgångar. Det krävs alltså att personen har reflekterat över 
vad som gick fel eller rätt. Uppföljning och utvärdering är därför viktiga redskap i 
kompetensutveckling. Krav på värderingar och attityder hänger samman med att det är svårt 
att hålla samman ett företag om de anställda inte kan ställa upp på grundläggande värderingar 
som arbetet inom företaget grundar sig på. För att kunna hantera förändringar i omvärlden 
krävs en inre stabilitet. Företagskultur, ledningsformer och belöningar är sätt att utveckla och 
stödja gemensamma värderingar och attityder. Kontaktnät är betydelsefulla för de anställdas 
möjligheter att få tillgång till ytterligare kunskap och erfarenheter. Vid anställningstillfället 
har den nya medarbetaren med sig flera kontakter från exempelvis utbildning och tidigare 
jobb, men ett företags organisation kan bidra till att kontaktnätet växer, genom exempelvis 
projektarbeten, arbetsrotation eller vidareutbildningar. Behovet av kompetens påverkar valet 
av segment på arbetsmarknaden som kan vara intressanta för företaget att rekrytera ifrån. 
Olika indelningsdimensioner kan vara äldre eller yngre, yrkesutbildade eller 
högskoleutbildade. Andra grunder för segmenteringen kan även vara specialkunskaper, 
färdigheter, värderingar eller intressen (Hansson, 1997).  
 
Vem som är lämplig för ett arbete och en organisation bestäms inte bara av en persons 
kompetens. Lars Prien (1992), som arbetat med att utveckla modeller för rekrytering och 

 
PERSONALIDÉ 

VEM? 
Kompetens 

VAD? 
Vilja 

HUR? 
Tillfälle 

Kunskaper 
Färdigheter 
Erfarenheter 
Värderingar 

Nätverk 

Visioner/mål 
Belöningar 

Företagskultur 
Image 

Ledningsformer 
Arbetsorganisation 

Ledarskap 
Medarbetareskap 

Insatser för 

Figur 5 Personalidéns uppbyggnad (Hansson, 1997, s43). 
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urval, anger fyra grundläggande bedömningsfaktorer som tillsammans bestämmer en persons 
förmåga att prestera väl i ett arbete. Den första faktorn är kapacitet och begåvning och 
motsvarar till stor del det som ryms inom begreppet kompetens. Kapacitet och begåvning är 
resultatet av en persons anlag och de kunskaper, färdigheter och erfarenheter personen samlat 
på sig. Tillsammans utgör detta en övre gräns för vad en person kan prestera. Indikatorer på 
kapacitet och begåvning kan vara utbildning, tidigare arbeten eller fritidsintressen. 
Begåvningstest av olika slag kan vara till hjälp men är svåra att utforma på ett lämpligt sätt. 
Personlighet är den andra bedömningsfaktorn. Vid rekrytering bör man leta efter personer 
vars personlighet är lämpade för arbetsuppgiften. Det personlighet handlar om är hur en 
persons egenskaper som karaktär, temperament, intellekt och fysik är anpassat till omvärlden. 
En uppfattning om en individs personlighet kan baseras på många saker, såsom arbetsvanor, 
ambitioner, klädval, fritidssysselsättningar eller yrkesval. Prien är tveksam till 
personlighetstest som verktyg för bedömning av personlighet. Han tror att en egna intryck, 
erfarenheter och intuition är säkrare instrument för en rekryterare. Arbetsmotivation är en 
bedömningsfaktor som visar på de drivkrafter som får personen att använda sin kapacitet och 
begåvning. Bedömningen gäller huruvida personen kommer att känna ansvar och vara 
energisk i den arbetssituation företaget kan erbjuda. Det handlar också om att bedöma hur 
länge personen kan tänkas stanna kvar i anställningen. Det är ofta svårt att förstå vad som 
ligger bakom en persons motivation. I grunden handlar det om mänskliga behov. För att få 
grepp om vad som driver en person kan man se till de val som personen gjort i olika 
situationer, exempelvis hur den arbetssökande ställer sig till olika jobberbjudanden. Den 
fjärde och sista bedömningsfaktorn är förväntningar och rollperception. Denna faktor 
handlar om vad den arbetssökande tror att arbetet kommer att kräva i form av kompetens och 
engagemang och vad som kommer att ges i utbyte. Det är viktigt att i rekryteringsprocessen 
komma fram till en gemensam bild av de förväntningar som finns. Med utgångspunkt i de 
övergripande idéerna om vilket segment av arbetsmarknaden som är intressant för företaget, 
kan olika kravnivåer sättas inom de fyra olika bedömningsfaktorerna. Prien framhåller att 
arbetsgivaren bör fokusera på den arbetssökandes kompetens och förutsättningar och inte 
enbart se till detaljer i arbetsuppgiften (Prien, 1992).  
 
Delen vad i Hanssons modell är det som företaget ger i utbyte mot den kompetens 
medarbetaren tillför företaget genom sitt arbete. Viktigt är att personalidén på lättbegripligt 
sätt klargör vad det är företaget erbjuder sina anställda och att personalidén är enkel att 
kommunicera både till de anställda och presumtiva anställda. Detta bidrar till att skapa en 
vilja hos de anställda att engagera sig i arbetet och att använda sin kompetens, men även till 
att presumtiva medarbetare känner en vilja att söka sig till företaget. Vad erbjudandet 
innehåller kan variera väldigt mycket. Som Normanns definition av personalidé antyder är 
medarbetarnas behov centralt. En utgångspunkt för att skapa en förståelse för vad en 
arbetsplats kan erbjuda sina anställda kan därför vara behovsteorier. Mest känd är 
förmodligen Abraham Maslows behovstrappa, där fysiologiska behov, trygghet, sociala 
kontakt, uppskattning och självförverkligande placeras in i en hierarki (Smither, 1998). En 
annan ofta använd teori är Herzbergs två-faktor-modell som har starkare anknytning till 
arbetslivet och arbetsplatsen. Enligt denna modell finns det två typer av drivkrafter på en 
arbetsplats, hygienfaktorer och motivatorer. Hygienfaktorer är de villkor de anställda erbjuds 
genom arbetet såsom lön, ledarskap och arbetsmiljö. Motivatorer är möjlighet till karriär, 
utveckling och tillfredsställelse. Mest kritiskt för de anställdas prestation är motivatorerna. 
Brist på hygienfaktorer som exempelvis låg lön eller dålig arbetsmiljö har inte samma 
inverkan på prestationerna utan skapar i första hand missnöje. Att enbart satsa på 
hygienfaktorer med förhoppningen att förbättra prestationer är alltså inte någon idé enligt 
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Herzberg. Arbetet i sig måste göras motiverande. Ett problem med två-faktor-modellen är att 
det inte alltid är helt självklart vad som är en motivator eller hygienfaktor (Smither, 1998).       
 
Den del Hanson kallar hur beskriver det sätt företaget motiverar och utvecklar sina 
medarbetare. Hur företaget realiserar sin personalidé och hittar balansen mellan företagets 
och medarbetarnas behov. Det går att dra en parallell till Normanns resonemang om att skapa 
ett överlägset system för att hantera utbytesprocesser (se affärsidésynsättet ovan).  Det gäller 
att skapa en organisation som är överlägsen i att ta tillvara och utveckla kompetens, en 
organisation där medarbetarna vill och får tillfälle att använda och utveckla sin kompetens. 
Precis som när det gäller ett företags affärsidé finns det en mängd olika vägar att gå, vilket 
gör personalidén till något unikt för varje företag. Hansson redogör tämligen ostrukturerat för 
vad han menar med hur. Det tycks inte handla enbart om de faktorer han presenterar i boxen 
under delen hur i modellen ovan, utan snarare om hur innehållet i de tre nedersta boxarna kan 
sättas samman i en organisationsstruktur. De delsystem som ska kombineras till ett effektivt 
system är med andra ord rutiner för rekrytering, kompetensutveckling, mål i form av 
styrsystem, belöningssystem, företagskultur, image samt system för att organisera och leda 
arbetet.      
    
En brist med Hansson framställning i figuren ovan är att det inte framgår att vad ett företag 
kan erbjuda också styr vilka segment av arbetsmarknaden som kan vara intressanta. Normann 
(1992, s 83) är mera tydlig med att det inte bara gäller att hitta de personer företaget behöver 
utan även de personer som behöver företaget. Överensstämmelse mellan behov är mera 
centralt i Normanns framställning av begreppet. Hansson (1997, s 42) påpekar dock själv att 
för mycket tonvikt ofta läggs på vem som är en bra medarbetare vid utformande av 
personalidéer. Vad medarbetarna får tillbaka och hur de kan stöttas för att bli bra 
medarbetare glöms bort.  
 
Det bör påpekas att det naturligtvis kan förekomma flera olika personalidéer inom samma 
organisation. Framförallt inom större organisationer där det finns flera olika yrkesgrupper 
och arbetsuppgifter (Hansson, 1997). 

3.5.3 Personalidén som ett strategiskt verktyg  
På vilket sätt kan då begreppet personalidé anses ha en strategisk betydelse? Det råder ingen 
tvekan om att Hansson, Normann och Sveiby vill hävda att personalidén har just strategisk 
betydelse. Hansson, som får anses gå i spetsen för lanseringen av begreppet, påpekar att 
personalen ofta omnämns som företagens viktigaste resurs, men att den allt för sällan 
behandlas som en sådan. Som stöd för detta påstående hänvisar han till en enkätundersökning 
som gjordes bland företagsledare i stora nordiska företag. Resultatet visade att 
kompetensskapande vidareutbildning ansågs vara viktigare för företagets konkurrenskraft än 
investeringar i ny teknik. Detta resultat jämför Hansson med sin egen undersökning som 
innebar en genomgång av ett 50-tal årsredovisningar från svenska företag 1995, vilken visade 
att investeringar i personal som kompetensutveckling och engagemang gavs litet eller inget 
utrymme alls. Ofast rörde det sig endast om ett tack till personalen för det gångna året. Några 
undantag fanns dock. Hansson nämner Celemi, WM-data och Skandia där det i 
årsredovisningarna fanns uppskattningar över de immateriella tillgångarna, bland annat 
medarbetarnas och företagets kompetens (Hansson, 1997).  
 
Det Hansson efterlyser är att personalrelaterade frågor behandlas utifrån ett mer strategiskt 
perspektiv än vad de traditionellt gör. Företagsledare måste intressera sig mer för hur 
företagets behov av människors kompetens ser ut och hur det kan bidra till företagets tillväxt. 
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Som exempel tar han upp hur medarbetarna i bästa fall finns med som en opreciserad 
möjlighet i SWOT-analyser (Hansson, 1997).  
 
Även Normann vill föra upp personalfrågorna på företagsledningens bord, framförallt i de 
företag som på något sätt erbjuder sina kunder någon slags service. Enligt Normann (1992, s 
92) är personalidén en viktig komponent i ett serviceföretags totala affärsidé, eftersom en stor 
del av produktionens resultat beror på hur en individ eller en grupp av individer presterar i 
mötet med kunden eller vad Normann kallar sanningens ögonblick. I sanningens ögonblick 
måste företaget lita till att dess representant har tillräckligt med kompetens och motivation 
för att prestera bra. Brister i kompetens och motivation är svåra att dölja i dessa situationer.  
 
Normann talar även om att begreppet personalidé kan fungera som ett verktyg för att hitta 
segment på arbetsmarknaden där mänsklig energi av någon anledning blockeras. Han ger 
flera exempel på segment där mänsklig energi finns att hämta om företaget kan komma på 
hur det kan bidra till att möta de behov som finns hos individerna inom segmentet. Han 
nämner flera exempel på segment som innehåller outnyttjad energi, bland annat ett han kallar 
”Blockerade yrkesmässiga karriärstegar” som han förtydligar med följande exempel.  
 

De första lågprisvaruhuskjedjorna som bildades i Sverige under 1930-talet var hårt centralt 
kontrollerade och arbetet som lokal varuhuschef var något som folk etablerade i branschen såg 
ner på. Men dessa företag fann en annan grupp att rekrytera från – medelålders arméofficerare 
som insåg att de aldrig skulle nå toppranger och som inte var beredda att dra sig tillbaka. De fick 
en annan karriärmöjlighet och de passade perfekt för arbetet. Det som på den tiden krävdes av 
arbetet som varuhuschef var förmåga att bevara ordning och disciplin, medan bristen på 
erfarenhet av detaljhandel inte var till någon nackdel eftersom alla avgörande beslut fattades 
centralt (Normann, 1992, s 85). 
 

Innovationer inom utformningen av personalidéer tror Normann (1992) kommer att öka och 
att vissa affärsidéer kommer att grundas helt på en ny innovativ personalidé. Behovet av att 
utveckla nya tjänster innebär att även nya sätt att arrangera förhållandet till sin personal.      
 
Sveiby (1990) som ägnar sig åt den typ av serviceföretag han kallar kunskapsföretag, menar 
att i dessa företag kan affärsidé och personalidé vara nära nog identiska, då hela företaget kan 
vara uppbyggt kring den kunskap som finns hos en nyckelperson. Kunskapsföretagets tillväxt 
blir detsamma som att hitta personer som har den kunskap man vill erbjuda kunderna eller att 
utveckla och sprida kunskap hos de medarbetare man redan har i företaget.    
 
Det gemensamma argumentet för att personalidén bör ges strategisk betydelse är dess 
koppling till affärsidén. Enligt Hansson (1997) kan kopplingen mellan affärsidén och 
personalidén förklaras med figuren nedan.  
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Ju större del av svaret på frågan ”hur” som utgörs av människor, desto mer sammankopplade 
är affärsidé och personalidé. Modellen visar tydligt att det handlar om att finna positiva 
kopplingar mellan kundnytta och medarbetarenytta. En bra relation till medarbetarna ger en 
bra relation till kunderna.  
 

3.6 En modell för analys av personalidén 
I sin argumentering för personalidé som ett strategiskt begrepp, sätter Hansson, Normann och 
Sveiby in relationen mellan företag och medarbetare i ett större sammanhang än vad som är 
brukligt för personalrelaterade frågor. Personalavdelningen ska inte ha monopol på 
personalfrågor utan dessa frågor ska vara ett arbete för många. Att ett företags förhållande till 
dess personal bör ses ur flera olika perspektiv och i ett större sammanhang, ser jag som den 
grundläggande tanken i litteraturen om personalidé. 
 
I en analys av personalidéns strategiska betydelse bör därför begreppet sättas in i ett större 
sammanhang, det sammanhang som företaget verkar i. Men att förstå det sammanhang ett 
företag är en del av är en mycket svår och komplex uppgift. För att få en struktur i min analys 
tar jag hjälp av det systemtänkande som genomsyrat det ovan presenterade teoretiska 
ramverket. Jag tar även hjälp av ytterligare en av Normanns modeller. Modellen liknar till 
viss del Druckers affärsteori, med skillnaden att Normann ger lite vidare ramar för vad som 
kan placeras in i de olika delarna av modellen.   
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Figur 6 Modell affärsidé – personalidé (Hansson, 1997, s 24).  
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Modellen är baserad på ett systemteoretiskt perspektiv där syftet med analysen är att finna 
bristande överensstämmelse, även kallat misfit, mellan de olika delsystemen. Den 
organisatoriska strukturen är de delsystem som utgör företagsledningens instrument för att 
agera. Det är med hjälp av dessa instrument ett företag kan åstadkomma ett system som 
effektivt stödjer utbytet med utbytesmiljön. Exempel på delsystem som kan vara föremål för 
en analys av den organisatoriska strukturen är ekonomiskt kontrollsystem, produktionssystem, 
belöningssystem, maktsystem, statussystem och system för informationsbehandling. De 
system man väljer att granska beror på syftet med analysen (Normann, 1975). Med 
utgångspunkt i de delsystem som enligt Hansson bidrar till hur en personalidé realiseras, bör 
rutiner för rekrytering, kompetensutveckling, mål i form av styrsystem, belöningssystem, 
företagskultur, image samt system för att organisera och leda arbetet, vara intressanta i en 
analys av personalidén. 
 
Hur företagsledningen väljer att agera styrs till viss del av företagets idésystem som består av 
en uppsättning av värderingar, normer, trossatser, begrepp och antaganden. Idésystemet utgör 
grunden för hur organisationens medlemmar konstruerar sin verklighet. Inom detta system 
återfinns bland annat idéer om företagets roll och uppgift, vilken struktur som är den mest 
lämpliga, vilka mål som anses viktiga och vad som motiverar individer (Normann, 1975). 
Denna del av modellen liknar komponenten mission i Druckers affärsteorimodell som 
innehåller just antaganden om företagets uppgift och roll (se avsnitt om Theory of business, 
sidan 22). Normann påpekar att det inom idésystemet kan förekomma en maktkamp mellan 
idéer och att vissa får ge vika för så kallade dominerande idéer. Vilka idéer som blir 
dominerande beror på värderingarna hos signifikanta aktörer, det vill säga de personer i 
företaget som har tillräcklig makt och inflytande för att påverka företagets idésystem. De 
dominerande idéerna är även en produkt av traditioner och etablerade föreställningar som 
finns i företaget (Normann 1975). I denna ”bubbla” av modellen behandlar min analys de 
idéer och värderingar som ligger till grund för affärsidé och personalidé.     
 
Hur ledningen agerar och använder de instrument organisationsstrukturen erbjuder beror 
också på företagets situation. Hur ledningen uppfattat situationen påverkas dock av de 
dominerande idéerna. Bristande effektivitet kan uppstå om ledningen tolkar situationen fel på 
grund av felaktiga dominerande idéer. Normann använder inte själv ordet yttre effektivitet, 
men det borde enligt min mening vara det han menar i detta fall. Andra orsaker till bristande 
effektivitet kan enligt Normann vara att diagnosen visserligen är korrekt men att instrumenten 
för att agera inte räcker till (Normann, 1975). Detta borde då röra sig om brister i den inre 
effektiviteten. Att få grepp om ett företags situation anser Normann vara det mest 

Företagets 
situation 

Företagets 
idésystem 

Organisatorisk 
struktur  

Figur 7 Överordnad föreställningsram för att tolka företags utvecklingsproblem 
(Normann, 1975, s 33). 
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problematiska i en analys och han efterlyser fler teoretiska hjälpmedel. Det hjälpmedel jag 
kommer att ta till är intressentmodellen som presenterats ovan. Denna modell ger en bild av 
vilka krav omgivningen ställer på företaget.  
 
I analysen av överensstämmelsen mellan de olika delsystemen kan granskningen ske på olika 
nivåer. Misfits kan upptäckas mellan de olika delarna i organisationsstrukturen eller de olika 
delarna i idésystemet, men kan även finnas mellan de tre delarna situation, idésystem och 
organisationsstruktur. Enligt Norman bör analysen göras medurs med start i situationen, 
eftersom modellen på detta sätt även kan sägas representera de utvecklingsprocesser ett 
företag genomgår. Företagsledningen uppmärksammar något i omgivningen och använder 
idésystemet som ett filter för att tolka situationen. Beslut fattas som på något sätt påverkar 
organisationsstrukturen, vilken i sin tur påverkar situationen (Normann, 1975).  
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4 Fallföretaget – resultat av fallstudie 
 
För att kunna jämföra begreppet personalidé med empirin använder jag mig av en fallstudie. 
Fallföretaget befinner sig i en situation där omgivningen ställer krav på att frågor om etnisk 
mångfald och jämställdhet hanteras på ett eller annat vis. Eftersom dessa frågor har en 
naturlig koppling till företagets personal finner jag det lämpligt att testa begreppet personalidé 
i detta sammanhang.   
 

4.1 Presentation av fallföretaget 
Ringer du till IKEA som kund besvaras ditt samtal av någon av medarbetarna på IKEA 
Kundservice Center (IKSC) i Älmhult. IKSC är en enhet inom IKEA Svenska Försäljning AB 
och kan ses som en stödenhet till samtliga IKEA-varuhus i Sverige. Tidigare tog varuhusen 
själva hand om samtalen från sina kunder men begränsad kapacitet orsakade långa telefonköer 
och ojämn kvalitet. Sedan 1995 kopplas därför alla samtal, inom Sverige, till Älmhult där 
cirka 180 personer arbetar med att handlägga reklamationsärenden samt besvara olika 
kundfrågor om sortimentet, montering, leveransdatum och lagersaldo. En så kallad frontline 
tar emot alla inkommande samtal och besvarar de flesta av frågorna. När kunden behöver 
hjälp med handläggning eller behöver någon slags specialisthjälp med exempelvis 
reklamation, ångerköp eller försenad leverans kopplas kunden vidare till en backline.  
 
Vid starten 1995 utgjordes IKSC av 20 personer, men det märktes snabbt att behovet av 
kundservice hade underskattats och personalstyrkan förstärktes i snabb takt. Idag är man totalt 
191 anställda. Majoriteten av de anställda är unga tjejer. Det är inte ovanligt att några år på 
IKSC leder vidare till andra uppgifter inom IKEA. Personalomsättningen är därför relativt 
hög. 
   
Den snabba tillväxten har inneburit en stor arbetsbörda för ledningen på IKSC. Frågor om 
mångfald och jämställdhet har hittills fått stå tillbaka till förmån för de mer akuta operativa 
frågorna. Av flera olika skäl har nu mångfald och jämställdhet hamnat högre upp på 
dagordningen och ledningen har nu beslutat att det är hög tid att ta itu med dessa frågor.  
 
Kerstin Westborg, på personalavdelningen, som fick ansvar för att få igång arbetet, föreslog 
att en student kunde få i uppdrag att ta fram ett underlag. Förhoppningen var att en 
utomstående person som inte ingår i ledningen kunde bidra med nya perspektiv samt att 
personalen upplevde det lättare att besvara känsliga frågor ställda av en opartisk person.  
      

4.2 Varför etnisk mångfald och jämställdhet? 
Varför har då frågorna om etnisk mångfald och jämställdhet intagit en plats på ledningens 
agenda? Varifrån kommer krav på att dessa frågor ska hanteras? Vilka intressenter är 
inblandade och på vilket sätt kan deras intressen tillgodoses? Kanske är det omöjligt att 
kartlägga alla de strömningar inom och utanför ett företag som ligger bakom att mångfald och 
jämställdhet hamnar i fokus. Intressentmodellen är ett försök att identifiera de mest 
framträdande intressenterna som på något sätt kan påverka ett företags överlevnad och som 
har ett intresse av hur frågorna hanteras.  
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De intressenter jag har identifierat som relevanta för fallföretagets situation är IKEA-
koncernen, samhället representerat genom DO och JämO, facket, de anställda, potentiella 
anställda och kunderna. Hur mångfald och jämställdhet hanteras påverkar i olika grad IKSCs 
relation till dessa intressenter. Nedan följer en redogörelse av de data jag fått fram om 
intressenterna och relationen till IKSC. 

4.2.1 JämO 
Jämställdhetsombudsmannen (JämO) kan ses som representanten för samhällets intressen i 
frågor som rör jämställdhet. Relationen mellan JämO och Sveriges arbetsgivare baseras på 
Jämställdhetslagen som trädde i kraft den 1 juli 1980, men som sedan dess har omarbetats, 
senast 2001 (JämO, 2001). Syftet med lagen är att ”främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga 
om arbete, anställning och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet” 
(Jämställdhetslagen (1991:433) 1§). Lagen består av två huvuddelar. Förbud mot 
könsdiskriminering och krav på att alla arbetsgivare ska bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete. 
Förbudet om könsdiskriminering gäller både handlingar direkt riktade åt en arbetstagare eller 
mer generella bestämmelser som indirekt missgynnar ett kön. Förbudet gäller vid rekrytering, 
befordran, lönesättning och för anställningsvillkor, för hur arbetet leds och fördelas samt vid 
uppsägningar. Det finns dock undantag för när könsdiskriminering är tillåten. Ett sådant 
undantag är positiv särbehandling, då en person med sämre meriter, dock tillräckliga 
kvalifikationer, ges företräde för att främja jämställdhetsarbetet. Till denna del av lagen kan 
också förbud mot trakasserier räknas. Lagen ålägger även arbetsgivaren att förhindra att 
trakasserier förekommer (www.jamombud.se).    
 
Den andra delen tar upp det aktiva jämställdhetsarbetet arbetsgivaren måste bedriva och kan 
sägas utgöra miniminivån för vad som måste finnas med i en jämställdhetsplan. Det 
åtgärderna gäller är följande: 

• Arbetsförhållanden 
o Arbetsförhållanden ska lämpa sig för både män och kvinnor 
o Möjligheten att förena förvärvsarbete med föräldraskap 
o Åtgärder mot sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av anmälan om 

könsdiskriminering 
• Sträva efter jämn könsfördelning fördelningen i skilda typer av arbete och inom olika 

kategorier av arbetstagare genom: 
o Åtgärder vid utbildning och kompetensutveckling 
o Se till att båda könen söker lediga tjänster 
o Anstränga sig särskilt för att hitta personer ur det underrepresenterade könet 

vid nyanställningar då ojämn fördelning råder 
• Upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader 

 
Hur dessa frågor hanteras ska arbetsgivare med fler än 10 anställda kunna redovisa i en årlig 
jämställdhetsplan. Planen ska även innehålla en uppföljning av föregående års plan (JämO, 
1999). Denna plan kan granskas på JämO:s eget initiativ, på begäran av arbetsgivare eller 
efter anmälan från arbetstagare. Om JämO eller fackförbund anser att arbetsgivaren inte följer 
lagen kan de vända sig till jämställdhetsnämnden som kan utfärda vite för att få arbetsgivaren 
att fullgöra sina skyldigheter.    
 
Att arbetsgivare hamnar i jämställdhetsnämnden är emellertid ovanligt. Även om JämO kan ta 
till lagarna som påtryckningsmedel för att få samhällets intressen tillgodosedda, försöker man 
i första hand bedriva arbetet på frivillig väg (JämO, 1999). JämO:s möjlighet att skapa debatt 
och opinion får också antas ha betydelse för arbetsgivarnas relation till JämO.  
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4.2.2 DO 
Samhällets intresse av etnisk mångfald på arbetsplatserna bevakas av ombudsmannen mot 
etnisk diskriminering (DO). När det gäller arbetslivet bygger DO:s arbete på lag om åtgärder 
mot etnisk diskriminering i arbetslivet, som till viss del är uppbyggd på samma sätt som 
jämställdhetslagen. Med etnisk mångfald i arbetslivet menas i lagen ”lika rättigheter och lika 
möjligheter i fråga om arbete, anställningsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet oavsett 
etnisk tillhörighet” (Löfgren/Wadstein, 1999). Detta ska ske genom dels förbud mot etnisk 
diskriminering, dels genom krav på arbetsgivaren att vidta aktiva åtgärder som främjar den 
etniska mångfalden. Vad lagen kräver av arbetsgivare kan sammanfattas i följande punkter:  
 
Arbetsgivaren ska arbeta med aktiva åtgärder genom att: 
• själv ta initiativ till aktiva åtgärder för att förebygga etnisk diskriminering 
• arbeta planmässigt 
• sätta klara och mätbara mål 
 
Åtgärderna ska ske inom tre områden: 
• arbetsförhållanden 
• etniska trakasserier  
• rekrytering 
 
De tre första punkterna skulle kunna tolkas som att det krävs en mångfaldsplan för att 
uppfylla lagens krav. Så är dock inte fallet. Arbetet ska visserligen dokumenteras och målen 
ska vara konkreta, men det finns inget krav på att en arbetsgivare ska kunna visa upp en 
särskild mångfaldsplan. DO rekommenderar ändå att en plan för etnisk mångfald tas fram, 
eftersom det är ett bra sätt att underlätta arbetet (DO, 2001). Vilka åtgärder som ska tas inom 
de tre områdena arbetsförhållanden, etniska trakasserier och rekrytering anges inte i lagen 
utan är upp till arbetsgivaren att fatta beslut om. Dessutom sätts kravet på åtgärder i relation 
till arbetsgivarens resurser. Med ökade resurser tillkommer också större krav på åtgärder (DO, 
2001).  
 
Att arbetsgivare vidtar de åtgärder lagen ålägger dem övervakas av DO och facket. Får dessa 
genom anmälan eller på annat sätt kännedom om att en arbetsgivare bryter mot lagen kan en 
ansökan om prövning göras hos nämnden mot diskriminering. Nämnden kan utdöma vite för 
att tvinga arbetsgivare till att vidta nödvändiga åtgärder (DO, 2001). DO:s bidrag till IKSC 
kan sägas ha en negativ karaktär. Bidraget består i frånvaron av opinionstryck och vite i 
utbyte mot att IKSC tillgodoser samhällets intresse av etnisk mångfald. Relationen till DO 
kan således sägas vara passiv så länge som DO inte får anledning att göra en närmare 
granskning. För att undvika granskning eller åtminstone vara beredd vid en eventuell 
granskning, krävs det emellertid kontinuerlig arbete med frågorna kring etnisk mångfald från 
IKSC:s sida.      

4.2.3 IKEA-koncernen 
IKEA anser sig vara ett företag som styrs av etiska och humanistiska värderingar samt en 
stark och levande kultur. Detta ställer naturligtvis krav på hur IKEA kan visa upp en 
mångfald. De senaste två åren bedrivs ett projekt inom koncernen med syfte att bli en 
arbetsgivare med fokus på mångfald. Bland målsättningarna för mångfald nämns att man ska 
vara ett ledande exempel på ett företag där mångfald värderas och olikheter integreras 
(Diversity Statement, IKEA:s intranät).  
 



 37 

På koncernnivå arbetar man med mångfald utifrån en bred definition. Mångfald ses som 
olikheter mellan människor i allmänhet men främst ser man till skillnader i etnicitet, ålder, 
sexuell läggning, ras, kön och fysisk funktion (Diversity workbook, IKEA:s intranät). Etnisk 
mångfald och jämställdhet är alltså bara två av flera arbetsområden.  
 
Inom IKEA talar man om tre paradigm som förklarar varför IKEA-bolagen ska sträva efter att 
skapa mångfald i sina organisationer. Det första kallas ”The discrimination and fairness 
paradigm” och betonar rättvisa och att alla ska ha samma möjligheter. ”The access and 
legitimacy paradigm” är det andra och pekar på att det inte bara handlar om rättvisa utan att 
mångfald även ger tillträde till marknader. Det tredje paradigmet, ”Connecting diversity to 
work perspectives paradigm” fokuserar på hur mångfald påverkar medarbetarna i deras 
arbete. Mångfald anses leda till att medarbetarna lär sig, växer och utvecklas och därmed blir 
bättre på att hantera en komplex omvärld (Diversity workbook, IKEA:s intranät).         
 
Johan Edvardsson arbetar med personalfrågor som berör de svenska IKEA-bolagen och har 
utarbetat en mall för hur jämställdhetsarbete kan bedrivas inom bolagen. Enligt Edvardsson, 
har arbetet med jämställdhet fått fart sedan bolaget IKEA Svenska Försäljning AB blivit 
föremål för granskning av JämO och facket begärt in jämställdhetsplaner för arbetsgivare 
inom detta bolag. Syftet med den mall Edvardsson tagit fram är dels att se till att bolagen 
klarar en granskning av JämO, men det finns också en förhoppning om att arbetet med 
jämställdhet ska leda till fortsatt arbete med mångfald. Att IKSC beslutat sig för att även 
arbeta med etnisk mångfald, ser Edvardsson som positivt och ligger i linje med hur bolagen 
förväntas arbeta. Trots att koncernledningen egentligen bara hänvisar till JämO:s och fackets 
krav tycks påtryckningar från koncernledningen ha stor betydelse. Kerstin Westborg uppger 
att direktiven från koncernledningen är det huvudsakliga skälet till att IKSC börjat arbeta med 
jämställdhet och mångfald.     

4.2.4 Facket 
Samtliga IKSC:s anställda är med i HTF som har 1300 medlemmar inom IKEA i Älmhult. 
Medlemmar i HTF är alla IKEA:s medarbetare som räknas som tjänstemän och inte direkt 
arbetar med lager och försäljning. För att få en uppfattning om HTF:s inställning till 
jämställdhet och mångfald intervjuade jag Conny Andersson, HTF:s klubbordförande i 
Älmhult. 
 
När det gäller jämställdhet ser HTF det som dels en fråga om rättvisa och dels som en 
kompetensfråga, ”det finns en resurs man går miste om ifall man bara anställer det ena könet”. 
Conny Andersson anser att facket är mer seriös i arbetet med jämställdhet än arbetsgivarna, 
som oftast inte gör mer än vad lager kräver. Den fråga HTF driver mest är föräldraledigheten, 
eftersom många kvinnliga medlemmar missgynnas av sin föräldraledighet och få män 
använder sin rätt till föräldraledighet. Andersson tror inte att problemet ligger så mycket hos 
arbetsgivaren utan att det snarare handlar om en attitydfråga hos män i allmänhet. För att 
förbättra jämställdhet, bland annat när det gäller föräldraledighet, ser HTF lönen som det 
centrala. Så länge kvinnor har lägre betalt är det svårt att få männen att stanna hemma för att 
ta hand om barnen. Conny Andersson anser dock att IKEA ändå är bra på att uppmuntra 
pappaledighet genom att erbjuda alla, oavsett lön, 80 procent av lönen vid föräldraledighet. 
Låg lön och status ser Anderson även som orsaken till IKSC ojämna könsfördelning.     
 
Mångfald arbetar man inte lika aktivt med inom HTF, men Andersson ser ändå ett behov av 
att ta tag i frågan. Det främsta skälet enligt Andersson, är den hotande arbetsbristen och han 
jämför med 60-talet, då invandrare sågs som en resurs och inte som ett problem. För fackets 
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egen del finns det många potentiella medlemmar bland invandrarna, eftersom många kommer 
ifrån svåra förhållanden och därför inser värdet av att organisera sig. Det största hindret för 
personer med utländsk bakgrund anser Andersson vara det svenska regelverket som behöver 
förenklas för att kompetens inte ska gå till spillo. Andra metoder för att se till att invandrare 
får större möjligheter är att erbjuda kombinationer av språkutbildning och praktik samt se 
över vilka andra vägar som finns för att slussa in personer med utländsk bakgrund. Ett 
samarbete med IKEA-varuhuset är en tänkbar lösning.  
 
Av intervjun framgick det att facket bevakar sina medlemmars intressen, såsom att lönen 
ligger på en rimlig nivå och att medlemmarnas rättigheter enligt lagar och avtal respekteras. 
Samtidigt ligger det i fackets intresse att företaget går bra. Detta är kanske inte så konstigt 
med tanke på att medlemmarna har ett stort intresse av att företaget överlever så att de får 
behålla sina jobb. Relationen mellan facket och IKSC präglas till viss del av att 
medlemmarnas intressen tas tillvara av företaget i utbyte mot att facket samarbetar med IKSC 
och inte använder möjliga stridsåtgärder eller opinionsbildning. Relationen påverkas 
emellertid också av att facket är beroende av företaget, vilket får antas försvaga dess 
möjligheter att ställa krav som påverkar företaget negativt.   

4.2.5 De anställda 
De anställda bidrar med sin kompetens och sitt engagemang. På vilket sätt påverkas då detta 
bidrag av etnisk mångfald och jämställdhet? Det finns naturligtvis flera olika intressen bland 
de anställda och det är därför inte lätt att ge en samlad bild. Intresset för jämställdhet och 
mångfald i sig får antas vara relativt lågt. I den enkätundersökning jag gjorde för att kartlägga 
jämställdhet och mångfald, vilket redovisas mer utförligt nedan, var det inte helt oväntat ingen 
som angav dessa frågor som det viktigaste intresset utan god gemenskap, lön och intressanta 
arbetsuppgifter ansågs vara viktigare (se bilaga 8, fråga 55).   
 
I de intervjuer jag genomförde på IKSC gjorde fyra chefer emellertid tydliga kopplingar 
mellan mångfald och jämställdhet och de anställdas bidrag till företaget. En mindre homogen 
organisation, både när det gäller etnisk bakgrund och kön, anses ge mer dynamik och energi i 
arbetsgrupperna. Att ha medarbetare som tänker olika och har olika erfarenheter ger fler 
synsätt och skapar fler frågor. En jämnare könsfördelning tros dessutom bidra till en bättre 
stämning och arbetsklimat. En av de intervjuade cheferna påpekar dock att det inte är servicen 
i sig som förbättras av mångfald och jämställdhet. Förbättringen beror i så fall snarare på att 
personalen mår bättre och trivs på arbetsplatsen.  
 
När det gäller könsfördelningen ser flera av cheferna även ett samband med lönen. En högre 
lön, nämner flera av cheferna som ett sätt att locka fler män samtidigt som fler män kan vara 
ett sätt att höja lönen. Liknande resonemang förs kring arbetsplatsens status. Fler män innebär 
högre status och högre status lockar fler män. Hur dessa ”moment 22” ska lösas ger jag mig 
inte in på här, men att resonemang kring dynamik, arbetsklimat, lön och status förekommer 
bland cheferna tyder på att de anställda har ett intresse av hur frågor kring mångfald och 
jämställdhet hanteras och att det påverkar deras bidrag till verksamheten.  
 
Slutligen får det antas ligga i de anställdas intresse att inte bli utsatta för trakasserier och 
diskriminering samt att deras rättigheter respekteras av arbetsgivaren.   

4.2.6 Potentiella anställda 
Med potentiella anställda avser jag personer som kan bidra med att tillgodose IKSC:s behov 
av att anställa mer personal. Detta är en grupp som är svår att definiera som består både av 
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arbetssökande och personer som arbetar på andra ställen inom eller utanför IKEA. Eftersom 
det i grund och botten handlar om IKSC:s relation till personer på arbetsmarknaden 
kontaktade jag Anders Stjärna på arbetsförmedlingen i Älmhult för en intervju.  
 
Anders Stjärna har haft en hel del kontakt med IKSC, bland annat genom ett projekt där 
arbetslösa med a-kassa fått 3 veckors callcenter-utbildning och därefter fått börja arbeta på 
IKSC och genomgå en 10 veckors introduktion med a-kassa som ersättning. IKSC stod för 
kostnaden för introduktionen. De flesta av dessa personer arbetar nu på IKSC. Enligt Stjärna 
upplevdes det som mycket positivt bland de arbetssökande att få chansen att visa vad man 
kunde under mindre prestationskrav.  
 
Arbetslösheten i Älmhult är låg och låg vecka 45 på 2,1, vilket kan jämföras 3 procent för 
hela riket. Siffrorna är ungefär de samma i kringliggande kommuner inom Kronobergslän 
(Arbetsmarknadsinformation, material från arbetsförmedlingen). Stjärna tror att det kommer 
att bli svårt för företag i Älmhult att hitta personal med rätt kompetens i framtiden. Detta 
stämmer överens med hur Malin Bengtsson, som arbetar med rekryteringsfrågor på IKSC, ser 
på arbetsmarknadsläget. I dagsläget har IKSC inga större problem att hitta personal, men 
Bengtsson tror att rekryteringen kan bli ett större problem i framtiden. Denna bedömning av 
arbetsmarknaden gör även Conny Andersson, facklig klubbordförande HTF.  
 
Vid intervjutillfället fanns 178 öppet arbetslösa varav 100 var män och 78 kvinnor. Hur 
många av dessa som har utländsk bakgrund enligt DO:s definition kunde Stjärna inte ange, 
men sett till medborgarskap hade 18 personer utländsk bakgrund, varav fyra hade 
medborgarskap i nordiskt land. Utöver de 178 öppet arbetslösa finns 349 personer registrerade 
hos arbetsförmedlingen i Älmhult. Dessa är engagerade i någon typ av arbetsmarknadspolitisk 
åtgärd. Bland dessa finns det cirka 20 personer med utländsk bakgrund som läser svenska på 
svenska för invandrare (SFI). Svensk undervisningen varvas med praktik. Några av dessa 
arbetssökanden finns på olika IKEA-bolag i Älmhult. Just språket är en anledning till att 
invandrare har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden. En annan anledning, enligt Stjärna, är 
svårigheten att bedöma utländska utbildningar och meriter. De svenska reglerna skapar hinder 
i vissa fall.  
 
Med tanke på hur arbetsmarknaden ser ut och kommer att se ut finns det all anledning för 
IKSC att fundera över sin relation till arbetssökande och hur rekryteringsbasen kan breddas. 
Projektet som gav arbetslösa en möjlighet att få jobb på IKSC visar på hur rekryteringsbasen 
kan breddas genom att se till de arbetssökandes behov. I projektet var det en utbildning och en 
mer grundlig introduktion som gjorde det möjligt för dessa personer att börja arbeta på IKSC. 
Stjärna tror att projektmodellen kan vara särskilt lämplig för just personer med utländsk 
bakgrund som kan behöva extra stöd för att komma igång i ett arbete. För att bli bättre på att 
nå ut till andra grupper än IKSC främst rekryterar ur idag, menar Stjärna att IKSC bör satsa på 
att visa vilka utvecklingsmöjligheter man kan erbjuda sina anställda. Eventuellt kan IKSC 
samarbeta med IKEA-varuhusen för att kunna erbjuda fler utvecklingsmöjligheter.  

4.2.7 Kunderna 
Kunderna är naturligtvis en viktig intressent på så vis att det är de som genom att köpa 
företagets produkter ser till att företaget får resurser för att leva vidare. Vad kan kunderna ha 
för intresse i hur det ser ut med etnisk mångfald och jämställdhet bland IKSC:s anställda? 
Som en av de intervjuade cheferna påpekade borde det inte spela någon roll vem på IKSC 
som tar emot kundens samtal. Servicen bör ju vara den samma ändå.     
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Men det tycks ändå finnas ett värde i att kunna spegla kundgruppen. Tre personer jag talade 
med på IKSC nämnde detta som ett skäl till att arbeta med jämställdhet och mångfald. På 
vilket sätt det ger kunden värde har inte riktigt framgått under intervjuerna. Mari Gustafsson, 
chef på IKSC, ansåg att man måste leva som man lär och syftar på affärsidén. Ska IKEA vara 
ett företag för de många människorna bör det gälla de anställda också. Personalchef Marie 
Smitt betonade att IKSC är en del av IKEA och att man därför har ett ansvar att bidra till att 
skapa en helhetsbild av IKEA som ett företag med mångfald och jämställdhet. Även 
avdelningschef, Ulf Johansson, tog upp att IKSC är en del av IKEA och därför förväntas 
arbeta med frågorna. Det arbetet med mångfald och jämställdhet tycks tillföra relationen 
tillkunderna är således trovärdighet. 
 
Mari Gustafsson tar upp ett mer konkret kundvärde som kan komma fram ur ett arbete med 
mångfald. Kanske kan man i framtiden erbjuda service på fler språk än engelska och svenska, 
även om det inte är realistiskt i dagsläget.  
 
Endast en av de personer jag intervjuade nämnde en bättre förståelse för kunderna som ett 
argument för mångfald och jämställdhet.  
 

4.3 En beskrivning av nuläget 
Hur ser det då ut med etnisk mångfald och jämställdhet på IKSC? För att ta reda på detta 
genomförde jag en enkätundersökning bland de anställda. Här redovisas resultatet av denna 
enkätundersökning med utgångspunk i de krav JämO och DO ställer på arbetsgivarna.  
 
Av de 191 anställda på IKSC svarade 124, det vill säga 65 procent. En förklaring till att 
svarsfrekvensen inte blev högre är att vissa anställda är behovsanställda som arbetar 
oregelbundet och därför inte fick enkäten. Andelen män och personer med utländsk bakgrund 
är 7 respektive 14 procent. Det kan därför diskuteras om det är relevant att göra jämförelser 
med kvinnor respektive personer med svensk bakgrund, eftersom det blir mycket osäkert att 
dra slutsatser om skillnader.    

4.3.1 Jämställdhet 
Arbetsförhållanden kan delas in i fysiska och psykiska förhållanden. När det gäller de fysiska 
arbetsförhållandena visar enkäten att det finns ett missnöje med den fysiska arbetsmiljön. 71 
procent av dem som svarat på enkäten anser att arbetet är till viss del eller mycket monotont 
och 93 procent att de delvis eller ofta arbetar i samma kroppsställning. Det finns dock inga 
tydliga skillnader mellan könen (se bilaga 8, fråga 20, 21). Den fysiska arbetsplatsen tycks 
också vara anpassad för både kvinnor och män. 91 procent har svarat ”bra” eller ”mycket bra” 
på frågan om hur de anser att utrustningen är anpassad för både män och kvinnor (se bilaga 8, 
fråga 13). På frågan ”upplever du att arbetsmiljön är bra på IKSC?” kan man dock se en viss 
skillnad mellan könen.    

 
Kvinnor     Män   Alla 

Inte alls    27  23%      0   -    27   22%             
Delvis      71  62%     6   67%      77   62%  
Mycket/ofta  17  15%    3   33%     20   16% 
 

Som tabellen visar är det enbart kvinnor som inte alls tycker att arbetsmiljön är bra. Detta 
hänger förmodligen samman med att värk i kroppen och huvudvärk är vanligare hos kvinnor, 
enligt enkäten (se bilaga 8, fråga 25, 26). Trots denna skillnad får de fysiska 
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arbetsförhållandena ändå anses vara anpassade för både män och kvinnor utifrån de resultat 
enkäten visat.  
 
Inte heller när det gäller de psykiska arbetsförhållandena går det att se några tydliga tecken på 
att IKSC skulle vara mindre lämpligt för något av könen. På frågan ”tycker du att stämningen 
på arbetsplatsen/i gruppen, lämpar sig för både kvinnor och män?” blev resultatet följande: 

 
Kvinnor    Män   Alla 

Inte alls   1   1%      0   -      1   1% 
Delvis      37  32%      5  56%     42  34% 
Mycket/ofta  76  66%     4  44%      80  65% 
Bortfall     1   1%      0   -      1   1% 
 

Endast en person anser att stämningen inte alls lämpar sig för båda könen, medan hela 65 
procent uppgett det motsatta. Enligt undersökningen finns det inga stora skillnader i hur män 
och kvinnor upplever bemötande från arbetskamrater, sina chefer och andra chefer, vilket kan 
ses som ytterligare ett tecken på att de psykiska arbetsförhållandena lämpar sig för både 
kvinnor och män (se bilaga 8, fråga 28, 29, 30).  

 
22 av de personer som svarade på enkäten hade varit föräldralediga på IKSC. Dessa verkar 
vara nöjda med hur föräldraledighet uppmuntras. På frågan ”Upplever du att arbetsgivaren/ 
din chef gjort tillräckligt för att underlätta för dig att ta föräldraledigt, i önskad utsträckning?” 
blev resultatet följande. 
 
Inte alls 0   -    
Delvis 6   27% 
Mycket/ofta 15  68% 
Bortfall 1   5% 

 
Utifrån de kommentarer som gjorts i enkäten om hur föräldraledighet kan förbättras, kan man 
anta att det missnöje som finns till stor del beror på att arbetstiderna anses vara svåra att 
kombinera med föräldraskap. När det gäller uppfattningen av chefers, fackets och 
arbetskamraters inställning till mamma- och pappaledighet visar enkätsvaren tydligt på att 
dessa frågor inte diskuterats tillräckligt. På frågan om fackets inställning till pappaledighet har 
exempelvis 76 procent svarat att de inte vet (se bilaga 8, fråga 36, 37). Med tanke på att facket 
arbetar med just föräldrafrågor, enligt Conny Andersson på HTF, är siffran förvånansvärt hög. 
Även när det gäller arbetskamraters och chefers inställning är andelen som svarat ”vet ej” 
mycket stor.  
 
Det finns inget i enkätsvaren som tyder på att trakasserier är ett stort problem på IKSC. 
Endast 3 procent har uppgett att en könskränkande jargong förekommer till viss del (se bilaga 
8, fråga 44). 6 procent anser att osynliggörande av kvinnor och män sker, dock endast till viss 
del (se bilaga 8, fråga 45). 8 procent har svarat att det delvis förekommer bilder av sexuell 
karaktär som någon kan ta illa vid sig av och 1 procent att dessa bilder kan ses ofta (se bilaga 
8, fråga 46). Däremot finns det inget i undersökningen som tyder på att tafsande eller förslag 
om sexuellt umgänge förekommer (se bilaga X, fråga 47, 48). När det gäller vilka 
trakasserierna är riktade mot visar enkäten att det både män och kvinnor är utsatta (se bilaga 
8, fråga 49).  
 
Den största utmaningen i jämställdhetsarbetet på IKSC tycks ligga i den ojämna 
könsfördelningen. Av de 124 som svarade på enkäten är endast 9 personer män vilket ger 
proportionerna 93 procent kvinnor mot 7 procent män. För att könsfördelningen ska anses 
vara jämn bör förhållandet vara åtminstone 40/60, enligt JämO (www.jamombud.se). Det 
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finns således anledning att se över rutiner vid rekrytering och vad man gör för att få sökande 
av båda könen. Enligt enkätsvaren är det endast 10 procent av de anställda idag som har 
kommit i kontakt med IKSC genom arbetsförmedlingen eller annons i tidningen, medan 70 
procent har fått arbetet genom tidigare jobb på IKEA eller kontakter (se bilaga 8, fråga 53). 
 
Det lilla antalet män gör det mycket vanskligt att uttala sig om de olika könens möjligheter till 
karriär och utveckling. Enkäten gav följande bild av könsfördelningen i de olika 
befattningarna. 
 

Kvinnor      Män       Alla 
Frontline   18  16%      1  11%       19  15% 
Backline    71  62%      4  44%      75  61% 
Specialist  6   5%      1  11%       7   6%   
Stab       7   6%       0  -       7   6% 
Chef       12  11%     3  33%      15  12% 

 
Att 33 procent av alla män är chefer jämfört med 11 procent av kvinnorna skulle kunna ses 
som ett tecken på att män har bättre möjligheter att bli chef på IKSC. Sett till de reella talen är 
dock skillnaden inte så stor. På frågan om kvinnor och män har möjlighet att välja olika 
arbetsuppgifter som sedan kan leda till större karriärmöjligheter svarade majoriteten, drygt 55 
procent, ”ja”. Andelen som svarade ”vet ej” var emellertid mycket stor, 35 procent och 10 
procent svarade att kvinnor och män inte hade samma möjligheter. Dessa 10 procent utgjordes 
av enbart kvinnor (se bilaga 8, fråga 19). Detta skulle kunna visa på att det finns skillnader 
mellan kvinnor och mäns möjligheter, samtidigt så finns det andra resultat i enkäten som tyder 
på motsatsen. Det finns inga skillnader i hur män och kvinnor upplever att deras kompetens 
tas tillvara och en majoritet cirka 62 procent anser att det inte finns några skillnader mellan 
kvinnor och män när det gäller att få uppmärksamhet och utveckling (se bilaga 8, fråga 11, 
33).    
 
Löneskillnader har kartlagts i en tidigare undersökning på IKSC. Denna visade att det inte 
fanns några skillnader mellan män och kvinnors löner (Analys av lönejämförelse IKEA 
Kundservicecenter 2002). 
 
Sammanfattningsvis tyder resultatet av enkätundersökningen på följande när det gäller 
jämställdheten på IKSC. 
 

• Den fysiska arbetsmiljön tycks vara lämpad för både kvinnor och män. Värk i kroppen 
och huvudet är dock vanligare bland kvinnor.  

• Den psykiska arbetsmiljön passar både män och kvinnor. 
• Anställda som varit föräldralediga är nöjda med stödet från arbetsgivaren. Det 

missnöje som finns beror till stor del på arbetstiderna. Majoriteten av de anställda har 
dock ingen uppfattning om chefers, fackets och arbetskamraters inställning till 
föräldraledighet. 

• Trakasserier tycks vara ovanliga. 
• Könsfördelningen är mycket ojämn med  93 procent kvinnor. 
• Kontakten med IKSC har i de flesta fall fåtts via informella kontakter.  
• Resultatet ger ingen entydig bild av mäns och kvinnors möjlighet till karriär och 

kompetensutveckling.  
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4.3.2 Etnisk mångfald 
Det finns inget som tyder på att personer med utländsk bakgrund uppfattar den fysiska 
arbetsmiljön sämre än de med svenskbakgrund. Följande tabell visar svaren på frågan 
”upplever du att arbetsmiljön är bra på IKSC?”. 
 
            Svensk  Utländsk     Alla 
Inte alls   22   21%     5   29%     27   22% 
Delvis      68   64%     9   53%     77   62%   
Mycket/ofta 17   16%    3   18%     20   16%   

 
Inte heller de psykiska arbetsförhållandena ser ut att lämpa sig sämre för personer med 
utländsk bakgrund. Enkätsvaren visar inte på att det finns några skillnader i hur personer med 
utländsk bakgrund upplever chefer och arbetskamraters bemötande (se bilaga 8, fråga 28, 29, 
30). Resultatet innebär dock inte att det med säkerhet inte finns faktorer i arbetsförhållandena 
som verkar diskriminerande mot personer med utländsk bakgrund. Eftersom personer med 
utländsk bakgrund inte är en homogengrupp kan vad som verkar diskriminerande variera 
mycket och blir synligt först när problem uppstår i de enskilda fallen.   
 
När det gäller trakasserier mot etniska grupper visar undersökningen att en kränkande jargong 
inte tycks vara vanlig.  
 
    Svensk  Utländsk   Alla 
Inte alls    99  93%      14  82%    113  92% 
Delvis       3   3%      1   6%      4    3% 
Bortfall    4   4%      2   12%      6    5% 
 
Även osynliggörande eller bilder som kan uppfattas som trakasserier mot personer ur etniska 
grupper förekommer i mycket liten utsträckning, enligt enkätsvaren. Av de få som svarat att 
trakasserier i någon form förekommer är det endast en som har utländsk bakgrund (se bilaga 
8, fråga 51, 52).  
 
Enligt de anställda som besvarat enkäten är den etniska mångfalden begränsad. 14 procent av 
de anställda har utländsk bakgrund, det vill säga är själv född utanför Sverige eller har minst 
en förälder som är det (se bilaga 8, fråga 3). Endast 3 procent har en icke-europeisk 
bakgrund. Så gott som samtliga respondenter är väl etablerade i Sverige. Endast en person 
har bott i Sverige mindre en 10 år (se bilaga 8, fråga 4). Frågan om hur personer kommer i 
kontakt med IKSC är relevant även för den etniska mångfalden (se bilaga 8, fråga 53).     
 
Mångfalden inom de olika befattningarna ser enligt undersökningen ut så här. 
  
            Svensk Utländsk     Alla 
Frontline   13  12%     6   35%     19  15% 
Backline 67  63%     8   47%     75  61% 
Specialist  7   7%      0    -     7   6% 
Stab        7   7%      0    -     7   6% 
Chef        12  11%     3    18%    15  12% 
 
Personer med utländsk bakgrund är överrepresenterande bland frontlinearbetare, vilket är där 
de flesta börjar arbeta. Ser man till hur de anställda upplever att deras kompetens tas tillvara 
verkar personer med utländsk bakgrund lite mindre nöjda än övriga (se bilaga, 8 fråga 11). 
Dessa resultat kan ses som tecken på att personer med utländsk bakgrund har sämre 
möjligheter till karriär och utveckling än personer med svensk bakgrund. Tabellen ovan visar 
samtidigt att personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade bland chefer. Dessutom 
har de som svarat att medarbetare- och lönesamtal inte lever upp till förväntningarna alla 
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svensk bakgrund och personer med utländsk bakgrund arbetar med andra uppgifter jämfört 
med ett år sedan i samma utsträckning som personer med svensk bakgrund (bilaga 8, fråga 31, 
12). Det finns således delar i resultatet som pekar på att personer med utländsk bakgrund inte 
har sämre möjligheter att avancera än andra.  
 
Resultatet kring undersökningen av etnisk mångfald kan sammanfattas på följande sätt. 
 

• De fysiska och psykiska arbetsförhållandena har ingen diskriminerande verkan för de 
personer med utländsk bakgrund som är anställda i nuläget. 

• Trakasserier mot personer med utländsk bakgrund är ovanliga.  
• 14 procent av respondenterna hade utländsk bakgrund. Endast 3 procent har en 

bakgrund som sträcker sig utanför Europa och alla utom en har bott i Sverige mer än 
10 år. 

• Resultatet ger ingen entydig bild av möjligheterna för personer med utländsk bakgrund 
att göra karriär och få utveckling.   

 

4.4 Affärsidén 
Presentationen av affärsidén grundas på de intervjuer jag gjort med cheferna på IKSC. I 
IKSC:s fall är det kanske mer korrekt att tala om verksamhetsidé, eftersom det inte rör sig om 
affärstransaktioner mellan IKSC och dess kunder. Jag har emellertid valt att använda 
begreppet affärsidé även för IKSC.     

4.4.1 Kunderna 
Samtliga intervjuade chefer anser att IKSC:s kunder först och främst är IKEA:s kunder. De 
flesta nämner inget visst segment utan talar om ”alla”, ”medelsvenssons” eller ”de många 
människorna”. En avdelningschef begränsar IKSC:s segment av kunder till att gälla de kunder 
som fått problem eller till och med de kunder som kanske inte borde ha handlat på IKEA utan 
på ”fina gatan” istället.  
 
Fyra av de intervjuade benämner även varuhusen som kunder eller uppdragsgivare till IKSC, i 
den meningen att IKSC bidrar till att ta hand om varuhusens missnöjda kunder och hjälper till 
att hålla igång ”trafiken” till varuhusen. Men i huvudsak är det ändå IKEA:s alla kunder, de 
man tjänar pengar på, som tycks vara den dominerande definitionen av IKSC:s kunder. 

4.4.2 Kundnyttan 
Erbjudandet till IKEA-kunden är service och kan sägas bestå av två olika typer av service. 
Dels handlar det om att hjälpa kunden med att förbereda köp på varuhus som exempelvis att 
beskriva vägen dit och svara på frågor om öppettider, dels handlar det om att hjälpa kunden 
med problem som uppstått efter köpet. Efterköpsservicen kan vara att guida vid montering, 
skaffa fram delar som saknas, hjälpa kunder som ångrar köp eller ordna med reklamationer. I 
grunden handlar det om att lösa kundens problem så att kunden fortfarande är nöjd med sitt 
köp och fortsätter att handla på IKEA. Kundnyttan består inte enbart i att problemen löses 
utan att det görs på det smidigaste sättet, exempelvis genom att kunden slipper ta sig till 
varuhuset för att lösa sina problem. En av de intervjuade cheferna nämner även förståelse som 
något man erbjuder kunderna. Ibland är det inte åtgärden i sig som är det viktigaste utan det 
handlar mer om kunden får prata av sig och får uppmärksamhet.  
 
Bilden av vad IKSC kan erbjuda IKEA-kunderna tycks vara klar och väl definierad. Vad 
IKSC kan tillföra varuhusen och IKEA i övrigt är inte lika tydligt. Av intervjuerna framgår 
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det att flera av cheferna menar att IKSC kan bidra till kvalitetsförbättringar inom IKEA. 
Genom kontakten med de missnöjda kunderna får IKSC en bra och samlad bild av vad som 
fungerar mindre bra. IKSC märker exempelvis snabbt vilka produkter som orsakar kunderna 
problem och får även ta del av hur kunderna upplever produkterna. Det skapas därför en 
kunskapsbank om IKEA:s sortiment och kunderna, som kan vara till hjälp vid utvecklingen av 
nya produkter eller andra strategiska beslut. Att IKSC fyller denna funktion tycks inte vara 
känt inom IKEA. Enligt cheferna på IKSC beror detta på att IKSC är relativt nytt och att 
kundservice har låg status. Övriga IKEA vet inte riktigt vad IKSC kan och förväntar sig inte 
heller att man kan bidra med så mycket. En vision som inte är officiell men som diskuterats i 
ledningsgruppen är att ”gå från klagomur till kompetenscenter”, en förändring som ger IKSC 
en mer betydelsefull och aktiv roll inom IKEA.   
 
En annan nytta IKSC producerar är lojala kunder som förblir kunder trots IKEA:s misstag, 
vilket är en nytta framför allt för varuhusen, men även övriga IKEA på så vis att det är 
varuhusen som drar in pengarna. Genom att erbjuda kunderna bra service, gärna över 
förväntan, kommer kunden inte bara att förbli kund utan kan till och med bli en ambassadör 
för IKEA. Chefen på IKSC, Mari Gustafsson menar att IKSC visserligen inte riktigt levt upp 
till de förväntningar som fanns vid starten, eftersom mycket tid har gått till att få igång en 
fungerande verksamhet, men hon anser att övriga IKEA ändå kan bli bättre på att 
uppmärksamma att IKSC har betydelse för butikernas kundtillströmning. Enligt Gustafsson är 
efterservice en mycket viktig anledning till att kunder väljer att fortsätta handla i en butik. 
Kerstin Westborg tror att ett större fokus på det värde varje nöjd kund ger IKEA i form av 
fortsatt konsumtion, skulle kunna förändra både hur IKSC själva och övriga IKEA ser på sin 
roll och den nytta man bidrar med. I nu läget ses IKSC framförallt som en kostnad som bör 
vara så liten som möjligt.  

4.4.3 Resurserna 
I produktionen av den servicen man erbjuder IKEA:s kunder är teknologi som telefoner, 
datorer och fax viktiga hjälpmedel. Ett bättre utnyttjande av dessa resurser var en andledning 
till att kundservicen centraliserades till Älmhult.  Ett annat skäl var att det ansågs viktigt att 
skapa standardiserade rutiner för hur kundärenden skulle hanteras så att en jämn kvalitet 
kunde upprätthållas. Rutiner kan därför ses som en annan resurs som krävs för att erbjuda 
kunderna service. På IKSC har man utvecklat kontrollsystem för att mäta servicenivån och 
arbetar mycket med uppsatta mål. Viktigast är nog ändå de anställda som tillhandahåller sin 
kompetens. Denna kompetens består av färdigheter i att ge service och kunskap om IKEA:s 
sortiment och organisation. Kunden kan också ses som en resurs i produktionen av service, på 
så vis att det i vissa fall är kunden själv som löser problemet.  
 
I IKSC:s roll som kunskapsbank för övriga IKEA är kunskapen om sortimentet och 
organisationen naturligtvis en viktig resurs, vilken förstärks genom att kunskaperna samlas på 
ett ställe. Närheten till IKEA of Sweden, som utformar produkterna, och andra IKEA bolag i 
Älmhult bidrar till både insamlandet och spridningen av kunskapen. Kanske krävs det mer 
resurser för att kommunicera med övriga IKEA. När det gäller IKSC:s uppgift att vinna 
tillbaka missnöjda kunder, är det främst de anställdas färdigheter i att hantera service som är 
den centrala resursen.    
 

4.5 Personalidé 
På frågan om IKSC har en personalidé hänvisar nästan alla chefer till den övergripande 
personalidén som gäller för alla IKEA-bolag. Denna uttrycks på följande sätt. 
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”Att ge enkla och ärliga människor möjlighet att utvecklas både som individer och i sina 
yrkesroller, så att vi tillsammans och med stort engagemang kan skapa en bättre vardag för 
oss själva och våra kunder” (Vår personalidé, IKEA, 1999). 
 

Denna anses vara tydlig och det IKSC arbetar mot. Det är lätt att identifiera de delar Hansson 
anser att en personalidé består av. Vem är enkla och ärliga människor. Hur enkla och ärliga 
människor är preciseras med ambitioner att göra ett bra jobb, vilja att ta ansvar, 
serviceorienterade, öppna för förändringar, vilja att utveckla, prestigelösa, öppna och rätt 
fram samt kostnadsmedvetna. De enkla och ärliga människorna söker IKEA bland de många 
människorna, vilket innebär att stämmer man in på beskrivningen ovan spelar det ingen roll 
vem man är i övrigt. Beståndsdelen vad motsvaras av ”möjlighet att utvecklas både som 
individer och i sina yrkesroller”. I det informationshäfte som beskriver personalidén framgår 
det tydligt att det IKEA erbjuder sina medarbetare är utveckling. IKEA beskrivs som ett 
växande företag med en bärande affärsidé. Som medarbetare får man träna yrkeskunskaper i 
det dagliga arbetet, möjlighet att prova på många olika yrken inom och utanför Sverige, 
möjlighet att ta ansvar efter erkänt goda resultat, kunskap om IKEA:s affärsidé och de 
bärande värderingarna samt ett jobb med rimliga och trygga villkor och blir speciellt  
premierad vid särskilt goda insatser.  Även svaret på frågan hur uttrycks i den ovan 
presenterade personalidén genom ”tillsammans och med stort engagemang”. Vad 
tillsammans och med stort engagemang innebär förklaras inte närmare, men det framgår att 
medarbetarna själva förväntas att ta ansvar för sin utveckling med stöd av sina chefer. Som 
helhet utrycker IKEA:s personalidé att medarbetarnas utveckling är centralt. ”När du växer, 
växer också IKEA” kan man läsa i häftet om personalidén. Det framgår också att 
personalidén grundas på ett antaganden om att alla människor vill och kan utvecklas. 
 
Enligt Hansson (1997) bör ett stort företag ha flera personalidéer som anpassas efter olika 
avdelningar. När jag i intervjuerna frågar efter en egen variant av personalidé håller de flesta 
cheferna fast vid att det är den övergripande som gäller och att det är den som eftersträvas. 
Två av avdelningscheferna nämner emellertid ”plantskola”. Med detta menar de att IKSC 
fungerar som en inkörsport eller introduktion till andra IKEA-bolag. Även de andra cheferna 
beskriver denna roll men kopplar den inte direkt till begreppet personalidé. Min bedömning 
är dock att det ändå är relevant att betrakta idén om IKSC som plantskola som ett tillägg till 
den personalidé IKSC delar med övriga IKEA.   
 
För att få en bättre uppfattning om hur IKSC bryter ner den övergripande och generella 
personalidén som beskrivs i häftet ”Vår personalidé”, bad jag cheferna på IKSC att berätta 
mer om personalidén utifrån frågorna ”vem”, ”vad” och ”hur” enligt Hansson modell av en 
personalidés uppbyggnad (se avsnitt 3.5.2) samt ställde frågor om personalidén i enkäten till 
de anställda.   

4.5.1 Vem? 
I svaren på frågan om vem som får jobb på IKSC utgår de intervjuade utifrån värderingar, 
personliga egenskaper och kompetens. Två av de intervjuade framhöll vikten av att ha rätt 
värderingar och attityd. Mari Gustafsson anser att synen på människor och inställningen till 
problem har stor betydelse för hur man klarar arbetet, eftersom man arbetar med människor 
och problem. Enligt personalchefen söker IKSC personer som är ”hungriga” som söker 
utveckling. När det gäller personliga egenskaper, anser personalchefen att man inte riktigt har 
en klar bild av vilka personliga egenskaper som eftersöks men att detta ska undersökas. I 
intervjuerna nämns dock egenskaper som stresstålighet, förändringsbenägenhet, flexibilitet, 
lyhördhet, empati och att man fungerar i grupp. Kraven på kompetens innehåller framförallt 
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krav på att behärska svenska, men brytning anser samtliga vara acceptabelt. När det gäller 
krav i övrigt varierar svaren något. De flesta av cheferna tycks mena att gymnasiekompetens 
är tillräckligt och att mycket går att lära sig under arbetets gång. Detta stämmer överens med 
hur nuvarande utbildningsnivå ser ut. Enligt enkätsvaren har 58 procent gymnasiekompetens 
eller lägre och endast 17 procent har högskole- eller universitetsutbildning. Övriga har andra 
former av utbildningar (se bilaga 8, fråga 1). En av de intervjuade anser att det bör krävas lite 
mer än enbart gymnasiekompetens och att datorkunskap, engelska och känsla för service bör 
vara ett krav. Som ett hjälpmedel vid rekrytering och kompetensutveckling har 
personalavdelningen utvecklat kompetensprofiler som anger vilka olika kompetenskrav som 
finns för olika funktioner.  
 
För att få en uppfattning om IKSC riktar sig mot ett särskilt segment på arbetsmarknaden 
frågade jag om cheferna kunde se att IKSC lockar personer i en viss livssituation. Två grupper 
som ringas in är unga kvinnor och kvinnor med barn. Andra gemensamma nämnare tros vara 
lägre utbildning och ett intresse av att arbeta vidare inom IKEA. Denna beskrivning stämmer 
ganska väl överens med det resultat jag fick ut av enkäten till de anställda. Att det främst rör 
sig om kvinnor framgår klart av könsfördelningen med 93 procent kvinnor och hälften är 
under 30 år. I beskrivningen av livssituationen har 50 procent angett att familjen är viktig och 
27 procent att de är småbarnsföräldrar. Det är dock endast 14 procent som ringat in påståendet 
”vill göra karriär inom IKEA” som en beskrivning av livssituationen. Däremot framgår det 
tydligt att fritiden är viktig för de anställda (se bilaga 8, fråga 57).    

4.5.2 Vad? 
Samtliga intervjuade chefer nämner gemenskapen på arbetsplatsen som något de anställda får 
i utbyte genom sin anställning på IKSC. Enligt cheferna kan IKSC erbjuda sina anställda en 
trevlig stämning. Att få vara en del av IKEA och få tillgång till kunskap om företaget och 
sortimentet tros också vara uppskattat och en trygghet. Den erfarenhet som fås genom att 
arbeta på IKSC är, enligt ett par av cheferna, uppskattad på arbetsmarknaden och inom andra 
delar av IKEA. Alla chefer är dock inte övertygade om att möjligheterna till karriär och 
utveckling inom IKEA har stor betydelse för en majoritet av de anställda. Vissa anställda tros 
uppleva kundernas reaktioner som en belöning genom att känna tillfredsställelse av att kunden 
blir nöjd. Några av cheferna nämner även de förmåner de anställda får som 
träningsmöjligheter, rabatter och respekt för de anställdas fritid.  
 
Av enkätundersökningen framgår det att många av de anställda, 18 procent, anser att god 
gemenskap är det viktigaste en arbetsplats kan erbjuda sina anställda. Nästan lika många, 17 
procent svarade lön, medan utveckling av ny kompetens och karriärmöjligheter hamnade 
långt ner på listan med tre respektive två procent (se bilaga 8, fråga 56).   

4.5.3 Hur? 
Enligt vad som framkommit i intervjuerna görs det en hel del på IKSC för att utveckla de 
anställdas kompetens och motivera och engagera. De flesta cheferna räknar upp en rad 
åtgärder och aktiviteter. När det gäller kompetensutveckling rör det sig om utvecklingssamtal, 
utbildningar, praktik på varuhus och föreläsningar. Dessutom arbetar man med att utveckla 
arbetsgrupperna. Mer om kompetensutveckling tas upp i avsnittet nedan om 
kompetensutveckling. En av cheferna uttrycker en oro över att man kanske gör för mycket 
och tappar fokus. En annan chef menar att den kompetensutveckling som erbjuds är 
begränsad till sådant som direkt rör de anställdas nuvarande arbetsuppgifter. 
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I arbetet med att motivera och engagera de anställda har cheferna en viktig roll. Dessa kan ge 
feedback och uppmuntra till att våga ta ansvar, åtminstone enligt cheferna själva. Att 
successivt få mer ansvar och bredda kompetens tros ha betydelse. Andra faktorer som anses 
bidra till motivation är gemensamma trivselaktiviteter och andra arrangemang som visar att de 
anställda uppskattas. Det finns dessutom en pott pengar som fördelas på de anställda som har 
förbättrat sina kompetensprofiler. Även kundernas positiva och negativa reaktioner nämns 
som en källa till motivation. En av avdelningscheferna påpekar att det är mycket viktigt att det 
händer någonting efter att medarbetarna rapporterar om klagomål från kunderna. Om 
informationen inte används till att åtgärda problem med produkter och klagomålen fortsätter 
skapas en känsla av maktlöshet. 
 
Resultatet från enkäten till de anställda visar att kompetensutveckling, lön och arbetsmiljö 
anses vara det viktigaste för motivationen av flest anställda.  
 
  Antal Procent 
Kompetensutveckling  46 31 
Lön  38 26   
Arbetsmiljö  25 17  
Karriärmöjligheter 11 7  
Kundens reaktion 10 7   
Tydliga mål  7 5    
Uppmärks. arb.kamr. 6 4  
Uppmärks. chef 4 3    

 

4.6 Organisationen 

4.6.1 Struktur och arbetsorganisation 
IKSC:s struktur bygger framförallt på IKEA:s sortiment. Under chefen på IKSC finns de fyra 
avdelningarna Work IKEA & Kök, Möbler, Satellit & Front samt Administration med en 
avdelningschef för varje avdelning. Dessa är sin tur uppdelade i grupper som leds av en 
gruppchef. Dessutom finns en kvalitetsansvarig och ansvariga för kvaliteten i samband med 
reklamationer. Organisationsstrukturen kompliceras något av att IKSC delar en gemensam 
stabsfunktion med Handla Hemma (HH) som är en säljenhet inom IKEA Svensk Försäljning 
AB (se bilaga 1). HH var tidigare en del av IKSC, men fungerar numera som en egen enhet, 
precis som varuhusen. Stabsfunktionen ägnar 80 procent av sin tid åt IKSC och 20 procent åt 
HH. Stabsfunktionen består av sex personer, en personalchef med tre medarbetare och en 
ekonomichef med en medarbetare. IKSC och HH har separata ledningsgrupper där 
personalchefen, ekonomichefen och kvalitetsansvarig ingår tillsammans med respektive chef 
och avdelningschefer. 
 
Inkommande samtal tas emot i frontline, vilken löser de ärenden som inte kräver 
handläggning eller specialist kunskap. De ärenden som inte hanteras i frontline kopplas vidare 
till den backline som har den specialkunskap som krävs för att handlägga ärendet. Personalen 
i frontline ägnar större delen av sin arbetstid åt att prata med kunder. Backlinepersonalen har i 
regel färre och längre samtal samt ägnar en del av sin tid åt att administrera ärenden. Som 
exempel förväntas en handläggare i backline på avdelningen Work IKEA i genomsnitt ta sex 
samtal i timmen. IKSC har även öppet på kvällar och helger, vilket gör att de anställda får 
arbeta skift. Arbetsbelastningen varierar under året. En tydlig uppgång märks i augusti i 
samband med att katalogen kommer ut. För att klara av dessa svängningar och sjukfrånvaro är 
vissa anställda så kallade ”behovare” som hoppar in när det behövs.     
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4.6.2 Ledarskap 
Ledarskap på IKSC handlar om att engagera och motivera de anställda i arbetet. Framför allt 
gruppchefernas ledarskap har en stor betydelse för att personalen som möter kunderna är 
engagerade och motiverade. Coaching, det vill säga ge feedback, positiv och negativ, i det 
dagliga arbetet är ett sätt att engagera och motivera. Andra sätt som nämns i intervjuerna är att 
ordna workshops och trivselaktiviteter.  
 
Andra uppgifter som ingår i ledarskapet är att hjälpa och uppmuntra medarbetarnas 
utveckling. Medarbetaresamtalet mellan chef och anställd är det huvudsakliga verktyget för 
detta arbete, men några av cheferna menar att utveckling bör uppmuntras i det dagliga arbetet. 
Avdelningschef Stefan Nilsson berättar att han ständigt uppmanar sina anställda att prova på 
uppgifter som de aldrig gjort tidigare, exempelvis ta emot ett samtal som rör en produkt den 
anställde inte har arbetat med tidigare. 
 
Som utomstående hade jag svårt att upptäcka några gränser mellan chefer och anställda. 
Avdelningscheferna hade visserligen sina arbetsplatser på en ”hylla” i lokalen så att de kunde 
blicka ut över de anställda, men de rörde sig mycket bland den övriga personalen. 
Kommunikationen var i mina öron mycket informell och rakt fram.   

4.6.3 Kultur 
De intervjuade cheferna anser att IKEA- kulturen präglar kulturen på IKSC. Kulturen beskrivs 
med ord som enkelhet, sparsamhet, prestigelöshet, klurighet, jämlikhet, rak kommunikation, 
tillåtet att göra fel och miljötänkande. Majoriteten av cheferna anser att IKSC inte riktigt lever 
upp till IKEA-kulturen. Några menar att IKSC ibland kan verka som vilket callcenter som 
helst. Detta tros bero på att organisationen är ny och på den höga personalomsättningen. 
Dessutom menar vissa av cheferna att det är enklare att skapa den ”rätta” kulturen i varuhusen 
där man arbetar med produkterna. Två av cheferna tycker dock att IKSC lever upp till IKEA-
kulturen och en chef som arbetat inom andra delar av IKEA menar att personalen på IKSC 
engagerar sig mer i IKEA-kulturen än på hennes tidigare arbetsplats.  
 
Ledningen arbetar med att tydliggöra IKEA-kulturen. Ett sätt är, enligt personalchefen, att 
prata mycket om kulturen i det vardagliga arbetet. Hon nämner också att kulturen finns med 
som ett inslag vid kickoffer och liknande tillfällen. Ett par av de andra cheferna är mer inne på 
att kulturen måste visualiseras, vilket man gjort genom att sätta upp Ingvar Kamprads teser på 
väggarna. Ett annat förslag som nämns är att arbetskläder, liknande de som används på 
varuhusen, används även på IKSC.   

4.6.4 Image 
Cheferna på IKSC och även de andra personer som jag har intervjuat tycks vara överens om 
att IKSC ses som en arbetsplats för kvinnor och förknippas med låg status. Av intervjuerna 
framgår att det finns statusskillnader mellan olika IKEA-bolag och arbetsplatser inom IKEA. 
Högst status har IKEA of Sweden där produkterna utformas. IKEA Svenska Försäljning AB 
har som bolag lägre status och inom detta bolag befinner sig IKSC på en lägre nivå en 
exempelvis lagret, trots att kundservicearbetet kräver mer utav de anställdas kompetens än 
lagerarbetet. IKSC:s lägre status tros bero på att organisationen är relativt ny och att andra 
delar av IKEA inte vet vad IKSC håller på med samt att arbetsplatsen domineras av kvinnor. 
Enligt Conny Andersson, HTF:s klubbordförande, var det ett misstag av den tidigare 
ledningen på IKSC att kalla sig callcenter, eftersom branschen har dåligt rykte. Numera vill 
ledningen inte använda begreppet callcenter utan använder hellre kundserviceföretag. Att bli 
bättre på att tala om vad IKSC gör tror flera av cheferna är viktigt för att förbättra statusen. En 
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annan ingrediens i IKSC:s image är att man är en del av IKEA, vilket personalchefen tror har 
betydelse för vilka som söker sig till IKSC.     

4.6.5 Rekrytering 
Ansvaret för rekrytering ligger på avdelningscheferna, men personalavdelningen ger stöd och 
arbetar med att ta fram rutiner för rekrytering. Enligt Malin Bengtsson på 
personalavdelningen, saknade man länge rutiner för rekrytering men har nu tagit fram egna. 
Man har inte satsat mycket på dessa rutiner eftersom man väntat på riktlinjer från central nivå. 
Nu när dessa kommit arbetar personalavdelningen med att anpassa sina rutiner efter de 
gemensamma riktlinjerna. Syftet med de dessa riktlinjer är att IKEA vill ge en enhetlig bild 
utåt, exempelvis i annonsering.  
 
Malin Bengtsson uppger att IKSC rekryterar mest externt. Framför allt är det unga som söker 
sin första arbetsplats. När man rekryterar internt är det främst från varuhusen, eftersom man 
tillhör samma bolag och har mycket kontakt. Bengtsson tror att anställda på varuhusen har en 
bra uppfattning om vad IKSC gör och ser en möjlighet till utveckling. Vid annonsering 
använder man sig av följande kanaler och i denna ordning. 
 

• Slingan (intern personal tidning på IKSC), de anställda sprider sedan rykte. 
• Annons till varuhus. 
• Älmhultsbladet (tidning för alla IKEA-bolag i Älmhult), intranät, www.ikea.se samt 

ibland även arbetsförmedlingen. 
• Lokala tidningar.  
• Lappar på skolor och universitet. 

 
I annonserna försöker man enligt Bengtsson vara tydliga med att det handlar om IKSC och 
inte IKEA, vad man gör på IKSC och vilka krav som ställs på den sökande när det gäller 
utbildning, erfarenheter och personliga egenskaper. I annonserna försöker man låta spännande 
och få fram vad IKSC kan erbjuda de sökande. Framförallt lockar man med 
utvecklingsmöjligheter, men Bengtsson tror IKSC kan bli bättre på att visa vad som kan 
erbjudas. I annonserna anges ibland att man gärna ser manliga sökanden, men nämner inget 
om personer med utländsk bakgrund. IKSC har dock bedrivit projekt tillsammans med 
arbetsförmedlingen där man erbjudit personer med utländsk bakgrund praktik, bland annat 
anhöriga till utländska medarbetare på IKEA of Sweden. Språksvårigheter ställde emellertid 
till med en del problem.  
 
Rutinerna för intervjutillfället håller på att utvecklas. Ett hjälpmedel som används för att ställa 
frågor på djupet är PI-test, där den sökande få beskriva sig genom att välja ut adjektiv. 
Bengtsson anser att cheferna som genomför intervjuerna behöver mer utbildning för att kunna 
använda PI-testet och bli bättre på att genomföra intervjuerna.  

4.6.6 Kompetensutveckling  
När det gäller kompetensutveckling är medarbetaresamtalen ett viktigt redskap. I dessa gås 
kompetensprofilen för varje anställds igenom av chef och anställd och man kommer överens 
om vad som behöver göras och hur. Vanliga åtgärder är utbildning i kundbemötande och i 
IKEA:s organisation eller sortiment. Ibland kan det handla om att besöka andra delar av IKEA 
man är intresserad av eller som påverkar ens arbete. Enligt personalchef Marie Smitt ska man 
starta utbildningen ”Lär mer om IKEA” där de anställda får lära sig mer om affärsidén och 
även får diskutera kring den. De anställda får också utbildning i miljökunskap. 
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På IKSC och inom IKEA i övrigt är tanken att medarbetarna själva får ta initiativet för sin 
kompetensutveckling. Som IKEA-medarbetare förvänts man själv komma på hur man vill 
göra karriär och själv finna vägar för sin utveckling. Marie Smitt menar att de flesta av de 
anställda på IKSC tar ansvar för sin utveckling, men hon tror att det kanske kan vara svårt att 
som ny ta initiativ.  

4.6.7 Styrsystem 
Den dominerande uppfattningen bland de intervjuade cheferna är att IKSC är bra på att arbeta 
med mål och att målen är viktiga för verksamheten. De olika målen följs upp och fungerar 
som underlag för förändringsarbete. Avdelningschefer och gruppchefer utgår från de 
gemensamma målen för IKSC och bryter ned dem till att passa den egna avdelningen eller 
gruppen. En av avdelningscheferna påpekar att målen är välförankrade och att han själv 
försöker vara tydlig med målen redan vid anställningsintervjun så att medarbetaren redan från 
början är med på spelreglerna.  
 
Det mål de flesta av cheferna först tar upp är det så kallade servicemålet, vilket verkar vara 
centralt för arbetet. Servicemålet kan se lite olika ut för de olika avdelningarna, men ett det 
vanligaste är 70/20, vilket innebär att 70 procent av samtalen ska tas inom 20 sekunder. 
Systemet för att kontrollera att servicenivån upprätthålls är väl utvecklat. De anställda kan på 
utplacerade datorskärmar se hur gruppen klarar servicenivån. Om nivån börjar dala kan de 
som har tagit paus hoppa in och hjälpa till. Datorsystemen talar även för en anställd att det är 
dags att logga in på telefonslingan då pausen blivit för lång. Det finns liknande mål för hur 
snabbt fax, brev och e-post ska besvaras. I verksamhetsplanerna finns andra mål som handlar 
om kostnader, produktivitet och kvalitet. Det talas även om andra typer av mål av mjukare 
karaktär. Ett sådant är att personalen ska uppfattas som hjälpsamma och kunniga av kunderna. 
Enligt Mari Gustafsson kontrolleras detta genom kundundersökningar två gånger per år. 
Andra mjuka mål som nämns handlar om personalen som exempelvis lägre sjukfrånvaro, 
trivsel, delaktighet och arbetsmiljö.  

4.6.6 Belöningssystem 
Enligt Malin Bengtsson på personalavdelningen, ligger ingångslönen för de flesta 
medarbetarna på IKSC på 13.600 kronor och den genomsnittliga lönen är runt 14.600. De 
flesta jag intervjuat på och utanför IKSC anser att detta är en låg lön. De anställda arbetar inte 
på ackord eller provision i något avseende. Lönen kan dock i viss utsträckning påverkas 
genom ökat ansvarstagande och utveckling av kompetens. De medarbetare som tar på sig 
extra uppgifter eller ansvar, såsom att ha hand om tidsrapportering, får ett tillägg på lönen. 
Det är emellertid få som har möjlighet att höja sin lön på detta sätt. De som når upp till 
uppsatta mål i utvecklingsplaner och förbättrar sin kompetensprofil delar på en pott pengar. 
Denna summa är dock vanligtvis inte särskilt stor. Att ansvarstagande och 
kompetensutveckling belönas kan ses som ett tecken på en positiv inställning till utveckling 
av personal. Dessutom tycks ökat ansvar och kompetens anses vara en belöning i sig och vara 
en del av belöningssystemet. Avdelningschef Stefan Nilsson berättar i intervjun att han som 
chef tycker det är kul att få se människor utvecklas och få självförtroende och att han blir glad 
när någon hittar ett annat jobb. Belöningssystemet innehåller även förmåner såsom rabatter 
och möjligheter till träning.  
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5 Analys 
 
Fallföretaget och de data jag samlat in genom främst intervjuer och enkätundersökning ger ett 
sammanhang för att granska begreppet personalidé som ett strategiskt verktyg. För att få 
struktur i min analys och kunna granska det komplexa sammanhang som fallföretaget är en 
del av använder jag Normanns modell ”överordnad föreställningsram för att tolka företags 
utvecklingsproblem” som presenteras i teoriavsnittet (se sidan 32). Avsikten med denna 
modell är att granska hur delsystem i företagets situation, idésystem och organisation hänger 
samman och överensstämmer (Normann, 1975). I denna analys granskas hur fallföretagets 
personalidé hänger samman och överensstämmer med omgivande delsystem. De kopplingar 
som framkommer i analysen använder jag sedan som bakgrund till ett förslag på hur 
personalidén kan utformas och implementeras för att stödja etnisk mångfald och jämställdhet.  
 

5.1 Situationen 

5.1.1 Definition av situationen 
Situationen definieras till viss del av intressenterna krav på mångfald och jämställdhet.  
Genomgången av intressenterna ger en bild av situationen som förklarar varför jämställdhet 
och mångfald har strategisk betydelse för IKSC. De viktigaste skälen kan sammanfattas i 
följande punkter:  
 

• Juridiska – samhället ställer genom lagen krav på att jämställdhet och mångfald 
hanteras. 

• Image - skapa trovärdighet som företag och arbetsgivare gentemot kunder och 
arbetsmarknad. 

• Produktivitet - skapa ett dynamiskt och positivt arbetsklimat.  
• Arbetskraft – bredda rekryteringsbas.  
 

Situationen definieras också av hur nuläget ser ut. Fallföretagets nuläge ifråga om 
jämställdhet och mångfald kartläggs genom enkätundersökningen. I undersökningen finns 
inget som tyder på att trakasserier eller diskriminering mot män, kvinnor eller personer med 
utländsk bakgrund är vanligt förekommande. Arbetsplatsen tycks vara lämpad för både män 
och kvinnor. Om arbetsplatsen är lämpad för alla oavsett bakgrund är svårt att säga eftersom 
vad som utgör hinder och problem varierar från fall till fall. I enkätsvaren finns det inget som 
tyder på att sådana hinder eller problem finns. Huruvida möjligheterna till karriär och 
utveckling påverkas av kön eller bakgrund framgår inte av enkätsvaren. Klart är dock att 
könsfördelningen är mycket ojämn och att den etniska mångfalden är begränsad.  
 
I en jämförelse mellan intressenternas krav och kartläggningen av nuläget tydliggörs en misfit 
som gäller personalens sammansättning. IKSC befinner sig i en situation där åtgärder för att 
förändra personalens sammansättning ser ut att vara det första steget i ett arbete med 
jämställdhet och mångfald. För att möta intressenternas krav behöver IKSC locka fler män 
och fler personer med utländsk bakgrund. Analysen av situationen visar också på behovet av 
att utveckla ett styrsystem för att kunna hantera omgivningens intressen av jämställdhet och 
mångfald. Jämställdhetsplan och mångfaldsplan är inte bara något som visas upp för JämO 
och DO, utan kan även klargöra vilka normer som gäller i organisationen.  
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5.1.2 Personalidén och situationen      
Hur hjälper då personalidén ledningsgruppen på IKSC att tolka och hantera denna situation? I 
intervjuerna visade det sig att den övergripande personalidén, om att erbjuda ärliga och enkla 
människor utveckling både som individer och i yrkesroll, gäller även för IKSC och att det är 
den man arbetar efter. Det är svårt att peka på någon misfit mellan denna personalidé och 
behovet av fler män och personer med utländsk bakgrund i personalen. Ärlighet och enkelhet 
får ju antas finnas även hos män och utlänningar. Flera av de intervjuade cheferna menar 
också att det, förutom i vissa fall språket, inte finns något som hindrar dessa grupper från att 
få anställning på IKSC. Samtidigt är det uppenbart att det finns ett hinder, eftersom 
personalens sammansättning ser ut som den gör.    
 
Att det tycks råda överensstämmelse mellan situationen och personalidén kan verka positivt, 
men det finns även en fara i att det inte finns någon tydlig misfit. I sin affärsteori talar 
Drucker om att de antaganden verksamheten grundar sig på måste ifrågasättas och att 
antaganden lätt göms i kulturen. Han pekar på hur anställda i etablerade företag tenderar till 
att slutar tänka och att de har svaren men har glömt frågorna (Drucker, 1994). När jag frågade 
cheferna på IKSC om personalidén, var de flesta snabba med att hänvisa till personalidén som 
gäller för hela IKEA och beskrev den som bra och tydlig. Problemet ligger nödvändigtvis inte 
i att personalidén är fel, utan snarare i att idén tas för given och inte ifrågasätts eller att 
medarbetarna glömt bort varför personalidén är viktig och slarvar i det dagliga arbetet. Det 
tycks ändå finnas en viss medvetenhet om detta problem. På frågan vad som hindrar mångfald 
och jämställdhet svarar personalchef Marie Smitt att det höga tempot gör att man ofta tar 
enklaste vägen och gör som man alltid har gjort och inte tar sig tid för granskning av 
exempelvis vilka IKSC vänder sig till vid rekrytering.   
 
Enligt Hansson (1994) bör stora företag med olika verksamhetsområden ha flera olika 
personalidéer. IKSC har ingen uttalad egen personalidé, men idén om IKSC som en 
plantskola kan sägas vara IKSC:s egen variant, även om det bara är två av de intervjuade 
cheferna som direkt kopplar denna idé till begreppet personalidé. Att se sig som en plantskola, 
där de som är intresserade av att arbeta inom IKEA kan erbjudas kunskap om IKEA och 
sortimentet, borde inte heller innebära bristande överensstämmelse mellan personalidé och 
situationen. Även denna personalidé tycks kunna omfatta både män och personer med 
utländsk bakgrund, såvida intresset för IKEA inte är lägre bland dessa grupper. Det råder 
alltså ingen misfit mellan idén om IKSC som plantskola och situationen.   
     

5.2 Dominerande idéer 
De idéer som dominerar IKSC:s verksamhet manifesteras i affärsidén och personalidén. I 
affärsidén kan man se två tydliga idéer. Den ena gäller utbytet med IKEA-kunderna, vilken 
jag kallar den externa affärsidén. Den andra rör utbytet med andra delar av IKEA, den interna 
affärsidén.  

5.2.1 Extern affärsidé 
Den externa affärsidén är tydlig, åtminstone för de chefer jag intervjuat. IKSC är ett 
kundtjänstföretag som med hjälp av sina anställdas kunskap om IKEA och sortimentet hjälper 
kunderna att lösa problem. Att IKSC är ett kundtjänsteföretag och inte ett callcenter är 
emellertid inte lika klart för övriga IKEA som för ledningsgruppen på IKSC. I det här fallet är 
det relevant att skilja mellan callcenter och kundserviceföretag, eftersom benämningen 
kundserviceföretag bättre beskriver vad IKSC håller på med. Det tycks inte handla om den typ 
av lek med ord som Normann varnar för. Det finns alltså skäl att dra en parallell till Levitts 
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berömda exempel om de amerikanska järnvägsbolagens misstag (se avsnitt om affärsidé, 
sidan 19). Enligt Conny Andersson, klubbordförande HTF, kopplas benämningen callcenter 
ihop med en oseriös bransch med dåliga villkor för de anställda där företagen flyttar runt för 
att under en tid få tillgång till bidrag. Kerstin Westborg på IKSC:s personalavdelning är också 
negativt inställd till begreppet callcenter och menar att det ger en bild av att de anställda 
enbart arbetar med att ta emot och koppla vidare samtal, vilket inte stämmer överens med vad 
de anställda gör på IKSC. I nuläget tycks det alltså finnas en misfit i hur ledningen och övriga 
IKEA ser på verksamheten. Det bör dock påpekas att denna misfit baseras på hur ledningen 
på IKSC upplever att övriga IKEA ser på IKSC.  

5.2.2 Intern affärsidé 
När det gäller vad jag kallar den interna affärsidén är den inte lika tydlig och uttalad i 
ledningen. Endast fyra av de intervjuade cheferna nämner övriga IKEA och varuhusen som 
kunder. Den nytta IKSC erbjuder är kunskap om IKEA, sortimentet och kunderna samt att 
kunder som av någon anledning blivit missnöjda fortsätter att besöka varuhusen. De chefer 
som talar om denna interna affärsidé pekar på att det finns en misfit även när det gäller den 
interna affärsidén. De menar att övriga IKEA inte är medvetna om den kunskap som finns på 
IKSC och att den kan utnyttjas bättre av övriga IKEA.  

5.2.3 Kompetenscenter och personalidén 
Vad den bristande överensstämmelsen i hur IKSC och övriga IKEA ser på kundservicen 
sammanfattas i den inofficiella visionen ”från klagomur till kompetenscenter”. Övriga IKEA 
ser IKSC som en klagomur, IKSC ser sig som och vill vara ett kompetenscenter som fyller en 
viktig funktion inom IKEA.   
 
Idén om IKSC som ett kompetenscenter ställer krav på organisationen att bygga upp och 
samla kunskap. Informationsteknologi kan hjälpa de anställda med att strukturera, analysera 
och lagra information om organisationen, sortimentet och kunderna. Men det går inte att 
komma ifrån att kunskapen finns hos de anställda och att de anställda måste ges möjlighet att 
lära för att skaffa sig kunskap. De anställdas lärande har en tydlig koppling till personalidén. 
Enligt Hansson handlar personalidén om hur organisationen skapar vilja (vad) och tillfälle 
(hur) för de anställda att lära (Hansson, 1997). I den övergripande personalidén om att erbjuda 
enkla och ärliga människor utveckling finns det inget som hindrar affärsidén som 
kompetenscenter. Denna personalidé betonar utveckling av sina anställda, vilket får antas 
gynna en organisation som erbjuder sina kunder sin kunskap. Tanken på IKSC som en 
plantskola ställer dock till problem. Visserligen innebär denna personalidé att kompetens 
utvecklas i organisationen och att lärande belönas, men den innebär också att 
personalomsättningen blir hög då anställda ständigt lämnar organisationen. Den kompetens 
som skapas kommer aldrig IKSC tillgodo utan försvinner ut till andra delar av IKEA. 
Idésystemet innehåller således en misfit mellan idéerna om IKSC som kompetenscenter och 
plantskola.   

5.2.4 Centralisering och personalidén 
Affärsidén innehåller även en idé om centralisering. Att centralisera resurser ligger bakom 
bildandet av IKSC i Älmhult. Tidigare sköttes all kundservice av varuhusen själva. 
Anledningen till att man valde Älmhult som ort för IKSC var till viss del lägre kostnader för 
lokaler men framför allt närheten till IKEA of Sweden där produkterna designas samt även 
närheten till andra IKEA-bolag i Älmhult. Centraliseringsidén påverkar utformningen av 
personalidén. Att IKSC placeras i Älmhult påverkar vem som kan anställas, eftersom 
tillgången på arbetskraft ser olika ut på och omkring olika orter. Ser man till ambitionerna att 
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skapa mångfald stämmer dessa dåligt överens med en centralisering till Älmhult. Att skapa 
större mångfald är antagligen enklare i exempelvis Malmö, en invandrar tät stad. Ett annat 
alternativ är att ha en decentraliserad kundservice, då det gör det enklare att möta den 
komplexitet som omger varje enskilt varuhus. Vem som anställs som medarbetare i 
kundservice kan då se olika ut i till exempel Malmö och Älmhult beroende på hur respektive 
kundgrupp ser ut.  
 
Centraliseringen till Älmhult får även konsekvenser för vad organisationen kan erbjuda de 
anställda. Utvecklingsmöjligheterna inom kundserviceyrket i en liten decentraliserad 
organisation handlar mer om att utveckla de anställda till generalister. I en större centraliserad 
organisation finns det förmodligen större möjligheter att även utvecklas till specialist inom ett 
visst område, vilket passar vissa människor bättre än att arbeta som generalist. På så viss 
matchar centraliseringsidén personalidén om att erbjuda ärliga och enkla människor 
utveckling. Närheten till de andra IKEA-bolagen i Älmhult stödjer tanken om utveckling 
ytterligare genom att förbättra möjligheterna till utveckling utanför kundserviceyrket. Genom 
kontakt och studiebesök på andra bolag får de anställda på IKSC en uppfattning om vilka 
karriärmöjligheter som finns och steget till andra bolag blir inte så långt. Placeringen i 
Älmhult stämmer således även överens med idén om IKSC som plantskola, då övergången till 
andra bolag underlättas. Rekryteringen till plantskolan stöds dock inte av placeringen i 
Älmhult, eftersom de personer i Älmhult med omnejd som är intresserade av en karriär inom 
IKEA har flera alternativ att välja mellan. Konkurrensen om ”plantorna” kan därför antas vara 
större i Älmhult än på andra orter. En placering i en ort där IKEA enbart representeras av 
IKSC skulle förmodligen innebära att IKSC blev det självklara valet för dem som är 
intresserade av att arbeta inom IKEA. Gruppen som väljer IKSC som inkörsport skulle 
därmed kunna tänkas bli mindre homogen, vilket gynnar mångfalden.    
 

5.3 Organisationsstrukturen 
I detta avsnitt av analysen granskar jag hur de olika delarna i organisationsstrukturen stödjer 
personalidén.  

5.3.1 Struktur och arbetsorganisation  
Uppdelningen i frontline och backline skapar en naturlig inkörsport där den nyanställde får en 
övergripande kunskap om IKEA och sortimentet. Att sedan gå vidare till backline innebär att 
kunskaperna fördjupas inom ett område. Dessa karriärsteg tydliggör utvecklingsmöjligheter, 
vilket stämmer väl överens med personalidéns fokus på utveckling.  
 
I en av intervjuerna framkommer emellertid en misfit mellan arbetsorganisationen och de 
anställdas möjlighet till utveckling. Avdelningschef Ulf Johansson menar att det var enklare 
att arbeta med utvecklingsfrågor då kundservicen öppnade klockan 10. De utökade 
öppettiderna och det höga tempot har gjort det svårare att frigöra personal till olika former av 
utvecklingsarbete.  

5.3.2 Ledarskap 
Normann (1992) understryker betydelsen av kontakten mellan cheferna och den personal som 
har kundkontakt i en serviceorganisation. Hur denna kontakt ser ut påverkar de anställdas 
kontakt med kunderna och därmed företagets resultat. Om cheferna inte intresserar sig för 
kundkontaktpersonalens arbete är det svårt för de anställda att intressera sig för kunderna. På 
IKSC tycks det finnas en medvetenhet om betydelsen av relationen mellan chef och 
medarbetare. Enligt personalchefen arbetar man med chefernas förmåga att coacha. Dessutom 
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engagerar sig cheferna i de anställdas utveckling. Förhållandet mellan ledarskap och 
personalidé ser därför ut att fungera.       

5.3.3 Kultur 
Kulturen tycks överensstämma med personalidén. De anställdas utveckling beror till stor del 
på de anställdas egna initiativ. Så som cheferna beskriver kulturen verkar den uppmuntra 
medarbetarna till att pröva på nya arbetsuppgifter och ta ansvar. De anställda hindras inte av 
en stel hierarki och det är tillåtet att misslyckas. Kulturen präglas också av enkelhet och rak 
kommunikation vilket också får anses ligga i linje med personalidén.  

5.3.4 Image 
Ett företags image bestäms av organisationens medlemmar och kultur, den produkt som 
erbjuds samt det marknadssegment företaget riktar sig mot. Tillsammans utgör dessa delar 
”verkligheten”. Utöver ”verkligheten” kan imagepåverkande aktiviteter bidra till hur ett 
företags image ser ut (Normann, 1992). I IKSC:s fall har det faktum att organisationen 
domineras av kvinnor och är en del av IKEA stor betydelse. Produkten är kundservice och 
segmentet är de kunder IKEA på något sätt har misslyckats med. Några tydliga 
imagepåverkande aktiviteter använder man sig inte av. Omgivningen tycks uppfatta 
”verkligheten” som en organisation som är en del av IKEA, har låg status och är en 
arbetsplats för kvinnor. Cheferna på IKSC menar att denna bild inte riktigt stämmer överens 
med hur de själva uppfattar ”verkligheten”. Enligt cheferna bör IKSC förknippas med 
kompetenscenter, utveckling och en bra start på en karriär inom IKEA, vilket skulle stämma 
bättre överens med personalidén. Någon form av imagepåverkande aktivitet kan således vara 
nödvändig för att få en bättre passform mellan image och personalidé.  

5.3.5 Rekrytering 
Vid rekrytering av medarbetare till IKSC sätts fokus på den sökandes värderingar och attityd. 
Andra delar av kompetenshanden som kunskap, erfarenheter, färdigheter och nätverk ges 
underordnad betydelse. Åtminstone så länge det inte gäller särskilt kvalificerade tjänster. Om 
man ser till de bedömningsfaktorer som Prien (1992) anser förutsäga en individs förmåga att 
prestera i sitt arbete, rör det sig främst om personlighet och arbetsmotivation och mindre om 
kapacitet och begåvning eller rollförväntningar. Med tanke på att personalidén definierar 
IKEA:s medarbetare utifrån värderingar och sättet att vara ser detta ut att vara i harmoni med 
personalidén. Kanske skulle även arbetsmotivation ges större uppmärksamhet, det vill säga 
rekryteringsrutinerna bör innehålla ett verktyg som skapar en uppfattning om vad som 
engagerar och motiverar den arbetssökande. Detta skulle stödja personalidén ytterligare då 
den vilar på att medarbetarna själva engagerar sig och tar ansvar för sin utveckling. Arbetet 
med att utveckla användandet av PI-tester och ta fram profiler för vilka personligheter som är 
lämpliga för de olika arbetsuppgifterna ligger också i linje med personalidén och bidrar till att 
snäva av det segment på arbetsmarknaden som är intressant för IKSC. Nuvarande personalidé 
är tämligen allmänt hållen och ger lite vägledning och stöd i rekryteringsarbetet.  
 
En tydlig misfit mellan rekryteringsarbete och personalidén är att IKSC inte vänder sig till de 
många människorna. I enkätundersökningen visade resultatet att endast 10 procent av de 
anställda idag har kommit i kontakt med IKSC genom arbetsförmedlingen eller annons i 
tidningen, medan 70 procent har fått arbetet genom tidigare jobb på IKEA eller kontakter (se 
bilaga 8, fråga 53). Att så få fått anställningen via externa kanaler är inte så konstigt med 
tanke på att IKSC vid rekrytering först och främst använder sig av interna kanaler som intern 
personaltidning och annonser till varuhusen. 
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5.3.6 Kompetensutveckling 
Att kompetensutvecklingen bygger på medarbetarnas eget initiativ stämmer väl överens med 
hur personalidén anger att utveckling ska hanteras. På IKSC ligger det på medarbetarnas 
ansvar att tala om för sin chef hur man vill utvecklas. Detta sätt att arbeta med utveckling 
stöds av medarbetaresamtalen. Frågan är dock om detta är tillräckligt för att medarbetarna ska 
känna att de kan arbeta aktivt med sin utveckling. Personalchef Marie Smitt menar att 
personalen på IKSC är bra på att ta ansvar för sin utveckling, men tror att det kan ta lite tid 
innan en nyanställd kommer in i sättet att arbeta med utveckling. Att så många av de 
anställda, 24 procent, svarat ”vet ej” på frågan om hur de anser att utvecklingsplanen som 
skrivs vid medarbetaresamtalen, är ett dåligt tecken. Flera av de anställda noterade också i 
enkäten att de inte visste vad medarbetaresamtal är. Kanske krävs det mer för att hjälpa de 
anställda att utveckla sig själva. På vissa avdelningar inom IKEA of Sweden har de anställda 
som önskat fått möjlighet att delta i så kallade ”lärgrupper” för att stödja varandra i sitt 
lärande. Kanske kan något liknande fungera även på IKSC.  
 
Två av gruppcheferna påpekar att det inte alltid går att tillgodose de anställdas önskemål om 
kompetensutveckling och att kompetensutvecklingen sällan går utanför det område som direkt 
berör arbetsuppgifterna. Om IKSC ska fungera som en plantskola är det viktigt att de 
anställda får möjlighet att utvecklas även inom de områden som inte har direkt anknytning till 
nuvarande arbetsuppgifter. 

5.3.7 Styrsystem 
En framträdande del av IKSC:s styrsystem är systemet för att kontrollera och upprätthålla 
servicenivån. Detta är väl utvecklat och är konkret för de anställda som genom utplacerade 
datorskärmar som visar antal kunder i telefonkö och påminnelser från datorsystem märker när 
det är dags att höja arbetstempot. Att de anställda är medvetna om hur organisationen klarar 
servicenivån är naturligtvis bra med tanke på att affärsidén bygger på att ge kunderna god 
service. Ett allt för stort fokus på servicenivån kan dock leda till att andra delar i styrsystemet 
ges mindre uppmärksamhet. Anspråken på att vara ett kompetenscenter och en personalidé 
som betonar de anställdas utveckling gynnas inte av att arbetet styrs av servicemål. Det finns 
visserligen mål i styrsystemet som rör kompetens och utveckling, men de är inte lika påtagliga 
som servicemålet. Utvecklingen av kompetens stöds främst av utformning och uppföljning av 
kompetensprofiler i de utvecklingssamtal som hålls mellan chef och anställd två gånger per 
år. Utvecklingen av kompetens blir därmed något mellan den anställde och närmaste chefen. 
Kanske behöver styrsystemet utvecklas för att bättre tydliggöra hur organisationens samlade 
kompetens utvecklas på det sätt Hansson efterlyser. Enligt Hansson (1997) bör ett företags 
samlade kompetens åskådliggöras och följas upp bättre än vad många företag gör idag. Han 
anser bland annat att de anställdas kompetens måste ges större utrymme i företagens 
årsredovisningar. I intervjun med Mari Gustafsson, nämner hon att det görs väldigt mycket för 
att utveckla de anställdas kompetens men att det ibland kanske görs för mycket och att det i 
vissa fall saknas fokus. Det tycks alltså finnas ett behov av ett styrsystem som tydliggör och 
konkretiserar utvecklingen av kompetens för att bättre stödja personalidén.         

5.3.8 Belöningssystem 
Belöningssystemet tycks stödja personalidén på så vis att ansvarstagande och utveckling av 
kompetens belönas med tillägg i lön. Den bland cheferna positiva inställningen till 
utvecklingen bidrar ytterligare till att förstärka en personalidé som betonar utveckling.  
 
Huruvida den låga lönenivån stämmer överens med personalidén är inte helt klart. En låg 
lönenivå kan anses bidra till att de som söker sig till IKSC inte ser till vad Herzberg kallar 
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hygienfaktorer, som exempelvis lön, utan istället söker ett jobb där det satsas på motivatorer 
såsom utveckling och gemenskap (se Herztbergs två-faktor-modell, sidan 28). Samtidigt är 
det tänkbart att en låg lönenivå håller borta grupper som egentligen skulle behövas på IKSC. 
Flera av de personer jag intervjuat, även de som inte är chefer på IKSC, anser att lönenivån 
har betydelse för att andelen män är så låg. Eftersom det inte finns något i personalidén som 
säger att IKSC särskilt söker kvinnor, kan detta ses som en misfit mellan belöningssystem och 
personalidé. Det kan förstås diskuteras om lönen är det enda som förklarar den ojämna 
könsfördelning och om en högre lönenivå skulle kunna förändra fördelningen. Det verkar 
dock troligt att en förändring av könsfördelningen skulle underlättas av en högre lönenivå.  
 

5.4 Hur personalidén hänger ihop med omgivande delsystem 
Analysen pekar på hur personalidén hänger samman med de omgivande delsystemen i 
situationen, idésystemet och organisationsstrukturen. Det är tydligt att personalidén både 
påverkar och påverkas av omgivande system.  
 
Situationen påverkar hur personalidén bör utformas. I fallföretaget ställer situationen krav på 
att personalidén granskas för att se hur jämställdhet och mångfald kan hanteras. Samtidigt 
påverkar rådande personalidé hur ledningen uppfattar situationen och behovet av åtgärder.  
 
Affärsidén inverkar på personalidén. I fallstudien framgår det att IKSC som ett 
kompetenscenter ställer andra krav på personalidén än IKSC som ett callcenter. För att 
fungera som ett kompetenscenter krävs ett större fokus på de anställdas kompetens och 
utveckling samt en lägre personalomsättning. Centralisering och lokalisering av verksamheten 
har också betydelse genom att det sätter upp ramar för vem som kan anställas och vad de 
anställda kan erbjudas. Personalidén å sin sida skapar förutsättningar för affärsidén. I 
fallföretaget finns en idé om att fungera som plantskola där medarbetare försvinner när de 
samlat på sig tillräckligt med kompetens, vilket gör det svårt att verka som ett 
kompetenscenter.  
 
Även i förhållandet till organisationsstrukturen präglas av ömsesidighet. Personalidéns 
utformning avspeglas i organisationsstrukturen och vice versa. Som exempel ifrån 
fallföretaget kan nämnas att IKSC:s image påverkar vilka som kan rekryteras samtidigt som 
de som rekryteras bidrar till imagen. Ett annat exempel är belöningssystemet som genom sin 
utformning används för att befästa personalidéns fokus på utveckling. Å andra sidan påverkar 
lönenivåerna hur personalidén kan utformas.    
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6 Utveckling av personalidé 
 
I analysen har kopplingar mellan personalidén och ett företags situation, idésystem och 
organisationsstruktur granskats och tydliggjorts. På vilket sätt kan då dessa kopplingar 
användas för att utforma en personalidé som hjälper IKSC att hantera den situation som 
beskrivits ovan? 
 

6.1 Utvecklingsprocessen 
I beskrivningen av sin modell över ett företags situation, idésystem och organisationsstruktur, 
framhåller Normann att modellen inte enbart bör ses som ett strukturellt arrangemang av 
huvudfaktorer och huvudvariabler utan även är en beskrivning av en pågående process. Denna 
process sker medurs enligt figuren nedan. Företagets strategier skapas utifrån företagets 
situation och förverkligas sedan genom utformningen av organisationsstrukturen (Normann, 
1975).  

 
Enligt Normann är det vanligt att ett företag som upplever ett behov av att utvecklas hoppar 
över idésystemet och direkt börjar arbeta med att anpassa organisationsstrukturen efter 
situationen. Men för att åstadkomma bestående förändringar menar Normann att de 
dominerande idéerna först måste förändras och situationsanpassas. Arbetet med de 
dominerande idéerna är det mest centrala för ett företags utvecklingsprocess (Normann, 
1975). I utformningen av en personalidé som hjälper fallföretaget att hantera den beskrivna 
situationen utgår jag från Normanns idé om att förändringen först bör ske i idésystemet och 
sedan ges ett konkret innehåll genom förändringar i organisationsstrukturen.  
 

6.2 Förändringar i idésystem 
Analysen visar på att den personalidé IKSC strävar mot i nuläget egentligen inte hindrar ett 
arbete med jämställdhet och mångfald, men att den inte heller uppmuntrar ett mer aktivt 
arbete med dessa frågor. Personalidén har inte heller brutits ner och anpassats efter IKSC:s 
situation, mer än att tanken på IKSC som en plantskola tycks finnas hos ledningsgruppen. 
Bakom mitt förslag på hur personalidén kan utvecklas finns en ambition att göra arbetet med 
mångfald och jämställdhet mer aktivt. För att personalidén ska stödja IKSC:s situation och 
affärsidé försöker jag även att bryta ner den personalidé som gäller för hela IKEA-koncernen.  

Företagets 
situation 

Företagets 
idésystem 

Organisatorisk 
struktur  

Figur 8 Ett företags utvecklingsprocess enligt Norman (omarbetad utifrån Normann, 
1975, s 33). 
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6.2.1 IKSC som en mötesplats 
I analysen framkommer flera idéer som finns och påverkar hur ledningen på IKSC agerar. 
Dessa idéer finns oavsett vilket perspektiv man än väljer, men genom att inta olika perspektiv 
kan vissa idéer göras mer framträdande än andra. I fallföretaget handlar det om att inta ett 
perspektiv där jämställdhet och mångfald får en mer framträdande roll utan att helt bortse från 
andra idéer. Under intervjuerna med cheferna på IKSC har olika metaforer används för att 
beskriva personalidé och affärsidé. Exempelvis används metaforen ”plantskola” för att 
beskriva hur IKSC är en bra första arbetsplats för personer som vill påbörja en karriär inom 
IKEA. En annan metafor som förekommit är ”kompetenscenter”, vilken används för att lyfta 
fram att mycket kunskap finns hos de anställda på IKSC. Gareth Morgan visar i sin bok 
”Images of Organization” hur metaforer är ett bra hjälpmedel för att hitta nya sätt att se, förstå 
och forma de situationer vi vill kunna hantera och styra (Morgan 1995, s12). Under mitt 
arbete med att utveckla en personalidé som hjälper IKSC att hantera mångfald och 
jämställdhet växte metaforen ”mötesplats” fram som en användbar beskrivning för att 
uppmärksamma de idéer som en utveckling av personalidén kan bygga på.  
 
De föreställningar som ligger bakom en utveckling av personalidén finns redan i IKSC:s 
idésystem, men behöver enligt min mening bli mer framträdande. Tanken om ”de många 
människorna” ligger helt i linje med mångfald och jämställdhet. Enligt den nuvarande 
personalidén ska IKEA rekrytera ur de ”de många människorna”. På IKSC tycks denna tanke 
inte ha särskilt stor inverkan på hur rekryteringsarbetet bedrivs i praktiken. Därför behöver 
denna idé lyftas fram ytterligare. Mitt förslag är att tala om IKSC som en mötesplats som ska 
locka och vara tillgänglig för de många människorna, oavsett kön eller bakgrund.    
 
IKSC kan även ses som en mötesplats mellan olika kompetenser. Denna föreställning 
återfinns i tankarna om kompetenscenter. En ny personalidé där IKSC strävar efter att få in 
personer med olika kompetenser stödjer ledningens ambitioner på att fungera som ett 
kompetenscenter. En ökad mångfald av kompetenser kan innebära att personer med 
kompetens inom sortiment, produktutveckling, försäljning och service i varuhus, 
administration, distribution eller marknadsföring får möjlighet att mötas och arbeta med att 
förbättra IKEA. Mötet mellan kompetenser innebär att flödet av kompetens inte blir lika 
enkelriktat som om IKSC ses som en plantskola. Genom att få in fler kompetenser från andra 
delar av IKEA och flera olika yrkesområden kan IKSC bli en bättre plantskola för dem som 
väljer att börja sin anställning inom IKEA på IKSC. Den nyanställdes möjligheter att få en bra 
uppfattning om IKEA ökar om flera olika erfarenheter av IKEA ryms inom organisationen.   
 
IKSC som en mötesplats inbegriper naturligtvis även mötet med kunderna. Precis som 
tidigare handlar detta möte om att lösa kundens problem på ett så smidigt sätt som möjligt. 
Även här kan mångfald och jämställdhet bli mer uppmärksammat. IKSC är en mötesplats som 
ska vara öppen för alla IKEA:s kunder.  
 
En misfit som blir tydlig i analysen är att ledningen på IKSC och övriga IKEA har olika syn 
på vilken roll IKSC spelar inom IKEA. Ledningen på IKSC vill vidareutveckla tankegångarna 
om att centralisera resurser som låg bakom bildandet av IKSC, och vill skapa ett center där 
kompetens för att utveckla IKEA samlas. Ambitionen är att ge IKSC en mer central och aktiv 
roll inom IKEA. Föreställningen om IKSC som en mötesplats stämmer väl överens med dessa 
ambitioner och kan säkert vara till hjälp i strävan med att förändra omgivningens uppfattning 
om IKSC. Samtidigt kan ett framgångsrikt arbete med jämställdhet och mångfald vara ett sätt 
för IKSC att hamna i centrum och förknippas med förändring och utveckling. Enligt Johan 
Edvardsson på IKEA Human Resource Center, är det flera bolag inom IKEA som har mycket 
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kvar att göra i arbetet med jämställdhet och mångfald. IKSC ligger relativt långt framme och 
har därför möjlighet att bli en förebild för andra IKEA-bolag.  
   
Eftersom IKEA:s övergripande personalidé till stor del bygger på de anställdas utveckling, 
bör utveckling vara en del även av IKSC:s personalidé. Detta är dock inget problem då en 
personalidé som kretsar kring möten mellan människor med olika bakgrund, kompetens och 
erfarenheter också skapar tillfälle för utveckling.  

6.2.2 En ny personalidé 
För att kunna urskilja en personalidé ur de idéer som framkommer ur resonemanget kring 
fallföretaget som en mötesplats använder jag mig av Hansson modell över en personalidés 
uppbyggnad. För att stödja ett strategiskt arbete med personalfrågor bör personalidén svara på 
frågorna vem som ska anställas, vad den anställde kan erbjudas och hur det ska gå till 
(Hansson, 1997). 
 
Vad ska de personer som anställds på IKSC ha gemensamt? Med hänsyn till idén om 
mångfald, i fråga om kön, bakgrund, kompetens och erfarenheter, är svaret på denna fråga att 
de inte bör ha för mycket gemensamt. Det bör dock finnas ett intresse av att träffa och 
kommunicera med människor, både kunder och medarbetare. Framförallt de personer som 
arbetar med kundkontakt bör uppleva det som stimulerande att ha kontakt med andra 
människor.  
 
Det fallföretaget erbjuder sina anställda är främst möjlighet till utveckling efter den anställdes 
egna önskemål och behov. Utveckling bör inte enbart handla om att fortsätta inom andra delar 
av IKEA, utan det bör även vara möjligt att kunna utvecklas inom IKSC. 
 
Hur personalidén kan genomföras kommer jag att beskriva mera utförligt nedan, men i grund 
och botten handlar det om kommunikation. Enligt min mening bygger mycket av IKSC:s 
verksamhet på kommunikation mellan människor. Medarbetarna kommunicerar med 
kunderna och varandra. Vad som behöver förbättras är nog kommunikationen med övriga 
IKEA. Genom att samla människor med olika bakgrund, kön, kompetens och erfarenheter 
som trivs med att ha mycket kontakt med andra människor får antas skapa goda möjligheter 
till utveckling, både hos individerna och organisationen.     
 
Enligt Hansson (1997) bör en personalidé formuleras på ett lättfattligt sätt så att den blir lätt 
att kommunicera. IKEA får anses ha lyckats bra med sin formulering av personalidé, då den 
är väl spridd och används flitigt, bland annat vid kontaktsamtal med studenter. Jag gör här ett 
försök att formulera en ny personalidé för IKSC.  
 

”Genom att erbjuda människor med olika bakgrund, kön, kompetens och erfarenhet en 
mötesplats kan vi utveckla både människor och IKEA.”  

 
Denna formulering av personalidén kan säkert förbättras och slipas ytterligare, men jag 
tycker ändå att den kan fungera som vägledning för ett strategiskt personalarbete för att 
hantera den situation fallföretaget befinner sig i.  
 

6.3 Förändringar i organisationsstruktur  
Hur ska då IKSC bli den mötesplats som beskrivits ovan och hur ska det personalidén 
uttrycker realiseras? Jag tar här upp några exempel på personalstrategiska åtgärder som kan 
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komma ur den ovan formulerade personalidén. Min avsikt är inte presentera ett komplett 
åtgärdspaket. 
 
En åtgärd, som utgår från betydelsen av kommunikation, är att IKSC tar initiativet till ett mer 
utvecklat samarbete kring personalfrågor med andra delar av IKEA i Älmhult. I detta 
samarbete kan de anställdas behov på respektive bolag eller enhet diskuteras. Ur dessa 
diskussioner kan det sedan skapas bättre möjligheter att lösa problem. Gruppchef Åsa Berg, 
som tidigare har arbetat på Distributionscentralen i Älmhult, talar i intervjun om att det finns 
flera män på lagret som är trötta på sina jobb och gärna vill byta till exempelvis IKSC. På så 
vis kan IKSC få in en grupp män och förändra den skeva könsfördelningen. Till IKEA of 
Sweden kommer många utländska medarbetare som har med sig sina anhöriga till Älmhult. 
Hos vissa av dessa anhöriga finns det behov av sysselsättning. Några kan eventuellt erbjudas 
sysselsättning på IKSC och bidra till mångfalden, andra har kanske bättre möjligheter att få 
sysselsättning på varuhuset eller katalogtillverkningen. Över huvudtaget kan IKEA:s 
möjligheter att få kompetensarbetskraft till Älmhult förbättras genom att anhöriga kan 
erbjudas jobb inom IKEA på orten. Personal som tröttnat på sina uppgifter i varuhuset kan 
vara en annan grupp som kan vara intresserade av att arbeta på IKSC. Dessa personer kan 
tillföra värdefulla kunskaper om sortiment, varuhusens rutiner och kunderna. Samarbetet ger 
således IKSC:s möjligheter att bredda sin rekryteringsbas och få in personer med olika 
bakgrund, kön, kompetens och erfarenheter. Samarbetet kan med andra ord ses som en 
strategi för att skapa ett effektivare utbyte med arbetsmarknaden. Samtidigt kan det också 
innebära att IKSC får bättre möjligheter att erbjuda sina anställda utveckling, genom att behov 
hos andra delar av IKEA kan stämma överens med IKSC:s anställdas behov av utveckling. 
Exempelvis är det tänkbart att en avdelning på varuhuset eller IKEA of Sweden har nytta av 
en person som känner till de problem som är vanliga inom en produktgrupp. Samarbetet bör 
inte enbart handla om att diskutera behov utan även syfta till att underlätta för anställda att 
röra sig mellan olika bolag och enheter. 
 
Samarbetet kan även ge IKSC en chans att visa upp sig gentemot övriga IKEA och få mer 
uppmärksamhet. Genom att ta på sig en aktiv roll kan IKSC skapa sig en mer central position 
inom IKEA och fungera som den mötesplats som beskrivits ovan. Samarbetet kan alltså också 
ses som en imagepåverkande åtgärd.   
 
När det gäller rutinerna för rekrytering behöver de kanaler som används för att nå ut till 
arbetssökande ses över. Ett utvecklat samarbete med andra delar av IKEA i Älmhult bidrar 
främst till att rekryteringen sker internt inom IKEA. För att bli bättre på att nå ut till 
arbetssökande utanför IKEA bör externa kanaler som arbetsförmedlingen och tidningar 
användas oftare än vad som görs idag. Innehållet i platsannonser bör tydligt visa vad IKSC 
gör och gärna beskriva verksamheten som en viktig och spännande del av IKEA som kan 
erbjuda sina anställda utveckling. Även platsannonserna är att betrakta som en 
imagepåverkande åtgärd. I de annonser som IKSC använder i nuläget händer det ibland att 
man anger att man gärna ser manliga sökanden. Frågan är om detta har en positiv effekt på 
antalet manliga sökanden. Själv tror jag att det lika gärna kan få motsatt effekt då det tydligt 
visar att det är en arbetsplats som domineras av kvinnor. Kanske är det bättre att använda sig 
av bilder i annonserna som visar att det faktiskt finns män på arbetsplatsen. För att i 
annonserna visa att personer med utländsk bakgrund är välkomna att söka jobb på IKSC, kan 
formuleringar om att sökande med utländsk bakgrund gärna ses vara användbart, liksom 
bilder som visar på synlig mångfald. Dessutom kan det uppges att språkkunskaper och 
erfarenheter från andra kulturer är en merit.  
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Genom att samarbeta med arbetsförmedlingen och erbjuda invandrare praktikplats som 
kombineras med svensk undervisning kan IKSC på sikt få in fler personer med utländsk 
bakgrund i organisationen. Det kan naturligtvis vara svårt eller till och med omöjligt för 
invandrare att arbeta med kundkontakt, eftersom det ställs stora krav på att behärska svenska 
språket. Likväl kan det vara mödan lönt att försöka hitta meningsfulla uppgifter som passar 
dessa praktikanter. Genom att finnas på arbetsplatsen och kommunicera med de anställda kan 
praktikanter med utländsk bakgrund medverka till att skapa ett mer dynamiskt arbetsklimat 
och även bidra med kunskaper om andra kulturer, samtidigt som de själva lär sig svenska. I ett 
längre perspektiv kan dessa praktikanter bli en stor tillgång.   
 
Förändringar när det gäller kompetensutvecklingen hänger till viss del ihop med det 
samarbete jag talat om tidigare. Med mer kontakt med övriga IKEA i Älmhult kan 
utvecklingsmöjligheterna i större utsträckning anpassas till den enskilde medarbetarens 
intressen. En annan åtgärd som är mer direkt kopplade till mångfald är att försöka erbjuda 
varuhuspraktik utanför Sverige i andra kulturer. Föreläsningar i ämnen som berör mångfald 
och jämställdhet är andra möjliga åtgärder.    
 
I analysen framkommer det att styrsystemet och hur det är utformat styr vad som får 
uppmärksamhet i det dagliga arbetet. På IKSC är servicemålet särskilt framträdande. En 
jämställdhets- och mångfaldsplan som en del av styrsystemet bidrar till att även dessa frågor 
får mer uppmärksamhet. För att göra mångfald mer påtagligt kan det vara en idé att inte 
enbart mäta det som andel personer med utländsk bakgrund utan även koppla det till 
kompetens och utveckling. Ett förslag är att språkkunskaper och kunskaper om andra kulturer 
tas med i kompetensprofilerna.  
 
En åtgärd som berör belöningssystemet är en granskning av löner inom hela IKEA där lönen 
för likvärdiga arbeten jämförs. I nuläget verkar det finnas skillnader i både löner och status 
inom de olika bolagen. Löneskillnader kan utgöra ett hinder för medarbetarnas utveckling. De 
män som inte trivs med sitt arbete på lagret har exempelvis inte råd att ta ett jobb på IKSC då 
det innebär en mycket stor lönesänkning.  
 
De insatser som föreslagits i detta avsnitt är bara en del av de åtgärder som kan vara aktuella 
för fallföretaget. Med dessa exempel vill jag visa på hur en personalidé kan leda till konkreta 
handlingar och även kan bidra till att samordna dessa på ett sätt som stödjer ett företags 
affärsidé. Här följer en avslutande diskussion om personalidé som ett strategiskt verktyg. 
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7 Slutdiskussion – personalidé som ett 
strategiskt verktyg 
 
I detta kapitel diskuteras personalidé som ett strategiskt verktyg. Diskussionen behandlar 
användbarhet samt design och implementering av personalidé. Jag presenterar även en modell 
som kan stödja förståelsen av begreppet. Efter diskussionen följer de hypoteser jag kunnat 
formulera utifrån resultatet av fallstudien. Kapitlet avslutas med en redogörelse för vad jag 
anser vara uppsatsen vetenskapliga bidrag samt förslag på vidare forskning.  
 

7.1 Personalidé som ett strategiskt verktyg 
Gemensamt för Hansson (1997), Normann (1992) och Sveiby (1990) är att de använder 
begreppet personalidé i syfte att ge företagsledningar bättre möjlighet att hantera frågor som 
är relaterade till ett företags personal på ett strategiskt sätt. För att visa på hur personalidén 
kan anses bidra till det strategiska arbetet, sätter de begreppet i relation till ett företags 
affärsidé. Framförallt pekar de på hur personalidé och affärsidé tenderar att överlappa i 
företag som sysslar med service och kunskap.  
 
Hur stämmer då denna bild av personalidé som ett strategiskt verktyg överens med den bild 
som framkommit i denna uppsats? Med bakgrund av det systemteoretiska synsätt jag 
presenterar i min teoridel, vill jag påstå att poängen med personalidé som ett strategiskt 
verktyg främst är att det hjälper ledningen att urskilja personalidén som ett delsystem och 
även förstå dess beståndsdelar. Personalidén kan sägas samla ihop och förklara samband 
mellan de delsystem som tillsammans påverkar företagets relation till arbetskraften på samma 
sätt som den yttre affärsidén klarlägger delsystemen som har betydelse för företagets relation 
till kunderna. I grund och botten handlar det om att skapa system som ger ett effektivt utbyte 
med företagets omgivning. Genom att tydliggöra personalidén som ett delsystem blir det 
sedan möjligt att sätta den i relation till exempelvis affärsidén och jämföra passformen. Om 
man liknar strategiskt arbete vid att lägga pussel, gör begreppet personalidé att pusselbiten 
personalfrågor, som annars varit lite sladdrig och kantnött och därför gått att pressa in lite hur 
som helst, får tydligare konturer. Att hitta den pusselbit som bäst stämmer överens med andra 
pusselbitar i företaget blir därmed enklare, samtidigt som det blir svårare att fuska.   
 
Även resultatet av analysen av personalidén i fallföretaget, anser jag tyder på att begreppet 
personalidé kan ses som ett delsystem med strategisk betydelse för företaget. I analysen 
placeras begreppet in i ett sammanhang som utgörs av fallföretaget och dess omgivning. Detta 
sammanhang tycks påverka och påverkas av personalidén. Fallföretagets situation påverkar 
personalidéns utformning samtidigt som uppfattningen av situationen styrs av personalidén. 
Samma ömsesidiga förhållande tycks gälla för personalidéns relation till affärsidén och 
delsystem i organisationsstrukturen.  
 
Det kan även diskuteras hur personalidén inverkar på företagets utbyte med andra intressenter 
än de anställda och kunderna. Fallföretagets situation definieras till viss del av krav från 
samhället och IKEA-koncernen. Eftersom även dessa har ett intresse av vilka fallföretaget 
anställer, vad de erbjuder dem och hur detta sker, verkar det rimligt att ett företags personalidé 
också kan påverka och påverkas av förhållandet till andra intressenter. Enligt min mening kan 
Hansson anses vara lite för snäv in sin beskrivning och tillämpning av personalidé, när han 
tycks koppla ihop personalidén enbart med företagets affärsidé (se figur sidan 31). Med stöd 



 65 

av intressentmodellen vill jag hävda att ett företags framgång inte enbart är beroende av den 
kundnytta och medarbetarenytta företaget kan erbjuda sin omgivning. Att det tycks finnas 
flera kopplingar mellan ett företags omgivning och dess personalidé än enbart de anställda 
och kunderna, anser jag är ytterligare ett argument för att personal relaterade frågor ska 
behandlas på en strategisk nivå och inte bara är en angelägenhet för personalavdelningen.  
 
När det gäller personalidé och strategiskt förändringsarbete påpekar Hansson (1997) att 
personalidén oftast kommer in som andra ordningens strategi efter att en affärsplan har 
utvecklats utifrån en affärsidé. Samtidigt säger Hansson att han tror att personalidén i 
framtiden kommer att finnas med som en mer drivande kraft i ett tidigare skede i utvecklingen 
av strategier, det vill säga att personalidén inte enbart påverkas av affärsidén utan även kan ha 
inflytande på utformningen av affärsidén. Även Normann (1992) talar om personalidé som ett 
verktyg för att utveckla ett företags verksamhet. Han spår att innovativa personalidéer 
kommer att bli betydande för framväxten av nya företag och affärsidéer. Utifrån vad som 
framkommer i fallstudien finns det anledning att betrakta personalidé som ett verktyg för att 
driva förändring och skapa nya strategier. Analysen visar att personalidéns förhållande till 
andra delsystem präglas av ömsesidighet och mitt försök att utveckla fallföretagets 
personalidé tyder på att en förändring som utgår från företagets personalidé även kan förändra 
andra delar av företaget. Hur personalidén kan fungera som ett verktyg för förändring kan 
förklaras utifrån Normanns resonemang kring ett serviceföretags goda och onda cirklar (se 
avsnitt om goda och onda cirklar, sidan 25). I detta resonemang beskriver han hur relativt små 
ingrepp i företagets relation till de anställda kan få effekter på andra processer i företaget.  
 
Att förändringar i ett företags relation till personalen kan få effekter på andra delar i och 
omkring ett företag anser jag talar för att ett holistiskt angreppssätt vid design av en 
personalidé. Affärsidén och kundnyttan är viktiga faktorer att ta hänsyn till, men som jag tar 
upp ovan i denna diskussion finns det anledning att även ha andra intressenter i åtanke vid 
utformningen av personalidén.    
 
När det gäller hur en personalidé kan implementeras, utgår jag från Normanns beskrivning av 
ett företags utvecklingsprocess som börjar med en tolkning av företagets situation och 
fortsätter med utformning av idéer som sedan realiseras genom åtgärder i 
organisationsstrukturen. Även Druckers affärsteori talar för att ett företags utveckling bör ske 
enligt dessa steg (se sidan 22). Genom att först granska och utveckla personalidén inom 
företagets idésystem, sätts personalfrågorna in i ett större sammanhang och relateras till andra 
idéer som styr ledningens agerande. De åtgärder som sedan vidtas för att realisera 
personalidén kan på så vis bli samordnade sinsemellan och med andra åtgärder i 
organisationen. Poängen med att implementera en personalidé på detta sätt framgår i ett 
uttalande av chefen på IKSC, Mari Gustafsson. ”Vi gör mycket för att utveckla de anställdas 
kompetens, kanske för mycket. Ibland tappar vi nog fokus.”  
 

7.2 Hypoteser 
Här följer de hypoteser jag har kunnat sluta mig till genom diskussionen kring personalidé 
som ett strategiskt verktyg. 
 

1. Begreppet personalidé har strategisk betydelse på så vis att det tydliggör och samlar 
personalrelaterade frågor. Detta gör att de blir enklare för företagsledningen att arbeta 
strategiskt med dessa frågor.  
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2. Fallstudien tyder på att personalidén inte enbart har betydelse för företagets utbyte 
med anställda och kunder, utan även utbytet med andra intressenter i företagets 
omgivning.   

 
3. Eftersom personalidéns förhållande till omgivande delsystem, som exempelvis 

affärsidén, präglas av ömsesidighet kan begreppet även fungera som ett verktyg för att 
få till stånd förändringar i dessa system.  

 
4. Utformningen av en personalidé bör baseras på utbytet med intressenterna i 

omgivningen, idéer i idésystemet och de möjligheter som organisationsstrukturen 
erbjuder. Arbetet bör präglas av ett helhetsperspektiv eftersom personalidéns 
utformning inte bara påverkas av andra delsystem utan även påverkar dessa.  

 
5. Om implementering av en personalidé börjar med en förankring i idésystemet finns 

det bättre förutsättningar för att åtgärderna i organisationsstrukturen blir samordnade 
och varaktiga.  

 

7.3 Modell över företaget och personalidén 
Som en utveckling av Hanssons modell affärsidé - personalidé (se sidan 31) presenterar jag 
följande modell. Modellen visar, enligt min mening, på ett bättre sätt än Hanssons modell hur 
en personalidé är en del av ett företag och dess affärsidé. Denna modell kan ses som en hybrid 
av Rhenmans intressentmodell, Druckers affärsteori, Normanns föreställningsram för ett 
företags utvecklingssituation och Hansson modell över affärsidé – personalidé. Modellen 
bygger även på synpunkter från diskussioner med Gösta Wijk vid handledningstillfällen och 
kandidatseminarium. Min tanke är att denna modell ska stödja ett mer holistiskt perspektiv på 
personalrelaterade frågor och bidra till att personalidén utformas och förankras inom ramarna 
för idésystemet innan den realiseras i organisationsstrukturen.     
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Figur 9 Modell över företaget och personalidén. 
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Det svarta fältet representerar företagets omgivning där de intressenter företaget har ett utbyte 
med återfinns. Det grå fältet utgör företagets idésystem som innehåller idéer om företagets 
utbyte med omgivande intressenter samt idéer om utbytets innehåll. Den yttre affärsidén är en 
sådan idé som beskriver utbytet med företagets kunder utifrån frågorna ”vem” och ”vad”. En 
annan idé, som i Normanns affärsidémodell finns dold i vad Normann kallar 
organisationsstrukturen, är personalidén. Begreppet personalidé bryter ut denna idé ur 
organisationsstrukturen och tydliggör ”vem” företagets ska anställa och ”vad” de anställda ska 
erbjudas. Att dessa frågor bryts ut och blir en urskiljbar del av den totala affärsidén, anser jag 
är själva poängen med begreppet personalidé. Svaret på frågan ”hur” företaget ska kunna 
skapa kundnytta och medarbetarenytta finns i organisationsstrukturen, det vill säga cirkeln i 
mitten. Organisationsstrukturen är sättet att organisera utbytet mellan företagets intressenter 
utifrån de idéer som finns inom företaget. För att intressenterna ska ha ett intresse av att bidra 
till företagets fortlevnad krävs att organisationsstrukturen utformas på ett sätt som tillgodoser 
intressenternas behov. Tillsammans bildar de vita cirklarna företagets totala affärsidé, som 
beskriver ”vem” företaget ska ha ett utbyte med, ”vad” innehållet i utbytet ska vara samt hur 
utbytet ska organiseras. Eftersom det finns fler intressenter än kunder och anställda, kan det 
diskuteras om det räcker med att enbart tala om yttre affärsidé och personalidé. Mer om detta 
tas upp under rubriken ”Förslag på fortsatt forskning”.  
 

7.4 Bidrag till forskningen 
Genom att utveckla en systemteoretisk bakgrund och tydligt koppla begreppet personalidé till 
denna, anser jag att begreppet blir mer användbart. Systemperspektivet visar på att 
personalidé är en del i en större helhet, vilket ger det större betydelse utan att det ges en allt 
för framträdande roll. Tillskillnad från Hansson, fokuserar jag inte på begreppet i sig och dess 
detaljer utan ser det utifrån hur det hänger ihop med och påverkar omgivningen. På så vis 
tycker jag att denna uppsats kompletterar Hanssons sätt att belysa begreppet.  
 
Detta arbete, den modell jag presenterar och ett systemtänkande i bakgrunden, tror jag kan 
bidra till att det blir enklare att identifiera och placera in personalidén i ett företag och därmed 
även lättare att utforma och implementera den.  
 

7.5 Förslag på fortsatt forskning 
Resultatet av denna uppsats tyder på att personalidén kan användas som ett verktyg för att 
driva och styra förändring i ett företag och leda till nya strategier. För att få en bättre 
förståelse för personalidé som ett förändringsverktyg, tror jag att empiriska studier av företag 
där en förändring av företagets relation till medarbetarna fått konsekvenser för verksamheten 
kan vara intressant.  
 
Modellen över företaget och personalidén kan vara intressant att utveckla ytterligare eftersom 
den kan bidra till att ge en bredare syn på ett företags affärsidé samtidigt som bilden av en 
affärsidé kan bli mer detaljerad. Gösta Wijk, som genom sina synpunkter vid 
handledningstillfällen och kandidatseminarium bidragit till utvecklingen av modellen, har 
även föreslagit en del förbättringar och hur modellen kan vara intressant för vidare forskning. 
En utveckling av modellen skulle kunna ske genom att bryta ut ytterligare idéer ur 
organisationsstrukturen som urskiljbara delar i den totala affärsidén. En utgångspunkt för 
denna utveckling av modellen är de intressenter som omger företaget. Utbytet med 
omgivningen sker inte bara genom företagets kunder och anställda utan även med samhället, 
företagets ägare, företagsledningen, leverantörer etc. Den totala affärsidén kan således tänkas 
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innehålla fler idéer än yttre affärsidé och personalidé. Modellen kan därför eventuellt fungera 
som en mall för att sortera in den teori som finns kring ett företags förhållande till olika 
intressenter och på så vis underlätta en analys av ett företag och dess förhållande till 
omgivningen. Jag ger mig inte in på att diskutera vilka ytterligare idéer eller teorier som 
skulle kunna tas med i modellen, men figuren nedan visar på vilket sätt modellen skulle kunna 
utvecklas. 
 

 
De vita cirklarna med frågetecken i är tänkta att visa på att det kan finnas fler idéer som styr 
ett företags utbyte med omgivningen än enbart yttre affärsidé och personalidé. Ett problem 
med modellen är att tillämpningen av begreppet affärsidé inte riktigt motsvarar Normanns sätt 
att beskriva begreppet. För att mer tydligt visa på hur modellen skiljer sig från Normanns är 
det troligtvis bättre att kalla den yttre affärsidén som beskriver kundnyttan för kundidé. Enligt 
modellen ovan kan den yttre affärsidén sägas omfatta kundién, personalidén och andra idéer 
om företagets relation till omgivningen. Den inre affärsidén är utformningen av 
organisationsstrukturen som hanterar utbytet mellan de inblandade intressenterna.  
 
En poäng med modellen är att den ger en genomskinlig och flexibel syn på vad en 
organisation eller ett företag är. Företaget beskrivs inte som en enhet som är väl avgränsad 
gentemot omgivningen utan mer som en koalition mellan intressenter. Utbytet mellan dessa 
intressenter styrs utifrån idéer som formar organisationens struktur. Att se företag på detta sätt 
tror jag kan vara mer användbart eftersom en mer flexibel syn på var gränsen mellan företag 
och omgivning går kan tänkas skapa möjligheter för innovativa organisationsstrukturer. 
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Bilaga 2: Organisationsschema för IKSC 

IKEA Kundservice 
Center 

Chef Mari Gustafsson 

Stabsfunktion åt IKSC 
och HH 

80% åt IKSC och 20% åt HH 

Handla Hemma 
Chef Nina Billinger 

Work IKEA & Kök 
Avd.chef Stefan Nilsson 
Grp.chef Susanne Gustafsson 
Grp.chef Linda Axelsson  
Grp.chef Helena Lundholm 
(f.l) 
Tillf. Grp.chef Åsa Berg 

Personal 
Chef Marie Smitt 
Adm. Stf. Malin Bengtsson 
Miljö&Etik Helena Bertilsson 
Projekt ledning & utb. 
Kersitn Westborg 

Work IKEA 
Avd.chef Andrew Hayward 
Grp.chef Matthias Hagberg 
 

Möbler 
Avd.chef Ulf Johansson 
Grp.chef Katrin Fransson 
(stud) 
Grp.chef Veronica Malm 
Tillf. Grpchef Anna-Lena 
Thorstensson 
Tillf.grp.chef Pernilla 
Andersson 

Ekonomi 
Chef Cecilia Johnsson 
Eko.ass 
IT-ansv. Marcus Leifby 

Privatkund 
Avd.chef Fredrik Hansson 
Grp.chef Elisabeth Årdh 

Satellit & Front 
Avd.chef Åse Lind 
Grp.chef Johanna Henriksson 
(f.l.) 
Grp.chef Britt Porcile 
Tillf.grp.chef Marie Camps 

 Internet 
60% åt HH och 40% åt IKSC 
Avd.chef Anneli Lindström 

Administration 
Avd.chef Pernilla Borg (f.l.) 
Tillf.avd.chef Magnus 
Andersson 
Grp.chef Jessica Nilsson (f.l.) 
Tillf.grp.chef Katarina 
Olofsson 

  

Kvalitetsansvar 
Ulf Cronsjö 

  

Kval reklamationer 
Margret Svensson 
Rose-Marie Aldén 

  

 
 

Bilaga 3: Intervjufrågor till chefer  
 
Obs! Klargör att det handlar om IKSC och inte hela IKEA. 
 
Affärsidé 

• Vilka anser du vara era kunder? 
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• Vad erbjuder IKSC/HH dessa kunder? 
• Hur erbjuder ni er produkt till kunderna? 

 
Vision och mål 

• Tycker du att IKSC/HH har någon vision? 
• Kan du komma på några mål? 

 
Kultur 

• Kan du kort beskriva hur du uppfattar kulturen på IKSC/HH? 
 
Strategier 

• Vilka strategier anser du att IKSC/HH arbetar efter?  
      (Varför tror du att ni fick ta över kundserviceverksamheten från varuhusen?) 
• Ser du mångfald och jämställdhet som strategier? 
• Varför? Hur viktiga är de?  
• Hur väl stämmer dessa överens med affärsidé, vision och mål, samt kultur?  
• Finns det några hinder?    

 
Personalidé 

• Tycker du att det finns en tydlig personalidé för IKSC/HH?  
• Vilka får jobb på IKSC/HH? 

o Vad behöver man kunna? Vilken kompetens behövs? Lägsta nivå på krav? 
Önskvärd nivå på kompetens? 

o Hur viktigt är det med svenskan? Är brytning ok? Är dialekt ok? 
o Vilka andra krav finns? 
o Tror du att IKSC/HH lockar människor i en viss livssituation? I så fall vilken? 

• Vad tror du att de anställda får ut av att arbeta på IKSC/HH?  
• Vad gör ni för att utveckla de anställdas kompetens? På vems initiativ sker utveckling? 
• Vad gör ni för att engagera och motivera de anställda?  
• Hur kan man locka fler män till IKSC/HH? (Koppla till personalidé) 
• Hur kan man lock fler personer med utländsk bakgrund? (Koppla till personalidé) 

 

Bilaga 4: Intervjufrågor till rekryteringsansvarig 
• Vilka uppgifter har du i samband med rekrytering? 
• Hur ser rutinerna för rekrytering ut? Vem gör vad? 
• Varifrån rekryterar ni? Internt, externt? 
• Vilka informationskanaler används vid rekrytering? 
• Vad brukar det stå i annonserna? 
• Är mångfald och jämställdhet något ni funderar på när annonser utformas? 
• Förekommer positiv särbehandling vid rekrytering? 
• Vad tror du IKSC/HH kan göra för att locka fler män? 
• Vad tror du IKSC/HH kan göra för att locka fler personer med utländsk bakgrund? 
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Bilaga 5: Intervjufrågor till Conny Andersson, klubbordförande HTF 
 
HTF 

• Vilka är medlemmar? 
• Hur ligger dessa lönemässigt? 
• Vad har du för uppgifter? Vilka frågor arbetar du med? 

 
Jämställdhet 

• Hur ser könsfördelningen ut bland era medlemmar?  
• Hur ser du på jämställdhet? Är det viktigt? Varför? 
• Gör HTF något för att öka jämställdhet på arbetsplatserna? Vad? Spelar facket en 

viktig roll i detta arbete? 
• Hur tror du att man kan locka fler män till IKSC/HH? 

 
Mångfald 

• Hur ser det ut med mångfald bland era medlemmar? 
• Hur ser du på mångfald? Är det viktigt? Varför? 
• Gör HTF något för att öka mångfald på arbetsplatserna? Spelar facket en viktig roll i 

detta arbete? 
• Hur tror du man kan locka fler personer med utländsk bakgrund till IKSC/HH? 

 

Bilaga 6: Intervjufrågor till Anders Stjärna, platsförmedlare, 
arbetsförmedlingen    
 

• Hur ser arbetsmarknaden ut i Älmhult rent generellt? 
• Hur kommer arbetsmarknaden att förändras inom de 10 närmsta åren? 
• Har ni en uppfattning om hur stor andel av de arbetssökande är indelat i: 
• Finns det några grupper av arbetssökanden som har svårare än andra att hävda sig på 

arbetsmarknaden? I så fall vilka? 
• Vad hindrar i så fall dessa grupper från att hitta ett jobb? (Ligger problemet hos de 

arbetssökande eller hos arbetsgivarna?) 
• Vad kan man göra för att göra personer med utländsk bakgrund mer attraktiva på 

arbetsmarknaden? 
• Kan man se att personer med utländsk bakgrund söker en viss typ av jobb? I så fall 

vilka jobb? 
• Finns det arbetsgivare som är bättre än andra på att erbjuda personer med utländsk 

bakgrund jobb? I så fall vad kännetecknar dessa? 
• Vad tror ni IKEA Kundservice och Handla Hemma kan göra för att locka fler 

arbetssökande i allmänhet?  
• Vad tror ni IKEA Kundservice och Handla Hemma kan göra för att locka fler manliga 

arbetssökande? 
• Vad tror ni IKEA Kundservice och Handla Hemma kan göra för att locka fler 

arbetssökande med utländsk bakgrund? 
 



 76 

Bilaga 7: Intervjufrågor till Johan Edvardsson, IKEA Human Resource 
Center 
 

• Var i IKEA:s organisation arbetar du? 
• Varför är jämställdhet viktigt? Vilka skäl finns det för att arbeta med jämställdhet? 
• Hur anser du att man bör arbeta med jämställdhet? 
• Anser du att IKEA är bra på jämställdhet? 
• Vilka möjligheter har du att påverka andra inom IKEA, ex IKSC, att arbeta med 

jämställdhet? Vilka påtryckningsmedel finns? 
• Varför är mångfald viktigt? Vilka skäl finns det för att arbeta med mångfald? 
• Hur anser du att man bör arbeta med mångfald? 
• Anser du att IKEA är bra på jämställdhet? 
• Vilka möjligheter har du att påverka andra inom IKEA, ex IKSC, att arbeta med 

mångfald? Vilka påtryckningsmedel finns? 
 

Bilaga 8: Redovisning av resultat från enkät till anställda 
Redovisning av resultat enkät om jämställdhet och mångfald november 02 

Med tanke på anonymiteten har resultatet för IKSC och HH slagits samman på de frågor där det 
finns riks för att personer kan känna sig utpekade då svar redovisas i separata tabeller. 
Resultat som går att koppla till personer men som beskriver redan kända fakta, som exempelvis 
att det finns 2 kvinnliga chefer på HH, har jag inte bedömt som kränkande av anonymitet. (OBS 
i denna bilaga redovisas bara resultat för IKSC, för att hålla nere antalet sidor). 

Siffror redovisade som decimaltal är resultatet uttryckt i procent.   

 
Antal anställda 
IKSC + stab 191   
HH 42 
Totalt 233 
 
Antal svarande 
 Antal Procent   
IKSC + stab 124 65 
HH 32 76  
Totalt 156  67 
 

Könsfördelning 
 Antal Procent   
Kvinnor  115 93 
Män 9 7    
 
Kommentar: Könsfördelningen på IKSC är mycket ojämn. Det är svårt att göra jämförelser mellan 
kvinnor och män i reella tal eftersom kvinnorna är så många fler. Jämförelsen får istället 
göras i relativa tal dvs i procenttal.    
 

Åldersfördelning 
 Antal Procent 
Upp till 25 28     23 
25-30      32     26 
31-40      41     33 
41 och uppåt 18     15 
Bortfall   5      4 
 

1. Vilken skolutbildning har du? 
Uppdelat på kön  
                    Kvinnor      Män       Alla   
Gymnasium eller lägre   67         5        72 
                    58,26     55,56     58,06 
Eftergymnasial utbildn. 21         0        21 
                   18,26       -      16,94 
Högskola/universitet    18         4        22 
                    15,65     44,44     17,74 
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Annan utbildning         8         0         8 
                     6,96       -       6,45 
Bortfall                1         0         1 
                     0,87       -       0,81 
Alla                  115         9       124 
                   100,00    100,00    100,00  
                      
Kommentar: Majoriteten av de anställda har gymnasieutbildning eller lägre. Ungefär vart femte 
anställd har högskole- universitetsutbildning. Går inte att peka på några tydliga skillnader 
mellan könen.  
   
2. Hur lång arbetslivserfarenhet hade du innan du började arbeta på HH/IKSC? 
Uppdelat på kön  
                   Kvinnor     Män       Alla 
Mindre än 1 år         12         2        14 
                    10,43     22,22     11,29  
1-2 år                18         3        21 
                    15,65     33,33     16,94   
3-5 år                16         1        17 
                    13,91     11,11     13,71   
5-10 år               23         0        23 
                    20,00       -      18,55   
Mer än 10 år            46         3        49 
                    40,00     33,33     39,52 
Alla                   115         9       124 
                   100,00    100,00    100,00   
  
Kommentar: Många, runt 40%, hade mer än 10 års arbetslivserfarenhet när de började på IKSC. 
Män tycks antingen ha relativt kort arbetslivserfarenhet eller mer än 10 års erfarenhet. Bland 
kvinnor är det en mer jämn spridning.   

    
3. Var är dina biologiska föräldrar födda?  
Födelseland  
              Född  Mor Far    
Sverige   117  94%  111  90% 112  90% 
Norden   3     2% 7     6% 5     4%          
EU-land   2     2% 3     2% 3     2%  
Övriga Europa  -     - -     -  -     -   
USA, Canada, Nya Zeeland  -     - -     - 1     1%  
Övriga Nord- och Sydamerika -     - 1     1% 1     1%   
Asien   2     2% 2     2%   2     2%      
Afrika   -     - -     -  -     -  
 

Bakgrund (Utländsk = minst en förälder är född utanför Sverige)  
 Antal Procent 
Svensk  107    86 
Utländsk  17     14 
       
Kommentar: De flesta med utländskbakgrund på IKSC är födda inom Europa eller har föräldrar som 
från land inom Europa. Endast 7 är första generationens invandrare. Viktigt att påpeka att 
adopterade räknas som invandrare, efter rekommendation från DO. Om detta är riktigt kan 
diskuteras.  
 

4. Hur många år har du bott i Sverige? 
  Antal Procent 
Mindre än 5 år       1      1 
5-10år  - - 
Mer än 10 år      13     11 
Alltid      108     88 
Bortfall       1      1 
  
Kommentar: Tydligt att de som arbetar på IKSC är etablerade i Sverige.  
 
5. Vilka språk talar du obehindrat förutom svenska?  
  Antal Procent 
Engelska    71 57 
Tyska  13 10   
Danska  5 4 
Franska  2 2 
Spanska  1 1 
Grekiska  1 1    
Polska         1 1 
Rumänska  1 1 
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Kommentar: Lite oklart med vad som menas med ”obehindrat”. Hade varit bättre att fråga på 
vilka språk de anställda klarar av att serva en kund. 
 

6. Hur länge har du varit anställd på HH/IKSC? 
Uppdelat på kön 

Kvinnor     Män       Alla 
Kortare än 6 månader    15         1        16 
                    13,04     11,11     12,90 
6-12 månader            8         1         9 

6,96     11,11      7,26  
1-2 år                 40         5        45 
                    34,78     55,56     36,29   
3-5 år                27         2        29 
                    23,48     22,22     23,39 
5-10 år                19         0        19 
                   16,52       -      15,32 
Mer än 10 år            6         0         6 
                     5,22       -       4,84 
Alla                   115         9       124 
                  100,00    100,00    100,00 
 
Kommentar: På IKSC är majoriteten, nästan 80% av männen anställda de senaste två åren. Bland 
kvinnorna är denna siffra drygt 50 procent. 
   
7. Vilken typ av anställning har du? 
Uppdelat på kön  
                 Kvinnor      Män       Alla  
 Prov-/Fastanställning  87         6        93 
               75,65     66,67     75,00 
 Tidsbegränsad/vikariat  28         3        31 

24,35     33,33     25,00 
 Alla            115         9       124 
                  100,00    100,00    100,00 
   
Kommentar: Finns inga skillnader mellan könen. I denna fråga borde prov- och fastanställning 
ha varit två olika svarsalternativ. 
 

8. Arbetar du hel- eller deltid? 
Uppdelat på kön  

Kvinnor     Män       Alla 
   
 Deltid     35         1        36 
            30,70     11,11     29,27  
 Heltid     79       8        87 
             69,30     88,89     70,73  
 Alla       114         9       123 
            100,00    100,00    100,00 
   
Kommentar: Tydligt att män föredrar heltid både på IKSC och HH. Ungefär en tredje del av 
kvinnorna arbetar deltid på IKSC och HH. 
      

9. Vad har du för befattning? 
Uppdelat på kön  

Kvinnor      Män       Alla 
Frontline             18         1        19 
                 15,79     11,11     15,45   
Backline/Säljare         71         4        75 
               62,28     44,44     60,98 
Specialistfunktion      6         1         7 

5,26     11,11      5,69   
Stabsfunktion       7         0         7 

6,14       -       5,69 
Chef             12         3        15 
               10,53     33,33     12,20   
Alla                  114         9       123 

100,00    100,00    100,00 
 
Kommentar: Svårt att se några skillnader mellan kvinnor och män. Män kan visserligen sägas 
vara överrepresenterade på chefsnivå både på IKSC om man ser till procenttalen. Sett i reella 
tal är skillnaden inte så stor. 
   
Uppdelat på bakgrund  
             Svensk Utländsk     Alla 
Frontline       13         6        19 
              12,26     35,29     15,45  
Backline/säljare       67         8        75 
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              63,21     47,06     60,98  
Specialistfunktion       7         0         7 
               6,60       -       5,69 
Stabsfunktion        7         0         7 
               6,60       -       5,69  
Chef           12         3        15 
              11,32     17,65     12,20   
Alla           106        17       123 
             100,00    100,00    100,00   
     
Kommentar: Finns inga direkta samband mellan bakgrund och befattning. Kan möjligtvis påstå att 
personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade bland frontarbetare på IKSC, men i reella 
tal är skillnaden liten.  
   

10. Vid medarbetare samtal skriver du och din chef en utvecklingsplan för dig, i vilken omfattning 
upplever du att den efterlevs? 
Uppdelat på kön   

Kvinnor     Män       Alla 
I mycket stor utstr.  7         1         8 
                    6,09     11,11      6,45   
I stor utstr.            32         4        36 
                    27,83     44,44     29,03   
I mindre utstr.          37         0        37 
                    32,17       -      29,84  
I ytterst liten utstr.   8         1         9 
                     6,96     11,11      7,26   
Vet ej               27         3        30 
                    23,48     33,33     24,19   
Bortfall                4         0         4 
                     3,48       -       3,23   
Alla                  115         9       124 
                   100,00    100,00    100,00 
   
Kommentar: På IKSC är det endast en tredje del som anser att planerna efterlevs i mycket stor 
eller stor utsträckning. Män är något mer nöjda med hur planerna efterlevs. Flera noterade i 
enkäten att de inte visste vad som menades med utvecklingsplan, vilket syns genom att ca en 
fjärde del svarat vet ej.  
 

11. Hur upplever du att din kompetens tas tillvara? 
IKSC & HH Uppdelat på kön  
                Kvinna      Man       Alla   
I mkt stor utsträckning 110         2        13 
             7,30     11,11      8,33   
I stor utsträckning      73         9        82 

53,28     50,00     52,56   
I mindre utsträckning    35         3        38 
                 25,55     16,67     24,36   
I ytterst liten utstr.   9         1        10 
               6,57      5,56      6,41   
Vet ej         8         2        10 

5,84     11,11      6,41   
Bortfall        2         1         3 
               1,46      5,56      1,92   
Alla               137        18       156 
             100,00    100,00    100,00  
   
IKSC & HHUppdelat på bakgrund  
             Svensk  Utländsk      All   
I mkt stor utsträckning  10         3        13 
               7,58     12,50      8,33   
I stor utsträckning      74         8        82 
              56,06     33,33     52,56   
I mindre utsträckning    31         7        38 
              23,48     29,17     24,36   
I ytterst liten utstr.   7         3        10 
               5,30     12,50      6,41   
Vet ej         9         1        10 
               6,82      4,17      6,41   
Bortfall        1         2         3 
               0,76      8,33      1,92   
Alla           132        24       156 
             100,00    100,00    100,00 
   
Kommentar: På IKSC har majoriteten svarat i mycket stor eller stor utsträckning. Kvinnor 
verkar vara lite mer missnöjda mer hur deras kompetens tas tillvara än män. Sett till 
bakgrund, är majoriteten av personerna med utländsk bakgrund mindre nöjda med hur deras 
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kompetens tas tillvara, vilket skiljer dem från den totala fördelningen. Även på HH har 
majoriteten svarat i mycket stor eller stor utsträckning. Finns inga tydliga skillnader mellan 
könen. Tillskillnad från IKSC verkar personer med utländsk bakgrund mer nöjda på HH (kommentar 
baserad på tabell uppdelad på IKSC och HH). 
  

12. Arbetar du med andra uppgifter nu, jämfört med för ett år sedan? 
IKSC & HH Uppdelat på kön  
             Kvinna       Man       Alla   
Ja           58        12        71 
            42,96     66,67     46,10   
Nej         74         6        80 
            54,81     33,33     51,95  
Bortfall    3         0         3 
            2,22       -       1,95    
Alla       135        18       154 
           100,00    100,00    100,00 
 
IKSC & HH Uppdelat på bakgrund  
    Svensk  Utländsk   Alla 
Ja          57        14        71 
             43,85     58,33     46,10   
Nej         71         9        80 
             54,62     37,50     51,95 
Bortfall     2         1         3 
            1,54      4,17      1,95   
Alla       130        24       154 
            100,00    100,00    100,00 
  
Kommentar: Både på IKSC och HH är det ungefär hälften som arbetar med andra uppgifter jämför 
med för ett år sedan. Går inte att se några samband med kön eller bakgrund (kommentar baserad 
på tabell uppdelad på IKSC och HH). 
  

13. Är utrustning (storlekar och justerbarhet) anpassade för både män och kvinnor? 
Uppdelat på kön  

Kvinna       Man     Alla 
Mycket dåligt - - - 
Dåligt          8         0         8 
               6,96       -       6,45 
Bra            71         5        76 
              61,74     55,56     61,29 
Mycket bra       34         4        38 
              29,57     44,44     30,65  
Bortfall               2         0         2 
               1,74       -       1,61   
Alla           115         9       124 
             100,00    100,00    100,00  
   
Kommentar: En stor majoritet av de anställda på IKSC är nöjda med utrustningen.   
 

14. Är personalutrymmen (toaletter osv) anpassade för både kvinnor och män? 
IKSC: Uppdelat på kön  
                   Kvinnor     Män       Alla 
Mycket dåligt          6         0         6 
                     5,22       -       4,84 
Dåligt                12         0        12 
                   10,43       -       9,68 
Bra                   62         4        66 
                    53,91     44,44     53,23 
Mycket bra              34         5        39 
                    29,57     55,56     31,45   
Bortfall  1         0         1 
                     0,87       -       0,81   
Alla                  115         9       124 
                   100,00    100,00    100,00 
  
Kommentar: En stor majoritet omkring 90% på IKSC tycker att personalutrymmen är bra eller 
mycket bra. En vanlig kommentar är att toaletterna är för få. 
   

15. Är dina arbetsuppgifter varierande? 
Uppdelat på kön 

Kvinnor     Män   Alla 
Inte alls   28         2        30 
            24,35     22,22     24,19 
Delvis      59         4        63 
            51,30     44,44     50,81   
Mycket/ofta 28         3        31 
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             24,35     33,33     25,00  
Alla        115         9       124 
             100,00    100,00    100,00 
  
Kommentar: Ca 50 procent av både kvinnor och män har svarat delvis och resterande är jämt 
fördelade på inte alls och mycket/ofta. Inga skillnader mellan könen.  
 
16. Är ditt arbete stressigt? 
Uppdelat på kön 

Kvinnor     Män   Alla 
Inte alls   3         0         3 
            2,61       -       2,42 
Delvis     69         8        77 
          60,00     88,89     62,10   
Mycket/ofta  43         1        44 
          37,39     11,11     35,48   
Alla       115         9       124 
            100,00    100,00    100,00 
 
Kommentar: En klar majoritet, 97%, anser att arbetet är delvis eller mycket stressigt. Kvinnor 
verkar uppleva en högre stress än män. 
   
17. Kan du påverka din arbetssituation och dina arbetstider? 
Uppdelat på kön 

Kvinnor     Män   Alla 
Inte alls    44         1        45 
            38,26     11,11     36,29 
Delvis       61         5        66 
            53,04     55,56     53,23   
Mycket/ofta1 10     3        13 
            8,70     33,33     10,48   
Alla       115         9       124 
             100,00    100,00    100,00 
 
Kommentar: Inga tydliga skillnader mellan kvinnor och män. Kanske en marginell fördel för 
männen som ligger högre när det gäller möjligheterna att påverka arbetssituation och 
arbetstid. Denna fråga borde delats upp i två frågor, en för arbetssituation och en för 
arbetstid. 
 
18. Kan du ta ansvar för i och för ditt arbete? 
Uppdelat på kön 

Kvinnor     Män   Alla 
Inte alls   1         0         1 
            0,87       -       0,81 
Delvis   30         1        31 
            26,09     11,11     25,00   
Mycket/ofta 84         8        92 
            73,04     88,89     74,19   
Alla     115         9       124 

100,00    100,00    100,00 
  
Kommentar: Tydligt att de flesta av de anställda upplever att de kan ta ansvar i arbetet. Inga 
skillnader mellan kön. 
 
19. Har kvinnor och män lika stora möjligheter att välja olika typer av arbetsuppgifter, som sedan kan 
leda till större karriärmöjligheter? 
Uppdelat på kön 

Kvinnor     Män   Alla 
Ja          64         5        69 
            55,65     55,56     55,65 
Nej        11         0        11 
           9,57       -       8,87   
Vet inte   39         4        43 
            33,91     44,44     34,68 
Bortfall    1         0         1 
          0,87       -       0,81   
Alla       115         9       124 
            100,00    100,00    100,00 
 
Kommentar: Majoriteten anser att män och kvinnor har samma möjligheter. Ca 10%, endast 
kvinnor, har svarat nej. Visserligen är dessa i minoritet, men är ändå intressant att veta vad 
som ligger bakom detta. En stor andel, ca en tredjedel har svarat att de inte vet, vilket 
tyder på att frågan behövs diskuteras mer. 
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20. Upplever du ditt arbete monotont? 
Uppdelat på kön 

Kvinnor     Män   Alla 
Inte alls    32         3        35 
             27,83     33,33     28,23 
Delvis      57        2        59 
            49,57     22,22     47,58 
Mycket/ofta 25         4        29 
            21,74     44,44     23,39 
Bortfall    1         0         1 
            0,87       -       0,81   
Alla       115         9       124 
            100,00    100,00    100,00  
   
Kommentar: Inga tydliga skillnader mellan könen. 
  
21. Arbetar du i samma kroppsställning större delen av arbetsdagen? 
Uppdelat på kön 

Kvinnor     Män   Alla 
Inte alls   7         1         8 
            6,09     11,11      6,45   
Delvis      43         6        49 
             37,39     66,67     39,52 
Mycket/o    64         2        66 
            55,65     22,22     53,23 
Bortfall     1         0         1 
            0,87       -       0,81   
Alla        115         9       124 
           100,00    100,00    100,00 
 
Kommentar: Inga större skillnader mellan könen. 
  
22. Nyttjar du möjligheten att träna på arbetstid? 
Uppdelat på kön 

Kvinnor     Män   Alla 
Inte alls    5         1         6 
            4,35     11,11      4,84 
Delvis      30         6        36 
            26,09     66,67     29,03     
Mycket/ofta  80         2        82 
             69,57     22,22     66,13   
Alla        115         9       124 
            100,00    100,00    100,00 
 
Kommentar: Kvinnor är generellt bättre på att utnyttja träningsmöjlighet på arbetstid.  
 
23. Använder du pausprogrammet Ergonomic? 
Uppdelat på kön 

Kvinnor     Män   Alla 
Inte alls    80         8        88 
             69,57     88,89     70,97  
Delvis      24         1        25 
             20,87     11,11     20,16     
Mycket/ofta  7         0         7 
            6,09       -       5,65 
Bortfall    4         0         4 
             3,48       -       3,23   
Alla         115         9       124 
            100,00    100,00    100,00 
   
Kommentar: Kvinnor något bättre på att använd Ergonomic, men majoriteten av alla anställda 
använder det inte. Flera har angett att de ännu inte har fått Ergonomic installerat. 
 
24. Upplever du att arbetsmiljön är bra på HH/IKSC? 
Uppdelat på kön 

Kvinnor     Män   Alla 
Inte alls    27         0        27 
             23,48       -      21,77 
Delvis      71         6        77 
             61,74     66,67     62,10     
Mycket/ofta  17         3        20 
             14,78     33,33     16,13 
Alla        115         9       124 
            100,00    100,00    100,00 
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Kommentar: Drygt 20% är inte alls nöjda med arbetsmiljön, samtliga av dessa är kvinnor. 
Majoriteten 62% har svarat delvis. Män verkar vara något mer nöjda med arbetsmiljön på IKSC. 
På HH är de flesta, 71% mycket nöjda med arbetsmiljön och 25% har svarat delvis. Endast en 
person, en man är inte alls nöjd. I övrigt ingen större skillnad mellan könen.   
 
25. Har du ont i kroppen av ditt arbete? 
IKSC: uppdelat på kön 

Kvinnor     Män   Alla 
Inte all    44         6        50 
            38,26     66,67     40,32 
Delvis      52         3        55 
             45,22     33,33     44,35   
Mycket/ofta 18         0        18 
            15,65       -      14,52 
Bortfall    1         0         1 

0,87       -       0,81   
Alla        115         9       124 
            100,00    100,00    100,00 
 
Kommentar: Ont i kroppen verkar vara ett större problem bland kvinnor än bland män. De som har 
mycket/ofta ont är dock relativt få. 
 
26. Har du huvudverk på grund av ditt arbete? 
Uppdelat på kön 

Kvinnor     Män   Alla 
Inte alls   47         5        52 
            40,87     55,56     41,94 
Delvis      54         4        58 
             46,96     44,44     46,77 
Mycket/ofta 13         0        13 
             11,30       -      10,48 
Bortfall     1         0         1 

0,87       -       0,81 
Alla        115         9       124 
            100,00    100,00    100,00 
 
Kommentar: Huvudverken är tämligen jämt fördelad mellan könen. De 10% som ha angett att de 
ofta har huvudverk består dock endast av kvinnor. Ungefär hälften av alla anställda får mer 
eller mindre huvudverk av arbetet. 
   

27. Tycker du att stämningen på arbetsplatsen/i gruppen, lämpar sig för både kvinnor och män ? 
Uppdelat på kön 

Kvinnor     Män   Alla 
Inte alls   1         0         1 
             0,87      -       0,81 
Delvis      37         5        42 
             32,17     55,56     33,87 
Mycket/ofta  76         4        80 
             66,09     44,44     64,52  
Bortfall     1         0         1 
             0,87       -       0,81  
Alla       115         9       124 
             100,00    100,00    100,00 
 
Kommentar: Endast en person, en kvinna, har svarat att stämningen inte alls lämpar sig för 
både kvinnor och män.  
 
28. Blir du positivt bemött av dina arbetskamrater? 
IKSC & HH uppdelat på kön 

Kvinnor     Män   Alla   
Delvis      10         4        14 
             7,30     22,22      8,97   
Mycket/ofta 126        14       141 
           91,97     77,78     90,38   
Bortfall    1         0         1 
            0,73       -       0,64  
Alla        137        18       156 
           100,00    100,00    100,00 
 

IKSC & HH Uppdelat på bakgrund  
    Svensk  Utländsk   Alla   
Delvis       9         5        14 
            6,82     20,83      8,97   
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Mycket/ofta 122        19       141 
             92,42     79,17     90,38 
Bortfall     1         0         1 
            0,76       -       0,64    
Alla        132        24       156 
            100,00    100,00    100,00 
   
Kommentar: Majoriteten av de anställda både på IKSC och HH anser att de blir positivt bemötta 
av sina arbetskamrater. Enda frågetecknet är de med utländsk bakgrund på HH där knappt hälften 
svarat delvis jämfört med inga med svensk bakgrund (kommentar baserad på tabell uppdelad på 
IKSC och HH). 
 
29. Blir du positivt bemött av din chef? 
IKSC & HH uppdelat på kön 

Kvinnor     Män   Alla 
Inte alls  4         0         4 
             2,92       -       2,56   
Delvis     30         4        34 
             21,90     22,22     21,79   
Mycket/ofta 102        14       117 
            74,45     77,78     75,00  
Bortfall   1         0         1 
            0,73       -       0,64   
Alla       137        18       156 
           100,00    100,00    100,00 

 

IKSC & HH Uppdelat på bakgrund  
    Svensk  Utländsk   Alla 
Inte alls    4         0         4 
            3,03       -       2,56   
Delvis       27         7        34 
             20,45     29,17     21,79   
Mycket/ofta  100        17       117 
             75,76     70,83     75,00 
Bortfall    1         0         1 
            0,76       -       0,64    
Alla       132        24       156 
            100,00    100,00    100,00 
 
Kommentar: På IKSC tycks kvinnor vara något mindre nöjda med chefernas bemötande. De fyra som 
inte alls bemöts positivt är kvinnor och har svensk bakgrund. Majoriteten, drygt 70% har dock 
svarat mycket/ofta. På HH finns det ingen som anser att chefernas bemötande inte alls är 
positivt och 87% har svarat mycket/ofta. Finns inga tydliga skillnader mellan kön och bakgrund 
(kommentar baserad på tabell uppdelad på IKSC och HH).  
 

30. Blir du positivt bemött av de övriga cheferna på HH/IKSC? 
IKSC & HH uppdelat på kön 

Kvinnor     Män   Alla   
Inte alls   5         0         5 
             3,65       -       3,21 
Delvis       61         6        67 
            44,53     33,33     42,95     
Mycket/ofta 70        12        83 
           51,09     66,67     53,21 
Bortfall     1         0         1 
            0,73       -       0,64   
Alla       137        18       156 
          100,00    100,00    100,00 
 
IKSC & HH Uppdelat på bakgrund  
    Svensk  Utländsk   Alla 
Inte alls   4         1         5 
            3,03      4,17      3,21  
Delvis     58         9        67 
             43,94     37,50     42,95   
Mycket/ofta 69        14        83 
             52,27     58,33     53,21 
Bortfall     1         0         1 
              0,76       -       0,64   
Alla        132        24       156 
            100,00    100,00    100,00 
   
Kommentar: Ungefär samma resultat som för den egna chefens bemötande. Dock inte lika många som 
svarat mycket/ofta utan fler som svarat delvis. På IKSC är det dessutom en person med utländsk 
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bakgrund som uppger att den inte alls bemöts positivt av de andra cheferna (kommentar baserad 
på tabell uppdelad på IKSC och HH).  
  

31. Upplever du att medarbetare- och lönesamtal blir som du har förväntat dig? 
IKSC & HH uppdelat på kön 

Kvinnor     Män   Alla 
Delvis      78         7        86 
            56,93     38,89     55,13   
Inte alls    14         2        16 
            10,22     11,11     10,26   
Mycket/ofta  33         7        40 
             24,09     38,89     25,64 
Bortfall    12         2        14 
             8,76     11,11      8,97   
Alla         137        18       156 
            100,00    100,00    100,00 
  
IKSC & HH Uppdelat på bakgrund  
    Svensk  Utländsk   Alla 
Inte alls    15         1        16 
             11,36      4,17     10,26  
Delvis     72        14        86 
             54,55     58,33     55,13    
Mycket/ofta 33        7    40 
             25,00     29,17     25,64 
Bortfall    12         2        14 
            9,09      8,33      8,97   
Alla        132        24       156 
            100,00    100,00    100,00 
 
Kommentar: Inga tydliga skillnader mellan vare sig olika kön eller bakgrund. 
Dock tämligen stort bortfall. Flera noterade i enkäten att de inte kände till eller haft dessa 
samtal (kommentar baserad på tabell uppdelad på IKSC och HH).  
 
32. Upplever du att ditt behov av utveckling och utbildning är tillgodosett för att du ska klara ditt jobb? 
IKSC & HH uppdelat på kön 

Kvinnor      Män   Alla 
Bortfall      3         0         3 
              2,21       --       1,94 
Delvis        82         8        90 
              60,29     44,44     58,06   
Inte all      12         2        14 
              8,82     11,11      9,03  
Mycket/o      39         8        48 
            28,68     44,44     30,97  
Alla          136        18       155 
            100,00   100,00   100,00   100,00 
  

IKSC & HH Uppdelat på bakgrund  
    Svensk  Utländsk   Alla 
Inte alls   9         5        14 
            6,87     20,83      9,03    
Delvis      80        10        90 
             61,07     41,67     58,06   
Mycket/o    39         9        48 
             29,77     37,50     30,97 
Bortfall    3         0         3 
            2,29       -       1,94   
Alla        131        24       155 
            100,00    100,00    100,00 
 
Kommentar: Finns inga tydliga skillnader vare sig kön eller bakgrund på IKSC. Inte heller på 
HH (kommentar baserad på tabell uppdelad på IKSC och HH). 
   
33. Upplever du någon skillnad mellan kvinnor och män när det gäller att få uppmärksamhet och 
utveckling? 
Uppdelat på kön 

Kvinnor      Män   Alla 
Inte alls   72         6        78 
             62,61     66,67     62,90 
Delvis       33         3        36 

28,70     33,33     29,03 
Mycket/ofta 8         0         8 
             6,96       -       6,45 
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Bortfall   2         0         2 
1,74       -       1,61   

Alla        115         9       124 
100,00    100,00    100,00 

 
Kommentar: Majoriteten på IKSC, drygt 60% upplever ingen skillnad mellan kvinnors och mäns 
möjlighet att få uppmärksamhet och utveckling. På IKSC har dock både män och kvinnor uppgett 
att det finns skillnader och vissa att dessa skillnader är stora. På HH anser majoriteten att 
det inte finns några skillnader, men en liten grupp av både kvinnor och män anser att det 
finns skillnader.  
 
34. Tror du att du skulle få stöd av din chef och de andra cheferna om du skulle utsättas för utfrysning, 
osynliggörande etc? 
IKSC & HH uppdelat på kön 

Kvinnor     Män   Alla 
Inte alls   9         0         9 
             6,57       -       5,77   
Delvis      40         3        44 
            29,20     16,67     28,21   
Mycket/ofta  86        14       100 
            62,77     77,78     64,10 
Bortfall    2         1         3 
            1,46      5,56      1,92   
Alla        137        18       156 
           100,00    100,00    100,00 
 

IKSC & HH Uppdelat på bakgrund  
    Svensk  Utländsk   Alla 
Inte all     8         1         9 
             6,06      4,17      5,77 
Delvis       38         6        44 
             28,79     25,00     28,21    
Mycket/ofta 84        16       100 
             63,64     66,67     64,10  
Bortfall     2         1         3 
            1,52      4,17      1,92 
Alla        132        24       156 
            100,00    100,00    100,00 
  
Kommentar: Män tycks ha större förtroende för sina chefer när det gäller att få hjälp vid 
utfrysning och osynliggörande. Sett till bakgrund finns inga skillnader. På HH finns inga 
större skillnader vare sig mellan olika kön eller bakgrund (kommentar baserad på tabell 
uppdelad på IKSC och HH). 
 
35. Har du någon gång stannat hemma för (sjukskrivit dig eller tagit ledigt) för att du inte trivts på ditt 
jobb? 
IKSC & HH uppdelat på kön 

Kvinnor     Män   Alla 
Inte alls   117        16       134 
            85,40     88,89     85,90   
Delvis       19         2        21 
            13,87     11,11     13,46   
Bortfall    1         0         1 
            0,73       -       0,64    
Alla       137        18       156 
           100,00    100,00    100,00 
 

IKSC & HH Uppdelat på bakgrund  
    Svensk  Utländsk   Alla 
Inte alls   113        21       134 
             85,61     87,50     85,90   
Delvis       18         3        21 
             13,64     12,50     13,46 
Bortfall     1         0         1 
            0,76       -       0,64   
Alla        132        24       156 
            100,00    100,00    100,00 
 
Kommentar: Få har uppgett att de stannat hemma för att de inte trivs på arbetet. Finns inga 
samband till vare sig kön eller bakgrund (kommentar baserad på tabell uppdelad på IKSC och 
HH). 
 

36. Hur upplever du att inställningen till mammaledighet är hos oss på HH/IKSC?  
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a) hos cheferna?                
    Antal  Procent 
Mycket negativ 0 - 
Negativ  3 2 
Positiv  28 23 
Mycket positiv 39 31 
Vet ej  53 43 
Bortfall  1 1 

 
b) hos facket? 
  Antal  Procent 
Mycket negativ 0 - 
Negativ  1 1 
Positiv  16 13 
Mycket positiv 21 17 
Vet ej  85 67 
Bortfall  1 1 
 
c) hos dina arbetskamrater? 
  Antal  Procent 
Mycket negativ 0 - 
Negativ  5 4 
Positiv  37 30 
Mycket positiv 42 17 
Vet ej  39 32 
Bortfall  1 1 
   
Kommentar: Tydligt att denna fråga inte diskuterats särskilt mycket, eftersom många svarat vet 
ej. För facket var denna siffra 67%. Få har dock svarat att inställningen hos någon part är 
negativ.  
  
37. Hur upplever inställningen till pappaledighet? 
 
a) hos cheferna? 
  Antal  Procent 
Mycket negativ 0 - 
Negativ  1 1 
Positiv  14 12 
Mycket positiv 20 16 
Vet ej  85 68 
Bortfall  4 3 
 
b) hos facket? 
  Antal  Procent 
Mycket negativ 0 - 
Negativ  0 - 
Positiv  13 11 
Mycket positiv 13 11 
Vet ej  94 76 
Bortfall  4 3 
 
c) hos dina arbetskamrater? 
  Antal  Procent 
Mycket negativ 0 - 
Negativ  2 2 
Positiv  18 15 
Mycket positiv 22 18 
Vet ej  78 63 
Bortfall  4 3 
 
Kommentar: Inställningen till pappaledighet är ännu mera otydlig. Men få har svarat att det 
förekommer en negativ inställning. 
 
38. Är föräldraledighet en positiv erfarenhet/merit för ditt arbete? 
 Antal  Procent 
Ja 33 27 
Nej 9 7 
Vet inte 80 64 
Bortfall 2 2  
 
Kommentar: Många har svarat att föräldraledighet är en merit, men ännu fler vet inte. 
Föräldraledighet behövs diskuteras mer.  
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Föräldraledighet 
Antal som varit föräldralediga 
IKSC 22 personer  
HH 5 personer 
 
39. Om du själv varit föräldraledig på HH/IKSC, vilken kontakt har du haft med arbetsplatsen? 
 Antal  Procent 
Möten 4 18 
Infobrev 11 40 
Arbetskamr. 17 77 
Ingen 3 14  
 
Kommentar: På IKSC är arbetskamraterna den viktigaste kontakten. Få, endast 14% har svarat att 
de inte haft någon kontakt. HH mindre tydligt. 
 
40. Upplever du att arbetsgivaren/din chef gjort tillräckligt för att underlätta för dig att ta föräldraledigt, 
i önskad utsträckning? 
 Antal  Procent 
Inte alls 0 -    
Delvis 6 27 
Mycket/ofta 15 68 
Bortfall 1 5 
 
Kommentar: Majoriteten av de som varit föräldralediga är nöjda med arbetsgivarnas bemötande. 
Ingen har svarat inte alls. 
  

41. Förläggs möten, normalt sett på tider som underlättar ditt föräldraansvar? 
 Antal  Procent 
Inte alls 4 18 
Delvis 8 36 
Mycket/ofta 6 27  
Bortfall 4 18  
 
Kommentar: Svaren tyder på att mötena läggs på någorlunda lämpliga tider men att det kan bli 
bättre. 
 
42. Kan du påverka dina arbetstider? 
 Antal  Procent 
Inte alls 4 18 
Delvis 11 50 
Mycket/ofta 7 32 
  
Kommentar: Hälften anser att de kan påverka arbetstiderna till viss del. 
 
43. Har du möjlighet att arbeta hemifrån om du skulle önska det? 
 Antal  Procent 
Inte alls 18 82 
Delvis 3 14 
Mycket/ofta 1 5 
  
Kommentar: Majoriteten kan inte alls arbeta hemifrån. 
 
Vet du om något av följande har förekommit under det (senaste året) eller förekommer på HH/IKSC? 
 

44. En sexistisk och könskränkande jargong om kvinnor eller män som grupp? 
Uppdelat på kön 

Kvinnor      Män   Alla 
Inte alls   109         9       118 

94,78    100,00     95,16 
Delvis      4         0         4 

3,48       -       3,23  
Bortfall    2         0         2 

1,74       -       1,61    
Alla         115         9       124 

100,00    100,00    100,00 
 
Kommentar: Alla män och nästan alla kvinnor anser att det inte förekommer en könskränkande 
jargong. Även om antalet som anser att det förekommer är mycket liten, ca 3% eller 4 personer, 
bör det uppmärksammas att det ändå anses förekomma. 
 
45. Osynliggörande av kvinnor eller män på möten? 
Uppdelat på kön 

Kvinnor      Män   Alla 
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Inte alls   104         8       112 
90,43     88,89     90,32 

Delvis      7         1         8 
            6,09     11,11      6,45 
Bortfall   4         0         4 

3,48       -       3,23   
Alla       115         9       124 

100,00    100,00    100,00 
 
Kommentar: Även när det gäller osynliggörande av kvinnor och män är det få som anser att det 
förekommer. Det är flest kvinnor men även en man som svarat delvis. Trots att det rör sig om 
få personer bör frågan ändå diskuteras. 
 
46. Bilder eller annat av sexuell karaktär, som någon tar illa vid sig av? 
Uppdelat på kön 

Kvinnor      Män   Alla 
Inte alls   103         6       109 

89,57     66,67     87,90   
Delvis      7         3        10 

6,09     33,33      8,06 
Mycket/ofta 1         0         1 

0,87       -       0,81 
Bortfall    4         0         4 

3,48       -       3,23   
Alla        115         9       124 
            100,00    100,00    100,00 
 
Kommentar: Den som svarat mycket/ofta på IKSC ansåg att det gäller både mot kvinnor och män.  
 

47. Tafsande eller beröring som är ovälkommen? 
Uppdelat på kön 

Kvinnor      Män   Alla 
Inte alls   112         9       121 
            97,39    100,00     97,58 
Bortfall    3         0         3 
             2,61       -       2,42  
Alla       115         9       124 
            100,00    100,00    100,00 
 
Kommentar: På IKSC har 3 kvinnor svarat att det förekommer tafsande till viss del. 
 
48. Ovälkomna förslag om sexuellt umgänge? 
Uppdelat på kön 

Kvinnor      Män   Alla 
Inte alls   112         9       121 
            97,39    100,00     97,58 
Bortfall    3         0         3 
            2,61      -       2,42 
Alla        115         9       124 
            100,00    100,00    100,00 
 
Kommentar: Enligt enkätsvaren verkar förslag om sexuellt umgänge inte förekomma. 
 
49. Om JA på någon av ovanstående, gäller det… 
Uppdelat på kön 

Kvinnor      Män   Alla 
Kvinnor     2         0         2 

1,74       -       1,61 
Män         3         0         3 
            2,61       -       2,42 
Både kvin.  3         1         4 
och män     2,61     11,11      3,23 
Bortfall    107         8       115 
            93,04     88,89     92,74    
Alla        115         9       124 

100,00    100,00    100,00 
 
Kommentar: De få trakasserier som förekommer tycks vara riktade både mot män och kvinnor. 
Denna fråga borde ha formulerats lite annorlunda eftersom många som svarat delvis på någon av 
de tidigare frågorna inte besvarat denna fråga. Borde ha stått ”Om delvis eller mycket/ofta på 
någon av ovanstående…”.   
 
50. En rasistisk och kränkande jargong om personer med en viss etnisk tillhörighet eller 
religionstillhörighet? 
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Uppdelat på bakgrund  
    Svensk  Utländsk   Alla 
Inte alls    99        14       113 
             93,40     82,35     91,87 
Delvis       3         1         4 
             2,83      5,88      3,25 
Bortfall    4         2         6 
            3,77     11,76      4,88  
All         106        17       123 
            100,00    100,00    100,00 
 
Kommentar: På IKSC har fyra personer svarat att rasistisk jargong förekommer till viss del. En 
av dessa har utländsk bakgrund.  
 
51. Osynliggörande av personer med en viss etnisk tillhörighet eller religionstillhörighet? 
Uppdelat på bakgrund  
    Svensk  Utländsk   Alla 
Inte alls   100        15       115 
             93,46     88,24     92,74 
Delvis       1         0         1 
            0,93       -       0,81 
Mycket/ofta 1         0         1 
            0,93       -       0,81 
Bortfall    5         2         7 
            4,67     11,76      5,65  
Alla       107        17       124 
            100,00    100,00    100,00 
 
Kommentar: Två personer med svensk bakgrund har svarat att det förekommer till viss del 
respektive mycket/ofta. 
   
52. Bilder eller annat av rasistisk karaktär, som någon tar illa vid sig av?  
Uppdelat på bakgrund  
    Svensk  Utländsk   Alla 
Inte alls    100        15       115 
             93,46     88,24     92,74 
Delvis      2         0         2 
            1,87       -       1,61 
Bortfall    5         2         7 
            4,67     11,76      5,65 
Alla      107        17       124 
            100,00    100,00    100,00 
 
Kommentar: På IKSC har två personer med svensk bakgrund svarat att det förekommer till viss 
del. 
 
53. Hur kom du i kontakt med HH/IKSC? 
IKSC & HH uppdelat på kön 

Kvinnor Män  Alla 
Arbetsförmedlingen       7         1         8 
              5,15      5,56      5,16 
Annons i tidningen       5         1         7 
             3,68      5,56      4,52 
Annons på internet       2         1         3 
               1,47      5,56      1,94 
Kontakt IKSC/HH         35         7        42 
               25,74     38,89     27,10   
Tidigare jobb IKEA       33         4        37 
               24,26     22,22     23,87 
Andra kontakter        30         1        31 
               22,06      5,56     20,00   
Annat sätt        24         3        27 
               17,65     16,67     17,42   
Alla             136        18       155 
                100,00    100,00    100,00 
 

IKSC & HH Uppdelat på bakgrund  
     Svensk  Utländsk   Alla 
Arbetsförmedlingen        7         1         8 
              5,34      4,17      5,16 
Annons i tidning        4         3         7 
              3,05     12,50      4,52 
Annons på internet       3         0         3 
              2,29       -       1,94 
Kontakt på IKSC/HH       35         7        42 
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              26,72     29,17     27,10 
Tidigare jobb IKEA      30         7        37 
              22,90     29,17     23,87 
Andra kontakter       27         4        31 
              20,61     16,67     20,00 
Annat sätt       25         2        27 
              19,08      8,33     17,42      
Alla           131        24       155 
             100,00    100,00    100,00 
 
Kommentar: På IKSC har mer än 50 % kommit i kontakt med IKSC genom kontakt på IKSC eller 
tidigare jobb inom IKEA. Knappt 10 % fick kontakt genom offentliga kanaler som 
arbetsförmedling och annonser i tidningar och på internet. Bland män är det helt klart det 
vanligaste sättet att få kontakt genom interna kanaler. Ca 75 % fick kontakt genom tidigare 
jobb på IKEA eller kontakt på IKSC. Sett till bakgrund finns inga tydliga skillnader.  
 
54. Beskriv kort varför du började arbeta på IKSC/HH? 
---- 
55. Hur tycker du att dessa intressen tas tillgodoses genom ditt arbete på IKSC/HH? 
Intresse  Medelvärde 
Trygghet   3,09     
Lön  2,03 
God arbetsmiljö 2,78  
God gemenskap 3,44 
Jämställdhet mellan kön 3,00 
Etnisk mångfald 2,48 
Bra arbetstider 2,54 
Status  2,23 
Intressanta arbetsuppg. 2,74 
Omväxlande arbetsuppg. 2,54 
Din kompetens tas tillv. 2,76  
Karriärmöjligheter 2,85 
Utveckl. av ny kompetens 2,62 
Möjl. till kreativitet 2,49 
Möjl. påverka eget arb. 2,63 
Möjl. påverka arb.tid. 2,26 
Möjl. Påverka andra 2,62 
 
Kommentar: Tydligt att IKSC/HH främst erbjuder sina anställda god gemenskap och trygghet. Även 
tydligt att lönen inte anses vara tillfredsställande.   
 
56. Vilket av ovanstående intressen tycker du är viktigast? 
  Antal Procent  
God gemenskap  28 18 
Lön  27 17 
Intressanta arbetsuppg. 19 12 
Trygghet   15 10  
God arbetsmiljö 14 9   
Möjl. påverka eget arb. 10 6  
Omväxlande arbetsuppg. 8 5 
Din kompetens tas tillv. 7 5   
Utveckl. av ny kompetens 5 3  
Bra arbetstider 4 3  
Karriärmöjligheter 3 2  
Möjl. påverka arb.tid. 3 2    
Möjl. Påverka andra 2 2 
Status  1 1   
Jämställdhet mellan kön - - 
Etnisk mångfald - - 
Möjl. till kreativitet - -  
Bortfall  10 6  
 
Kommentar: God gemenskap och lön anser flest vara det viktigaste intresset en arbetsplats 
måste erbjuda sina anställda.  
 
57. Ringa in de tre påståenden som bäst beskriver din livssituation. 

IKSC  
Flexibel  56   45%   
Fritidsintr. Viktiga 31   25%  
Familj viktig 62   50% 8    25% 
Småbarnsförälder 34   27%   
Vill göra karriär IKEA 17   14%  
Aktiv fritid  29   23%  
Vill resa mycket 22   18%  
Stadgad  23   19%  
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Har sadlat om 8    6% 4    13% 
Satsar på arbetet 20   16%  
Väntar på pensionering 2    2%  
Ny på orten  7    6%  
Tonårsförälder 11   9%  
Söker annat jobb 24   19%  
Attraktiv på arb.markn. 3    2%  
Ung och vilsen 6    5%  
Inte attra. på arbmark. 5    4%  
Utflyttade barn 9    7%  
Ensam och vilsen (eget) 1    1%  
Hittat perfekta arbetet 5    4%  
Studerar (eget) 2    2%  
Villrådig (eget) 1    1%   
Trivs på arbetet (eget) 1    1%  
Behöver lugn&ro (eget) 1    1%  
Har andra jobb 2    2%  
Ung med stora mål (eget) 1    1%  
Läser upp betyg 1    1%  
Gift men ensamsittande 1    1%  
(eget)  
       
Kommentar: Det de flesta tycks ha gemensamt på IKSC är att familjen anses viktig och att man 
anser sig vara flexibel. De flesta verkar dessutom ha en aktiv fritid och anser att 
fritidsintressena är viktiga. Dessutom är många småbarnsföräldrar. Lite förvånande att många 
småbarnsföräldrar har ringat in flexibel. Kanske kan man har förknippat flexibel med sin 
personlighet, vilket inte riktigt var tanken. Även på HH ligger flexibilitet i topp. En 
skillnad är dock att fler har svarat att de vill göra karriär inom IKEA. Familj och fritid 
kommer också ganska högt upp. Noteras bör att så stor andel som 19 % söker annat jobb både på 
IKSC och HH.      
 
58. Hur viktigt är följande för din motivation i ditt arbete på IKSC/HH? 
Faktor  Medelvärde 
Lön  3,28 
Arbetsmiljö  3,41 
Tydliga mål  3,29  
Uppmärks. chef 3,23 
Uppmärks. arb.kamr. 3,17 
Kundens reaktion 3,22 
Karriärmöjligheter 2,83 
Kompetensutveckling  3,33 
 
Kommentar: Svårt att urskilja någon särskild faktor. Karriärmöjligheter tycks vara mindre 
viktigt.  
 
59. Vilket av ovanstående tycker du är viktigast för din motivation? 
  Antal Procent 
Kompetensutveckling  46 31 
Lön  38 26    
Arbetsmiljö  25 17  
Karriärmöjligheter 11 7  
Kundens reaktion 10 7   
Tydliga mål  7 5    
Uppmärks. arb.kamr. 6 4  
Uppmärks. chef 4 3  
 
Kommentar: Viktigast för motivationen tycks kompetensutveckling vara, följt av lön och 
arbetsmiljö.  
 
60. Vad tror du att du gör om 3 år? 
  Antal Procent 
Arbetar på IKSC/HH       20     13 
med samma uppgifter 
 
Arbetar på IKSC/HH       10      7 
med andra uppgifter 
 
Arbetar på IKSC/HH med    7      5 
Andra och mer kvali- 
ficerade uppgifter 
 
Arbetar på IKSC/HH som   3      2 
chef 
 
Arbetar med något annat   84     56 
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inom IKEA 
 
Arbetar med något annat   19     13 
utanför IKEA 
 
Arbetar inte alls        2      1 
 
Studerar        6      5 
 
Kommentar: Tydligt att de flesta tycks se IKSC/HH som ett sätt att komma in i IKEA. Fler än 
hälften tror att de kommer att arbeta med något annat inom IKEA. 
 

 
 


