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Metod Fallstudien grundas på en kvalitativ undersökningsmetod. Vi har 

gjort muntliga och skriftliga intervjuer med personal på IKEA. En 
enkätundersökning har även gjorts bland medarbetarna i Kina. 
Denna empiri har sedan jämförts med olika teorier om 
företagskultur, motivation, ledarskap, rekrytering och 

kommunikation.  
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Purpose The purpose with this essay is to describe and analyse how a 

company, IKEA, with strong corporate culture, gets influenced by 
the Chinese business culture when they establish their business in 
China. 

 
Methodology We have done a qualitative case study. The study is based on oral 

and written interviews with employees at IKEA. We have also 
done a limited survey among the staff at one of IKEA:s department 
stores. The results of these questionnaire and interviews have been 
analysed with theories like Business culture, motivation, 
leadership, recruitment and communication.  

 
Conclusion The personell strategies at IKEA in China leads to sociological, 

psychological, historical penetration through various means. 
Chinas corporate culture is very hierarchical which does not fit 
with IKEA:s corporate culture. To adjust  to the Chinese corporate 
culture IKEA has done some organisational changes and put more 
efforts on communication and training. 
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1 INLEDNING 
i kommer i detta inledande kapitel att presentera bakgrunden till vår studie, vilket 
problemområde vi valt, problemformulering samt syftet med studien. Vi presenterar 

även de avgränsningar som gjorts.  

 

1.1 Bakgrund 
Det senaste decenniet har möjligheterna till företagsetablering i Asiens emerging markets 
(tillväxtländer) ökat. Efter Kinas inträde i WTO december 20011, öppnades ytterligare 
möjligheter för utländska företag att etablera sig på denna marknad. Kina toppade samma år 
listan i både import och export bland emerging markets2. Med 1 285 miljoner invånare finns 
det stor potential att sälja sina produkter i Kina3.  
 
När ett utländskt företag etablerar sig i Kina är det viktigt att en ömsesidig anpassning sker 
mellan den nationella kulturen och företagets kultur. Detta gäller hela företaget, men en av de 
viktigaste aspekterna vid etableringen är valet av personalstrategi.  
 
IKEA är sedan lång tid tillbaka etablerade med försäljningsverksamhet över hela västvärlden. 
Steget IKEA tog, genom att etablera sin verksamhet i Kina år 1998, innebar förändringar för 
IKEAS personalstrategi i en främmande kultur. Företaget har idag varuhus i Shanghai och 
Peking.4  
 
En förutsättning för att skapa en bra personalstrategi är att det inom företaget råder en god 
kultur. Med personalstrategi menar vi kultur, motivation, ledarskap, rekrytering och 

kommunikation. IKEA har en personalstrategi som företaget försöker använda sig av i hela 
världen.5 Att etablera en försäljningsverksamhet på den kinesiska marknaden är inte som att 
starta ett nytt varuhus i Sverige. Förutom kulturen så måste även företaget ta hänsyn till 
landets specifika lagstiftning, infrastruktur och byråkrati. Alla dessa faktorer bör tas hänsyn 
till i samband med en företagsetablering i Kina.6 
 
Vi har valt att studera IKEA eftersom de har en stark företagskultur samt är ett svenskt bolag i 
ägaravseende. Vi har varit intresserade att studera när en stark företagskultur möter en stark 
nationell kultur i Kina.  

 

                                                 
1 Microsoft Encarta Encyclopedia Standard 2003 
2 Fromlet 2002:34 
3 Ibid 
4 Torekull 1998:251 
5 http://jobsat.ikea.se/se/work_intro.asp 
6 Fromlet 2002:48 ff 

V 
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1.2 Problemformulering 
Kina har på senare tid blivit ett land med en stor utvecklings- och marknadspotential, vilket 
gör att allt fler företag lockas till en etablering i Kina. Attraktionen har vuxit pga. inträdet i 
WTO. Kina är idag en mycket starkt växande emerging market och om 15 till 20 år beräknas 
Kina bli världens största ekonomi.7 Landet var år 2002 det mest attraktiva investeringslandet 
för utländska företag, t.o.m. före USA.8  
 
Ska företag lyckas i Kina gäller det att förstå och kunna hantera den rådande kulturen på rätt 
sätt. Företagen måste vidga sina perspektiv och skaffa sig god kunskap om kulturen som råder 
på den aktuella marknaden. Ett lands kultur präglar konsumenternas livsstil och 
konsumtionsbeteende vilket i sin tur påverkar företagets strategiska val.9 Företag som 
framgångsrikt kan förstå kulturella skillnader är helt enkelt bättre på att skapa 
konkurrensfördelar. Det är även viktigt att det sker en anpassning mellan företagskulturen och 
medarbetarnas värderingar och normer. Hur väl och på vilket sätt företagskulturen tas upp av 
individerna i företaget beror på hur de förhåller sig till den sociala påverkan som 
företagskulturen utövar på dem.10 Begreppet kultur betyder mycket mer än bara historia, språk 
och traditioner. Kultur innefattar även värderingar, normer och attityder. En av svårigheterna 
för utländska investerare är att förstå Kinas traditioner och sedvänjor. Det finns en tydlig 
skillnad i företagskulturen mellan Kina och västvärlden.  
 
Ju större ett företag är desto svårare blir det att upprätta en gemensam kultur för hela 
företaget. När det gäller Kina är det viktigt att vara flexibel i uppbyggnaden av sin 
organisation.11 Det kan därför vara svårt att införa samma företagskultur i Kina som på 
hemmamarknaden.  
 
Ett problem för IKEAS etablering i Kina är landets hierarkiska kultur som står i motsats till 
IKEAS decentraliserade organisation. Problem kan uppstå med den interna kommunikationen 
inom företaget. Det är viktigt att rekrytera rätt individer både på de högre nyckelposterna samt 
på den operativa nivån. De anställda inom företaget måste kunna samarbeta och motiveras på 
rätt sätt för att bästa möjliga effektivitet ska uppnås.  
 
Vi har varit intresserade av att studera hur de kulturella aspekterna påverkar ett företags 
personalstrategiska val i samband med internationell etablering. Med personalstrategi menar 
vi kultur, motivation, ledarskap, rekrytering och kommunikation. 

                                                 
7 Isaksson 2003  
8 Fromlet 2002:35 
9 Erikson 1998:105 
10 Bang 1999:109 
11 Bang 1999:113 
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Speciellt har vi valt studera hur IKEA, som har en stark företagskultur, har anpassat sina 
personalstrategier vid etablering i Kina, som har en stark nationell kultur.   

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för hur ett företag med stark företagskultur 
anpassar sig vid etablering i ett land med stark nationell kultur med speciell fokus på 
personalstrategier. 
 

1.4 Avgränsningar 
Vi vill göra en studie på kulturens inverkan i samband med IKEA:s nyetablering i Kina. Det 
finns många infallsvinklar att göra denna studie på. Vi är intresserade att se eventuella 
förändringar på den operativa nivån. För att få reda på detta studerar vi hur de kulturella 
skillnaderna påverkar motivation, rekrytering, kommunikation och till viss del ledarskap på 
företag som har etablerat försäljningsverksamhet i Kina.  Vi har valt att fokusera på IKEA 
eftersom det är ett stort och multinationellt företag, med en stark företagskultur.    
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Med denna metodbeskrivning vill vi skapa en förståelse för vårt 
arbete och redovisa det sätt vi har valt att angripa ämnet på. Vi 
vill med metodavsnittet göra det möjligt för läsaren att på egen 
hand kunna bedöma tillförlitligheten i våra resultat.  

Här redogör vi för fakta om företaget IKEA och landet Kina så 
att läsaren ska få en bättre inblick i undersökningen.  

I detta kapitel kommer vi att sammanställa vår empiri. Först 
kommer vi att presentera vår sekundärdata. Därefter 

I detta inledande kapitel har vi givit en inledning till uppsatsen. 
Utifrån inledningen har vi skapat en plattform till 
problemformuleringen, vilken lett oss till en frågeställning. 
Kapitlet avslutas med syfte och avgränsningar.  
 

3 
Fakta om IKEA 

och Kina 

4 
Teori 

Här redogör vi för de teoretiska referensramar som vi valt att 
använda utifrån vårt syfte. De ämnen som teorierna kommer att 
beröra är: Kultur som styrmedel, motivation, ledarskap, 
rekrytering och kommunikation..  

5 
Empiri 

6 
Analys 

7 
Slutsats 

I detta kapitel presenterar vi en sammanfattning av de slutsatser 
vi analyserat från kapitel 6.  

1.5 Uppsatsens disposition 
 

 
 
 

 
 
 

1 
Inledning 

2 
Metod 
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2 METOD 
 metodavsnittet förklarar vi varför ämnet valdes och hur vi gått till väga för att samla in 
och bearbeta vårt empiriska material. Med metodavsnittet vill vi ge läsaren möjlighet att 

kritiskt granska våra tillvägagångssätt samt få en bättre förståelse för de antaganden som 

ligger till grund för uppsatsen, vilket är av vikt för dess tillförlitlighet. 

 

2.1 Val av ämne 
Med studien ville vi genomföra en undersökning av hur ett svenskt företag påverkas av ett 
främmande lands kultur vid en utlandsetablering. Vi ville studera något som ansågs vara 
aktuellt i dagens internationella företagande. Företag expanderar i större utsträckning än 
tidigare på mindre kända marknader. En förutsättning för att ett företag ska lyckas med sin 
etablering, är att de känner till landets företagskultur. Vi har inriktat oss på Kina och 
företagsetableringar i landet. Med hjälp av teorier och ett fallföretag har vi genomfört en 
studie som visar hur den nationella företagskulturen kan påverka den egna företagskulturen 
och vice versa. Vi har fokuserat på teorier som berör personalstrategier såsom: företagskultur, 

motivation, ledarskap, rekrytering och kommunikation. 

2.2 Val av metod 
I litteraturen brukar det skiljas på kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Den 
kvantitativa metodteorin utgår från den positivistiska vetenskapssynen, vilken är inriktad på 
mätning av olika företeelser och sambandet mellan dem, för att beskriva eller förklara 
samband mellan egenskaper.12 Kvalitativ metodteori bygger på den hermeneutiska 
vetenskapssynen som är inriktad på tolkning och förståelse. Dessa tolkningar måste alltid ske 
i förhållande till ett visst sammanhang dvs. det speciella sammanhang i vilket det studerade 
fenomenet ingår. Kravet på ett helhetsperspektiv brukar ses som ett av hermeneutikens 
viktigaste kännetecken. Det centrala vid kvalitativa metoder är att genom olika typer av 
datainsamling kunna skapa en djupare förståelse av det problem som studeras. En kvalitativ 
undersökning kännetecknas av att undersökaren försöker fånga attityder, värderingar, 
föreställningar etc.13 För att vi ska kunna hantera vår problematik runt IKEAS företagskultur 
har insamlingen av empiri skett på ett kvalitativt sätt. Utifrån de kvalitativa intervjuerna vill vi 
se hur den kinesiska personalen påverkas av ett västerländskt företag med stark företagskultur. 

                                                 
12 Lundahl & Skärvad 1999:94 
13 Lundahl & Skärvad 1999:101 

I 
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2.3 Val av tillvägagångssätt 
Vid val av angreppssätt i vår vetenskapliga studie använder vi oss av en deduktiv metod.14 
Teoristudierna syftar till att ge en djupare förståelse för det valda problemområdet och 
fungerar även som en kartläggning över hur olika forskare tidigare angripit liknande 
problematik. Genom detta angreppssätt kan vi skapa oss god kunskap om ämnet innan vi 
kontaktar företaget. Resultatet av att undersöka teorin först, är att vi skapar oss kunskaper om 
vad som är aktuellt att ta reda på. 
 
Inom den kvalitativa metodteorin är fallstudier vanliga15. Fallstudier kännetecknas av att 
undersökningen omfattar ett eller ett fåtal fall.  
 

”Den kvalitativa fallstudien karakteriseras av att forskaren, på platsen, lägger 

ner avsevärd tid på att personligen träda i kontakt med de verksamheter och 

operationer som hör till fallet, att han reflekterar och reviderar innebörden av 

vad som sker.” 16 

 
Vi bestämde oss tidigt i uppsatsarbetet att vi skulle välja ett svenskt företag som har 
försäljning i Kina. IKEAS tillväxt på varuhusen i Kina har under 2003 varit mycket god17. 
IKEA öppnade sitt första varuhus i Shanghai 1998 och har idag ytterligare ett i Peking18.  

2.4 Datainsamling 
2.4.1 Primärdata 
Primärdata är det material som vi själva har samlat in. Vi har intervjuat ett flertal personer på 
ledningsnivån samt den operativa nivån inom IKEA. Vi har även intervjuat personer som inte 
har någon koppling till IKEA men är verksamma i företag på den kinesiska marknaden. 
Intervjuerna var av semistandardiserad karaktär. Med det menas att frågorna är relativt fria så 
intervjupersonen kan tolka dem beroende på sin egen inställning och tidigare erfarenheter. 
Den här formen innebär att intervjupersonen får ett stort svarsutrymme19. Semistandardiserade 
intervjuer medför att intervjuaren får relativt mycket ansvar när det gäller frågornas 
utformning och inbördes ordning20. 
 
Djupintervjun genomfördes i form av en besöksintervju. Anledningen till detta var att det blir 
spontanare och lättare att förklara frågorna om de skulle upplevas som oklara. En nackdel 

                                                 
14Eriksson & Wiedersheih-Paul 2001:220 
15 Lundahl & Skärvad 1999:185 
16 Kvale 1997:210 
17 Sjöshult 2003-12 
18 Danielson 2003-11 
19 Lundahl & Skärvad 1999:116 
20 Ibid 
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med intervjuer är den så kallade intervjuareffekten, vilken innebär att respondenten kan bli 
påverkad av intervjuaren21. 
  

”Samtalet är en grundläggande form för mänskligt samspel. Människor talar 

med varandra – de ställer frågor och besvarar frågor. Genom samtal lär vi 

känna andra människor, vi får veta något om deras erfarenheter, känslor och 

förhoppningar om den värld de lever i.” 22 

 

2.4.2 Sekundärdata 
Vi har även använt oss av sekundärdata d.v.s. information som redan är befintlig. I vårt fall är 
det dokumenterad information som berört vårt ämne, men som inte har insamlats och 
sammanställts primärt för vår studie23. Det vanligaste är att man använder sig av uppgifter och 
information som någon annan redan har samlat in24. Sekundärdatan i vår uppsats består av 
facklitteratur, kurslitteratur, tidskrifter, tidningsartiklar, tryckt material från vårt fallföretag 
samt information från Internet. 
När vi samlade in material till arbetet sökte vi på de ekonomiska biblioteken, 
Universitetsbiblioteket och stadsbiblioteket i Lund och Malmö. Gamla uppsatser har även 
använts för att få idéer och litteraturexempel. Vi använde oss av databaser såsom Libris, 
Lovisa och Artikelsök. Vi har även fått hänvisning till relevant litteratur från diverse 
kontakter såsom kurskamrater. 
 

2.5 Validitet & Reliabilitet 
2.5.1 Validitet 
Begreppet validitet innebär att undersökningen lyckas mäta det som är avsett att mätas. Det 
finns två former av validitet, den inre och yttre validiteten. Den inre validiteten kan definieras 
som tillförlitligheten av de mätinstrument som utredaren använder. Den yttre validiteten 
handlar om att mäta rätt område.25 
 
Vi försökte medvetet få alla frågeställningar i intervjuerna kopplade till våra teorival och 
syfte. Efter intervjuerna jämförde vi empirin som samlats in via intervjuerna med syftet och 
teorierna. Detta för att kontrollera den inre validiteten. Vi anser att vi har uppfyllt den inre 
validiteten då vi har mätt det område som var avsett att mäta. Vi var inte ute efter att bevisa 
eller förkasta teorier. Syftet var istället att få en förståelse i vad som händer när en stark 
företagskultur möter en stark nationell kultur. 
 

                                                 
21 Halvorsen 1992:89 
22 Kvale 1997:13 
23 Lundahl & Skärvad 1999:131 
24 Eriksson & Wiedersheim-Paul 2001:64 f 
25 Lundahl & Skärvad 1999:150 f 
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För att få god yttre validitet använde vi oss av oberoende intervjupersoner inom fallföretaget 
med liknande ansvarsområde och arbetsuppgifter. Ingen av respondenterna har jobbat 
tillsammans på IKEA i Kina. Detta ger oss möjlighet att se liknande situationer från 
respondenternas synvinkel utan att de påverkar varandra.   
 
2.5.2 Reliabilitet 
Reliabilitet anger hur tillförlitligt och användbart ett mätinstrument är. Det innefattar om 
undersökningen hade visat samma resultat om någon annan hade genomfört den. Mätningen 
ska med andra ord inte påverkas av vem eller hur den genomförts. 26 
 
Frågeformulären som vi sände ut till IKEAS varuhus i Kina skulle troligtvis ha blivit 
desamma om någon annan hade sänt ut formuläret. De personer som vi kontaktade hade 
oavsett vem som sänt ut formuläret, svarat liknande på frågorna som ställdes. Vi använde oss 
av samma frågemall vid e-mail intervjuerna som vid djupintervjun. Med tanke på att vi 
utförde en öppen djupintervju fanns möjligheten att följdfrågorna skulle vara annorlunda om 
någon annan skulle ha utfört intervjun. Detta ifrågasatte reliabiliteten en aning. Vi har dock 
försökt få en relativt god reliabilitet genom att gå efter standardiserade grundfrågor på varje 
intervju som ger nödvändiga svar till vår undersökning. 
 
Vi är medvetna om att vi p.g.a. kursens tidsbegränsning inte hade möjlighet att göra en mer 
omfattande undersökning, d.v.s. intervjua fler företag och fler personer, vilket skulle krävas 
för att få en högre validitet och reliabilitet. 
 

2.6 Handgripligt angreppssätt 
2.6.1 Val av intervjupersoner 
För att få djupare information om vårt fallföretag, ansåg vi det viktigt att intervjua 
nyckelpersoner hos IKEA som har varit involverad vid etableringen av varuhusen i Kina. Vår 
viktigaste intervjuperson var personalchef i Kina vid etableringen. Idag arbetar denna person 
på IKEA Sweden i Älmhult. För att få ett bredare perspektiv, valde vi att genomföra en 
enkätundersökning med fem medarbetare på den operativa nivån i Kina. Vi har även 
intervjuat personer som idag är verksamma på IKEAS kontor i Kina. För att få en klarare bild 
av företagskulturen i Kina, valde vi även att intervjua en person som har varit verksam i ett 
flertal svenska företag som har etablerat sig i Kina.  

                                                 
26 Lundahl & Skärvad 1999:152 
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Figur 7. Insamling av empiriskt material. (Egen källa) 

 
Nedan följer en kort presentation av våra intervjupersoner. Personerna som svarat på 
enkätundersökningen har varit anonyma och kommer därför inte att presenteras. 
 

F.d. personalansvarig IKEA Kina 
• 1987- 1990 Kinesiska, indonesiska, u-landskunskap och företagsekonomi, 

(Lunds Universitet). 

• 1990- 1992 Kinesiska och redovisning, (People´s University, Peking). 

• 1992- 1996 Chinese Consulting In Scandinavia.  

• 1996- 2003 Personalansvarig, (IKEA Kina). 

• 2003- IKEA Sweden, (Älmhult). 
 

Anställd Inköpsavdelning, IKEA Kina 
• Ekonomiutbildning, (Lunds Universitet). 

• Traineeutbildning, (IKEA Kina). 

• Anställd inköpsavdelning, (IKEA Kina). 
 
F.d anställd IKEA Kina 

• Fil kand. examen i statsvetenskap och kinesiska, (Stockholms Universitet). 

• 1999- 2000 IKEA Kina, (Arbetsuppgift: föra över den svenska företagskulturen till de 
kinesiska medarbetarna). 

 

Verkställande direktör, Företag i Kina 
• År 1979 Civilingenjörsexamen, (Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm). 

•  1984-86 Utlandsstudent på Pekings tekniska universitet, (Peking, Kina). 

• 1993-1996 Ericsson, (Peking, Kina). 

• 1996-1999 Eget konsultföretag inriktat på Kina. 

• 1999-2001 Volvo Lastvagnar, (Kina). 

• 2001- VD, IRO Textile Textile Machinery Co, (Kina).  
 
 

Empiri 

Telefon Intervju Djup intervju 

F.d. personalansvarig 
IKEA Kina 

E-mail 
intervjuer 

Enkät 
undersökning 

 Inköpköpsavdelning 
IKEA Kina 

F.d. anställd  
IKEA Kina 

VD  
Företag i Kina 

5 Medarbetare IKEA 
Shanghai 
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2.6.2 Val av intervjufrågor 
Vid utformningen av frågorna till intervjuerna utgick vi inledningsvis från vårt syfte och de 
teorier som vi har berört eftersom de låg till grund för vår analys. Frågorna utformades till att 
vara mer allmänna och under själva intervjun utvecklades följdfrågorna till mer intressanta 
svar. Vi använde oss av en frågemall vilken fungerade som en vägledning under intervjun och 
hjälpte oss att inte glida över på andra frågor. Frågorna var formulerade så att det inte skulle 
finnas några frågetecken för respondenterna27. För att svaren skulle vara jämförbara och 
kunna bearbetas, har respondenterna tagit del av samma frågor28. 

2.7 Genomförande och bearbetning av intervjuerna 
2.7.1 Djupintervju 
Vid djupintervjun skickades våra intervjufrågor först via mail. På så vis kunde 
intervjupersonen sätta sig in i de frågor vi tänkt ställa. 
Intervjun varade ca 2 ½ timme. Vi ställde frågorna utifrån det frågeformulär vi hade utformat 
och ställde därefter kompletterande följdfrågor vid behov eller om något var oklart. Den 
kvalitativa intervjutekniken skapade en öppen diskussion. Möjligheten till diskussion är den 
stora fördelen med den kvalitativa metoden29. I dagens läge används oftast bandspelare för att 
spela in och registrera de kvalitativa intervjuerna30. Vi spelade in intervjun på minidisc. På så 
vis fick vi möjligheten att gå igenom intervjun i lugn och ro och komplettera våra 
anteckningar med rätt information. Detta kom att underlätta för oss då vi under intervjun i 
mycket större utsträckning kunde fokusera på ämnet och dynamiken31. Med minidiscens hjälp 
minimerade vi risken för att förlora viktig information under intervjun. Vi frågade 
intervjupersonen om det gick bra att spela in intervjun. Under själva intervjun delade vi upp 
arbetet, en förde intervjun medan resten såg till att frågorna blev tillräckligt täckta. Efter 
intervjun frågade vi om det fanns möjlighet att återkomma med frågor om något skulle visa 
sig vara oklart. Sammanställningen av intervjun gjordes direkt efter besöket medan allt 
fortfarande var färskt i minnet. 
 
För att göra materialet tillgängligt för bearbetning, gjorde vi en utskrift av djupintervjun. 
Detta gjordes för att vi ville göra resultatet tydligare och för att vi skulle kunna studera 
detaljerna från intervjun.  
 
Det viktigaste med intervjun var att få med det relevanta för vår frågeställning. Vi kom att 
meningskoncentrera hela intervjun. Detta innebar att vi plockade bort det som inte ansågs 
relevant för vår analys. Det som blev kvar var den data som vi använde oss av i analysen. 32 

                                                 
27 Lundahl & Skärvad 1999:173 
28 Lundahl & Skärvad 1999:177 
29 Kvale 1997:82 
30 Kvale 1997:147 
31 Ibid 
32 Kvale 1997:174 
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2.7.2 Telefonintervju 
Vi fick kontakt med en person på IKEA i Kina. Vi kontaktade personen och frågade om hon 
ville ställa upp på en intervju vilket denna gärna gjorde. Innan den avtalade tiden skickades 
frågorna via mail till respondenten. Vi genomförde intervjun på ett semistandardiserat sätt 
vilket innebar att vi kompletterade de förutbestämda frågorna med följdfrågor.  

 

2.7.3 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen riktades enbart till medarbetare på den operativa nivån. Det var viktigt 
för oss att få en inblick i medarbetarnas perspektiv. Att utföra personliga intervjuer med 
medarbetarna i Kina uteslöt vi direkt p.g.a. tidsbrist och avståndet. Enkätundersökningen till 
Kina översattes först till kinesiska av vår kontakt i Kina, allt för att inga missförstånd skulle 
uppstå. Vidare översattes de kinesiska svaren tillbaka till engelska. Enkäterna utformades på 
ett enkelt vis med kryssalternativ. 
 
För att det skulle bli hanterbart för vår kontakt i Kina så gjordes fem undersökningar. 
Resultatet blev inte statistisk säkerställt men vi kunde skapa oss en uppfattning om hur det 
förhöll sig. Eftersom det inte fanns någon möjlighet till några följdfrågor eller för de 
tillfrågade att utveckla sina svar kom vi inte att grunda några slutsatser på denna 
undersökning.  

 

2.7.4 E-mail intervjuer 
Våra e-mail intervjuer gick ut till kontorspersonal i Kina. Frågorna besvarades även av en 
person som varit aktiv i ett flertal svenska företag i Kina. 
De frågor som berörde IKEAS personal var i stort sett identiska med varandra. Men när det 
gällde intervjun med den utomstående respondenten anpassades frågorna till dennes 
verksamhet.  
Svaren på frågorna skickades tillbaka via mail av respondenterna. Vi gick igenom det 
insamlade materialet, som vidare följdes upp av kompletterande frågor antingen via mail eller 
telefon. Därefter sammanställdes hela materialet till den empiri som vi använt oss av.  

 

2.8 Källhänvisning 
För att läsarna på bästa möjliga sätt ska kunna kontrollera de påståenden som författarna till 
uppsatsen underbygger kommer vi att hänvisa till fotnoter längst ner på varje sida. Dessa 
avser författare, årtal och sidnummer. För vidare information hänvisar vi till källförteckningen 
som läsaren finner längst bak i uppsatsen. När fotnoten är placerad efter en punkt gäller hela 
stycket, är fotnoten placerad innan punkten gäller enbart meningen. 
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2.9 Källkritik 
Vid användning av primär- och sekundärdata gäller det att vara kritisk till de källor som 
används, eftersom de ibland kan innehålla bristfällig information. Källan kan också vara 
vinklad så att det ser bra ut från företagets sida. Enkätundersökningen som skickades till Kina 
var riktad till medarbetarna. Vi kan inte vara helt säkra på att denna blev ifylld på ett korrekt 
sätt och av rätt personer. 
Det gäller även att vara medveten om möjliga översättningsfel som kan uppstå från engelska 
till kinesiska och tvärtom. Vi kan inte vara säkra på att frågorna ställdes som vi utformat dem. 
Källgranskningen gäller även Internet. I denna källa finns det ingen enkel väg att undersöka 
tillförlitligheten.33 
 
Källkritiken är en sorts urvalsmetod för att sålla bort mindre tillförlitlig data. Eriksson & 
Wiedersheim-Paul (2001) säger följande:  
 

”Man bedömer det material som samlats in och rensar bort det som inte är bra 

och behåller det som åtminstone är acceptabelt”. 34 
 

                                                 
33 Kvale 1997:174 
34 Eriksson & Wiedersheim-Paul 2001:150 
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3 FAKTA OM KINA & IKEA 
ör att läsaren ska få inblick i den kinesiska företagskulturen kommer vi i början av 
detta kapitel att kort presentera den kinesiska företagskulturen samt en bakgrund av 

IKEA .  

 

3.1 Kinesisk företagskultur 
3.1.1 Det traditionella kinesiska samhället 
Bjerke (1998) skriver om de fyra klasser som fanns i det traditionella kinesiska samhället, den 

bildade klassen, jordbrukare, arbetare och de affärsdrivande klasserna. Den bildade klassen 
hade den högsta positionen följd av de andra klasserna. Vilken klass befolkningen tillhörde 
var i stora drag ärftligt men en viktig möjlighet att stiga uppåt fanns genom ett 
examinationssystem. Idag är inte klasskillnaderna lika tydliga och klasser rankas inte i den 
traditionella ordningen, men själva idén om klasser är en del av det kinesiska samhället.35 
 

3.1.2 Materialism 
Ett sätt för kineserna att visa vilken klass man tillhör är genom pengar och saker. Den 
kinesiska kulturen präglas av materialism. Det är dock inte begäret efter pengar som driver 
kineserna till att bli monetärt orienterade, det är snarare rädslan och den längtan efter ett 
skydd som pengar kan ge.36 
 

3.1.3 Maktdistans och hierarki 
Den kinesiska kulturen är idag en maktcentrerad kultur och det råder en stark hierarki i de 
flesta kinesiska företagen, men även inom många av de västerländska etablerade företagen i 
landet. I de österländska kulturerna läggs stor vikt vid hierarkin. I den kinesiska kulturen 
betyder detta en hög grad av centralisering och uppbyggnad av organisationspyramider. 
Grunden till hierarkin uppstår redan under skolgången. Respekten för läraren är hög och en 
elev förväntas bara prata när denna blir tillbedd att göra det. Föräldrarna påverkar även 
barnens hierarkiska tänkande genom att forma barnen efter en viss etik och moral istället för 
att lyssna och svara på barnens frågor och funderingar. Denna typ av uppfostran medför att 
kineserna inte är vana att ta egna initiativ när de kommer ut i affärssammanhang.37  

3.1.4 Familjen 
I många asiatiska kulturer är rättigheterna för gruppen viktigare än för individen. I de asiatiska 
kulturerna har individer en djup bindning och känsla av att tillhöra sociala grupper. Enligt 
Bjerke (1998) är det för kineser viktigt att tillhöra en familj och ha starka familjeband. En av 

                                                 
35 Bjerke 1998:203 f 
36 Bjerke 1998:207 
37 Tang & Ward 2003:14 

F 
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orsakerna till varför det kinesiska familjesystemet är viktigt, är att det tillhandahåller trygghet 
i en osäker värld. Familjen är inte bara samhällets fasta grund, de utgör också grunden för 
kinesiskt företagande, som nästan alltid är familjeföretag. Vid affärer är kineserna 
hemlighetsfulla och berättar inte gärna om sina affärer mer än för den inre familjekretsen.38 
 

3.1.5 Det asiatiska nätverket 
Affärsmiljön i Asien kan beskrivas som ett stort antal sammansatta nätverk. På kinesiska 
kallas detta nätverk för guan-xi, vilket kan översättas med relationer eller kontakter. 
Västvärlden har inte på samma sätt detta nätverk och relationer som varje samhälle i Kina är 
uppbyggt med. Guan-xi baseras på ömsesidiga åtaganden. I en stor familj är medlemmarna 
ömsesidigt tvingade att hjälpa varandra, det spelar ingen roll om en förmögen familj hjälper 
en fattig familj eller tvärtom. Det är i affärssammanhang vanligt för medlemmar i en familj att 
använda sina familjekontakter. Kinesisk affärsverksamhet utövas huvudsakligen via 
kontakter. Det kinesiska samhället är varken individ- eller samhällsbaserat utan snarare 
relationsbaserat.39  
Det sätt som den kommunistiska politiken har förts på det senaste århundradet har medfört att 
kineserna har svårt att lita på utomstående människor. Familjekärleken och nepotismen är en 
följd av detta. Kineserna ser i många fall först till den närmsta gruppen och sen till samhället 
som helhet.40 
 

3.1.6 Entreprenörer 
Cheferna som sitter på de beslutsfattande posterna är ofta äldre och vill ha kvar det 
företagskulturella system som det fungerar idag. Men de yngre cheferna skulle vilja lämna 
den företagskultur som råder. Styrningen med många möten innebär att utveckling och 
kreation hämmas hos arbetarna.41 
 

3.1.7 Vidskeplighet 
Merparten av den kinesiska befolkningen är vidskepliga. När kineser ska ta viktiga beslut 
söker de efter gynnsamma tecken och rådfrågar orakelböcker eller siare. Det läggs ibland stor 
vikt vid färger och kineser föredrar i allmänhet rött och guld. Vidskepligheten är ett sätt för 
kineserna att mildra konsekvenserna för sig själv av ett eventuellt misslyckande när det tas 
risker vid olika beslut.42  
 

                                                 
38 Bjerke 1998:211  
39 Bjerke 1998:214 f 
40 Tang & Ward 2003:20 
41 Tang & Ward 2003:69 
42 Bjerke 1998:220 ff 
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3.2 IKEA grundas och utvecklas 
När Ingvar Kamprad, IKEAS grundare, 1943 fyllde 17 år blev det möjligt för honom att starta 
eget. För detta krävdes att han fick överförmyndarens tillstånd. Ingvar Kamprads 
överförmyndare var farbror Ernst. Efter att Ingvar förklarat vad han ville göra skrev Ernst 
under ett intyg. Namnet på handelsfirman som Ingvar registrerade blev Ikea Agunnaryd. IK 
står för Ingvar Kamprad och EA för Elmtaryd Agunnaryd, den gård och by där Ingvar är 
uppvuxen. 
 
Under de första åren handlade IKEA inte med möbler. Varorna Ingvar Kamprad handlade 
med var pennor, pärmar, fotoramar, nylonstrumpor, klockor etc. Först 1948 presenterade 
Ingvar Kamprad möbler i sina annonser.43 De första möblerna som annonserades av IKEA var 
en stickfåtölj samt ett soffbord. Försäljningen gick över förväntan. Ingvar Kamprad ökade 
därför sortimentet med en bäddsoffa i katalogen som skickades ut till gamla kunder. Då 
Ingvar Kamprad hade svårt att komma ihåg varunummer döpte han sina möbler till namn. 
Fåtöljen fick namnet Rut och detta system har sedan följt med företagets utveckling och i dag 
finns det 10 000 tals artiklar som alla är döpta efter namn.44 Ett av Ingvar Kamprads signum 
har varit att handla utan mellanhänder. Ingvar Kamprad uppmärksammade detta när han läste 
ekonomi i Göteborg. I det första massutskicket poängterade han denna fördel. Det var till 
Bönderna i ”Jordbrukarnas föreningsblad” vilken gick ut i 285 000 exemplar. I ingressen på 
annonsen förklarade han vilken vinst som kunde göras om handeln med mellanhänder 
uteblev.45 
 
När en snickerifabrik i Älmhult lades ner tog Ingvar Kamprad tillfället i akt och köpte den för 
13 000 riksdaler. Strax därefter profilerade IKEA sig enbart på möbler. Företaget skapade den 
första IKEA- katalogen som kom ut våren 1953. Samma år renoverades den gamla 
snickerifabriken färdig och med hjälp av den kunde IKEA visa upp sina produkter så att 
kunderna kunde få se och känna på dem.46 Öppningen blev succé och det dröjde inte länge 
innan företaget beslutade sig för att bygga både restaurang och hotell. Restaurangen ingår 
idag som en del i IKEAS affärsidé. De anser nämligen att kunden inte bör göra inköp på 
fastande mage. Idag finns restauranger i nästan alla varuhus. De varuhus som inte har 
möjlighet att ha restauranger måste begära ett speciellt tillstånd för att inte ha det.47  
 

3.2.1 Kostnadsbesparingar inom IKEA 
När IKEA började med möbelförsäljning var allting färdigt vid leverans. Bord och stolar 
transporterades som stora paket. I dag är byggmodellerna en självklarhet och ett av IKEAS 

                                                 
43 Torekull 1998:30 
44 Torekull 1998:31 
45 Torekull 1998:32 
46 Torekull 1998:36 
47 Ibid 
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grundkoncept. IKEA var pionjärerna när det gällde leverans i paketform. Idag följer många 
konkurrenter detta kostnadseffektiva alternativ. 
 
Det var Ingvar Kamprads gode vän och kollega Gillis Lundgren som kom på idén att 
möblerna kunde monteras ner så att de vid leverans tog mindre plats. I samband med en 
fotografering av den första katalogen lär Gillis Lundgren ha sagt. ”Fan, vad det tar plats! Vi 

rycker bort benen och lägger dem under bordskivan”. 48 Året var 1952 och ett par år senare 
var konceptet inkört och de flesta möblerna levererades i monteringsform. Kontentan av 
denna förändring var förutom kostnads besparingar också ett minskat antal reklamationer 
p.g.a. transportskador.49 
 
Ingvar Kamprad var själv extrem när det gällde kostnadseffektivisering. Han besökte själv 
fabrikerna och studerade produkterna som tillverkades. Därefter föreslog han förändringar på 
produkterna, så att producenterna exempelvis fick in två bordsben på ett trästycke.  
 

3.2.2 IKEA andan 
 

“We shall offer a wide range of home furnishing items of good design and 

function at prices so low that the majority of people can afford to buy them.”50  

(IKEAS affärsidé) 

IKEA andan är det informella styrsystem som genomsyrar företaget och dess anställda. 
IKEA andans grund finns i ”En möbelhandlares testamente” som Ingvar Kamprad själv skrev 
och som trycktes första gången 1976. Boken skrevs för att förtydliga IKEAS företagskultur 
till de internationellt anställda som hade svårt att förstå den. Boken uppdateras kontinuerligt 
för att vara tidsenlig och har tryckts i över hundratusen exemplar. Samtliga anställda får den 
vid anställning51. 
 

                                                 
48 Torekull 1998:62 
49 Ibid 
50 http://www.ikea.com 
51 Torekull 1998:125 
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Boken bygger på följande nio informella lagar som Ingvar Kamprad skrev i första upplagan.52 
1. Sortiment – vår identitet: Ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga 

heminredningsartiklar till låga priser. 
2. IKEA-andan: Bygger på entusiasm, sparsamhet, förnyelselust, ödmjukhet inför 

uppgiften och enkelhet i sättet att vara. 
3. Vinst ger oss resurser. 
4. Att med små medel nå goda resultat. 
5. Enkelhet är en dygd: Enkelhet ger styrka, IKEA-folket kör inga skrytbilar och bor inte 

på lyxhotell. 
6. Linje annorlunda: IKEA går sin egen väg. 
7. Kraftsamling – viktigt för vår framgång. 
8. Att ta ansvar – en förmån. 
9. Det mesta är ännu ogjort. Underbara framtid. 

 

3.2.3 IKEA WAY 
IKEA förmedlar varje år sin företagskultur ”The IKEA WAY” till sina anställda. Kursen går 
två gånger om året i Älmhult och då kommer anställda från hela världen för att lära sig mer 
om konceptet. 
 
Vi ska i följande exempel försöka illustrera vad IKEA andan egentligen innebär. 
Kostnadsmedvetenhet, enkelhet och linje- annorlunda är tre rubriker från ”The IKEA WAY”. 
Varje år arrangeras en julfest vid kontoret i Älmhult. Då städas en lagerlokal ur och det dukas 
upp för alla anställda på kontoret. När Ingvar Kamprad hållit det traditionella jultalet bjuder 
företaget på risgrynsgröt, kaffe och pepparkakor. Hela festen avslutas med julklappsutdelning. 
Sjöshult (2003) skriver i en artikel att vid IKEAS årliga julfest tar Ingvar Kamprad alla 
anställda i hand och önskar dem en god jul. Den senaste julen (2003) blev det 1 100 
handskakningar.53  
 

3.2.4 IKEA idag 
IKEA har idag 76 000 anställda i 43 länder. Omsättningen är störst i Europa där Tyskland 
toppar försäljningen. Asien står idag för 3 % av omsättningen54. IKEA förväntar sig ha 10-12 
etablerade varuhus i Kina år 201055. 
 
När Ingvar Kamprad år 1986 avgick som chef för IKEA uppgick omsättningen till 10 
miljarder SEK. I samband med successionen sade Ingvar Kamprad till den tillträdande Anders 
Moberg att ”nu är det din tur att nå nästa nolla”.56 Under verksamhetsåret 2003 hade IKEA 

                                                 
52 Torekull 1998:240 ff 
53 Sjöshult 2003-12 
54 http://www.ikea.se/ms/sv_SE/about_ikea/facts_figures/figures.html 
55 Myrsten 2003-12 
56 Torekull 1998:193 
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en omsättning på 103,7 miljarder. Anders Moberg sitter fortfarande kvar och har därmed nått 
det högst informella målet att leda IKEA till en omsättning på över 100 miljarder SEK. 57 

                                                 
57 http://www.ikea.se/ms/sv_SE/about_ikea/facts_figures/figures.html 
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4 TEORETISK REFERENSRAM 
är presenterar vi de teorier som vi har använt för att samla in och analysera empirin. 

 

4.1 Kultur 
Enligt Erikson (1998) finns det två former av kulturer, den synliga (formella) och den 
osynliga (informella). Den synliga återspeglar sig i byggnader, kontor, teknisk standard, 
skrift, talat språk, klädsel och de regler för uppförande som öppet kan observeras. Den 
osynliga aspekten som vi mest kommer att fokusera på beskriver företagskulturen som det kitt 
som håller samman medarbetarna i form av attityder, värderingar, känslor, sociala kontakter 

och gruppnormer.58  
På senare tid har intresset för kulturen inom organisationen varit starkt. Det ses numera som 
ett starkt konkurrensverktyg för framgång. Tidigare har de strategiska valen mest byggt på det 
formella styrsystemet.59 Men med ständig ökad konkurrens om marknadsandelar har det 
informella styrsystemet fått större betydelse.60  
 

4.1.1 Företagskultur 
Det är svårt att definiera begreppet företagskultur. Det kan bero på att kultur är något 
immateriellt och abstrakt. De flesta antropologer har idag kommit fram till att kultur fungerar 
som ett kognitivt system, dvs. gemensamma idéer, värderingar, uppfattningar och betydelser61. 
Utifrån antropologernas sätt att definiera kultur har organisationsforskare påverkats i sin 
definition av företagskultur. Definitionerna av företagskultur är oändliga och skiljer sig i viss 
mån mellan varje forskare.  
 
Enligt Bang (1999) finns en definition som innefattar det som de flesta forskare är överens 
om: 
 

”Företagskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 

verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna 

samverkar med varandra och omvärlden”.62 

 
Inom alla organisationer finns det en levande företagskultur som är unik för företaget. Det 
finns inte två företag eller organisationer med samma kultur.63 Alla organisationer formas 
delvis av kulturella processer som skapats av en mängd aktörer i omgivningen. Utan en 
                                                 
58 Erikson 1998:173 
59 Salzer-Morling 2003:385 ff 
60 Bakka & Fivesdal & Lindkvist 1993:115 
61 Bang 1999:22 
62 Bang 1999:24 
63 Erikson 1998:172 
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levande företagskultur skulle inte ett företag överleva eftersom det då inte skulle ha haft något 
inre liv, dvs. sättet att leva, tänka, handla och vara i just den organisationen.64 
Företagskulturen utgörs av de värderingar och normer som gäller inom företaget. Det kan 
gälla sättet att lösa problem, fatta beslut eller befordra medarbetare. Det handlar även om hur 
kommunikationen sker inom företaget och till och med vilka sporter och fritidsaktiviteter som 
föredras av medarbetarna. Den tydligaste externa faktorn som påverkar företagskulturen hittas 
inuti företaget, nämligen personalen. Innan medarbetarna blir anställda av ett företag har de 
redan präglats av flera kulturella institutioner, t ex. familj, samhälle, nation, stat, kyrka, 
utbildningssystem samt andra arbetsorganisationer. Alla dessa institutioner formar deras 
attityder, och påverkar det beteende och den identitet de för med sig in i organisationen. 65 
 

4.1.2 Stark företagskultur  
Det finns ett samband mellan en stark och långvarig företagskultur och ett företags framgång. 
Med en stark företagskultur menas en kultur som verkar på djupet på organisationen och som 
till viss del styr medarbetarnas beteende. Louis beskriver enligt Bang (1999) kulturens styrka 
inom tre dimensioner: den sociologiska-, psykologiska- och historisk genomträngningen.66 
 
Med sociologisk genomträngning menas att den kultur som råder i organisationen är 
gemensam för alla. Ju fler inom organisationen som i enighet delar de värderingar och normer 
som finns i organisationen, desto starkare och mer genomträngande är normerna för 
medarbetarnas beteende. Ju större en organisation är desto svårare blir det att upprätta en 
gemensam kultur för hela företaget. I en stor organisation kan väl fungerande informella 
informationskanaler samt dagliga ritualer förstärka organisationens värderingar och underlätta 
spridningen av en gemensam kultur.   
 
Med psykologisk genomträngning menas hur djupt kulturens meningsinnehåll delas bland 
medarbetarna. Schien (1984) som Bang (1999) hänvisar till menar att styrkan hos 
medarbetarnas gemensamma erfarenheter påverkar hur stark kulturen blir. Ju intensivare 
upplevelser en grupp har haft tillsammans, desto tätare och starkare blir kulturen. Om det 
finns en klar formulering av företagets uppgift, mål och affärsfilosofi blir det enklare för 
medarbetarna att förstå företagskulturen.   
 
Med historisk genomträngning menas hur gammal kulturen är och om den har varit stabil 
genom tiden. Här har traditioner inom organisationen en stor påverkan, det kan gälla sättet att 
rekrytera anställda, eller vilken sorts ledarskap företaget har. Här har även konstruktiva 
förebilder och signifikanta aktörer en stor betydelse. Ju längre historia organisationen har 
desto starkare blir kulturen. 
 

                                                 
64 Bruzelius & Skärvad 2000:309 
65 Hatch 2002:231  
66 Bang 1999:112 f 
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4.1.3 Skapandet av en stark företagskultur 
Enligt Bang (1999) finns ett antal sätt som tillämpas för att åstadkomma en stark 
företagskultur. 67 Intern rekrytering är idag vanligt bland företag, speciellt storföretag. Detta 
innebär anställning av personer inom organisationen. Genom att använda den befintliga 
personalen till nya tjänster blir organisationen flexibel vilket medför att de kan flytta 
människor från områden som måste bantas eller läggas ned i tillväxtområden i företaget. 
Intern rekrytering av ledare kan särskilt bidra till att förstärka den befintliga företagskulturen. 
En internt rekryterad ledare har ofta funnits länge i organisationen, denna person känner till 
normerna och värderingarna i företaget. De bästa kandidaterna finns ofta i den egna 
organisationen. Ofta är internrekrytering att föredra framför en extern, detta förutsätter dock 
att organisationen har en personalpolitik som främjar de anställdas utveckling och tar tillvara 
på deras kunskaper och erfarenheter. Det är viktigt att företaget inte försummar den egna 
organisationens ”dolda” resurser.68 

Selektiv rekrytering är ett annat sätt att stärka företagskulturen. Alla anställda inom ett företag 
påverkar kulturens utformning på något vis. Det gäller att inte anställa människor som har 
värderingar och uppfattningar som går emot med den rådande företagskulturen som finns.  
 
Det gäller också att hela tiden inpränta de värderingar och normer som råder hos 
medarbetarna i företaget och på detta sätt bygga upp de egenskaper som ledningen vill att 
medarbetarna ska ha inom företaget.  
En stark företagskultur kan även skapas genom att binda medarbetarna till organisationen. 
Det kan vara tilldelning av aktier, erbjudande om vinstdelning eller goda löneförmåner.  
Genom att stärka medarbetarnas gemensamma upplevelser av gemensamma erfarenheter, via 
ritualer och ceremonier kan en starkare kultur bildas.  

 
4.1.4 Corporate culture – the corporate culture school. 
Kilman (1995) beskriver kultur som något som genomsyrar hela företaget, som styr sättet att 
handla på alla nivåer inom organisationen. Han tror att varje företag har en egen kultur som 
kan utvecklas, ändras och styras. Om företagen inte ständigt håller kulturen vid liv kommer 
den att sluta fungera. Han anser att styrningen av kultur enklast sker genom normer och menar 
att det är normerna som styr beteenden och attityder hos medarbetarna på företaget.69 
  
Kritiker menar att olika delar av organisationen inte kan uppfattas som likvärdiga och att 
normer och värderingar inte kan vara desamma inom hela organisationen. De menar att 
normer och värderingar är mer knutna till arbetsplatsen än till hela organisationen.  
Det finns också ett antal faktorer som avgör vilka normer olika människor har såsom: ålder, 
kön, utbildningsnivå, position, belöningssystem etc. Alvesson (1995) menar att det skulle vara 

                                                 
67 Bang 1999:114 f. 
68 Svenska Dagbladet 1990:41 
69 Ibid 
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konstigt om VD:n, sekreteraren, produktionsanställda, säljare, produktdesigner delade exakt 
samma normer.70 
 

4.1.5 Företagskulturens beståndsdelar 
För att på bästa sätt nå effektivitet inom en organisation, måste ett antal komponenter länkas 
till varandra. Bruzelius & Skärvad (2000) anser att de viktigaste beståndsdelarna i en 
företagskultur är idealmål, dominerande idéer och värderingar, signifikanta aktörer och 

förebilder, normer och regler samt informella kommunikationskanaler.71 Dessa beståndsdelar 
måste spridas och fungera i hela organisationen för att gemensamma värderingar om 
företagets mål, syfte och vision ska uppnås på bästa sätt. Detta är viktigt vid en 
utlandsetablering.  

 
 
Figur 1. Viktiga beståndsdelar i en organisations kultur.72 

 

Idealmål är det eller de vägledande mål som organisationen bör rätta sig efter. Ofta 
formuleras idealmål med termer av missioner och visioner. Ett exempel som tas upp är ”IKEA 

– inte för de rika men för de kloka”. 

 
Dominerande idéer och värderingar finns inom alla organisationer. De är åsikter om vad som 
är bra och dåligt, önskvärt eller inte önskvärt, vad som skall eftersträvas samt vilka beteenden 
som ska gälla, t.ex. de anställdas beteende mot kunder och medarbetare. Om medarbetarna i 
en organisation är medvetna om vad företaget står för blir det enklare att förstå vad som krävs 
av dem. Värderingarna skiljer sig från företag till företag och ger medarbetarna en vägledning 
till hur man på bästa sätt löser ett problem.  
 

                                                 
70 Alvesson 1995:33 
71 Bruzelius & Skärvad 2000:310 f 
72 Bruzelius & Skärvad 2000:310 
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Företagets signifikanta aktörer är personer som har tillräckligt stort inflytande i 
organisationen för att kunna påverka de viktiga komponenterna, dominerande värderingar, 
idéer och föreställningar. 
 
Normer och regler som finns i företaget innefattar t ex. stil, etikett, språkbruk, uppträdandet 
mot medarbetare och kunder samt utförandet av arbetsmoment. När människor arbetar 
tillsammans skapar de förväntningar på andras beteende som kallas normer. Normer växer 
fram genom pågående aktiviteter hos medarbetarna och blir efterhand regler för beteenden 
hos medarbetarna. 73 Dessa normer kan vara formella och informella. De formella reglerna 
talar om vad som ska och inte ska göras, eller vad som får respektive inte får göras. De 
informella reglerna däremot kan vara spontant uppkomma normer som ibland står i strid mot 
de formella reglerna. De informella normerna skapas av medarbetarna. För att en norm eller 
regel ska ha någon verkan är det en förutsättning att det finns möjlighet att utdela belöningar 
eller bestraffningar av olika slag. I en grupp finns det starka krafter för att standardisera de 
olika gruppmedlemmarnas beteenden. Om de flesta medarbetarna följer en informell norm 
och någon avviker från detta beteende finns det en risk för utstötning från gruppgemenskapen.  
 
Informella kommunikationskanaler är det nätverk som förmedlar värderingar och normer i en 
organisation. Den informella organisationen är betydelsefull för vad som händer inom 
organisationen. Det anses att det mesta som sker i en organisation börjar med informationen 
via det informella nätverket.74 
 

4.1.6 Kulturens påverkan på medarbetarna 
Det pågår en ömsesidig påverkan mellan företagskulturen och dess medlemmar, genom att 
medlemmar skapar, upprätthåller och ändrar kulturen, samtidigt som kulturen bidrar till att 
forma medlemmarna. Genom en god sammanhållen kultur förenklas samarbetet hos 

medarbetarna, samt skapar bättre gemenskap som bättre möjliggör uppbyggnaden av 

organisatoriska rutiner. Hur väl och på vilket sätt företagskulturen tas upp av individerna i 
företaget beror på hur de förhåller sig till den sociala påverkan som företagskulturen utövar 
på dem. Enligt Bang (1999) finns det tre former för hur medarbetarna låter sig påverkas: 
foglighet, identifiering och internalisering.75 
 
Foglighet är när den anställda rättar sig efter en annan individ eller grupp i hopp om att lyckas 
uppnå/undgå någon form av belöning eller straff. Denna påverkan är lite permanent eftersom 
individen inte fortsätter att låta sig påverkas när hotet om straff eller löftet om belöningen 
försvinner. 
 

                                                 
73 Bang 1999:55 
74 Bruzelius & Skärvad 2000:311 f 
75 Bang 1999:109 f 
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Identifiering är när en individ ansluter sig till någon annans värderingar, normer och 
beteenden i sin strävan att identifiera sig med den andra. Detta sätt att förhålla sig till att 
påverkas är starkt knutet till den person som man försöker efterlikna och skapa en relation till. 
Identifiering är starkare och mer permanent hos individen än foglighet, men den dag 
förebilden försvinner tar det inte långt tid förrän dennes ideologi glöms bort och efterhand 
ersätts av någon annan. 
 
Internalisering är det sätt som är starkast och mest permanent. Internalisering sker: 
 

”När en individ accepterar påverkan för att de föreskrivna värderingarna, 

normerna och beteendet överensstämmer med vederbörandets eget 

värderingssystem eller verklighetsuppfattning” 76.  
 
Denna form av påverkan är mycket motståndskraftig och oberoende av om den som påverkar 
finns på plats eller inte.  
 

4.1.7 Företagskultur som styrmedel 
Enligt Bang (1999) kan kultur ses ur två perspektiv, antingen har ett företag en kultur eller är 
företaget en kultur. Om man anser att kultur kan styras ses kultur inom organisationen som en 
funktion för företagets effektivitet och överlevnad. Att kunna kontrollera och styra kulturen 
blir betydelsefullt för att nå företagets övergripande mål och syfte. Kultur blir ett medel för att 
åstadkomma lojalitet, produktivitet och lönsamhet i organisationen.77  
 
Ur ett metaforsynsätt då ett företag är en kultur, anses det inte att kulturen kan styras, 
kontrolleras eller medvetet förändras. Här är kulturen något som växer fram av sig själv i ett 
socialt system och inte något som medvetet kan manipuleras fram av människor. Kultur ses av 
Alvesson (1995) som något som växer fram i organisationen och inte är så lätt att styra. 
Däremot finns det många sätt att påverka kulturen. 78  
 
De som menar att kultur kan styras anser att kulturteorin visar på möjligheter för ledningen att 
ha större inflytande och styrning inom organisationen. Om kulturen kan påverka beteenden 
via normer och värderingar, bör det vara möjligt att styra organisationens normer och 
värderingar på ett sådant sätt att man mer eller mindre kan garantera vissa beteenden och 
andra prestationer inom företaget. Denna kulturella styrning kan t.ex. ske genom rekryterings- 

och anställningspraxis, vilken syftar till att få personal som ställer upp på organisationens 
värderingar. 79  
 

                                                 
76 Bang 1999:110 
77 Bang 1999:140 
78 Alvesson 1995:7 
79 Hatch 2002:267 
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Ett företag med stark företagskultur är vanligtvis mer framgångsrikt än ett företag med svag 
kultur. Företag med stark företagskultur kan använda denna som ett slags kontrollverktyg och 
på så sätt ersätta eller komplettera de mer formella kontrollsystemen. Företag med mycket 
stark företagskultur behöver inte ha formella regler eftersom medarbetarna vet vad som ska 
göras och delar de tankar och värderingar som råder inom organisationen.80 
 
4.1.8 Kultur ett styrverktyg i ledningens händer  
Företagets ledning innehar en central roll vid utformningen av en företagskultur. Kulturer som 
stödjer och utvecklar affärsverksamheten är ett viktigt konkurrensmedel för ledningen81. 
Ledningen kan använda sig av företagskulturen som ett hanterbart och verkningsfullt 
ledningsinstrument när strategiska förändringar genomförs. Företagsledningen kan påverka 
företagskulturen genom att utveckla företagets filosofi, budord, symboliska handlingar mm82. 
Det är ledningen som sätter sin prägel på kulturen i ett företag och den rådande 
företagskulturen som finns.  
 
Den företagskultur som ledningen skapar kommer att vara av stor betydelse för medarbetarnas 
inställning till företaget och till företagets arbetsuppgifter. Bang (1999) skriver att företag där 
medarbetarna har delade värderingar och beter sig någorlunda på samma sätt också blir mer 
harmoniska och effektiva. Det är av stor vikt att alla delar de normer och värderingar som 
finns, ingen skall känna sig utanför. Det finns alltid en mening med kulturskapandet, den 
bildar en verklighetsbild av företaget. Det gäller att få alla de anställda att känna sig hemma 
inom organisationen. De anställda är inte bara arbetskraft utan också individer som ska 
respekteras. Därför måste ledningen lägga stort vikt på att få medarbetarna att identifiera sig 
med organisationen så att det uppstår ett slags familjekänsla och företagsanda.83 
 
Dagens organisationer i samhället har kommit till ett läge där det finns mindre behov av 
regelkontroll, toppstyrning och hierarkiskt maktutövande. Individen är idag så pass 
välutbildad att han eller hon kan agera utifrån sin egen förståelse för att nå det mål som ska 
infrias. Organisationer behöver därför inte idag chefer som står och delar ut arbetsuppgifter 
till medarbetarna. Gårdagens chef har idag blivit en ledare som ger direktiv efter en 
ramformulering för hur verksamheten ska fungera och skötas. Ramformuleringen består av 
målformuleringar, riktlinjer och gränser som individen behöver för att utföra sitt uppdrag. En 
organisation som styrs av uppdrag och ramar skapar goda förutsättningar för att medarbetarna 
själva ska kunna bidra med att utveckla sina arbetsuppgifter. Genom att medarbetarna får 
större befogenheter ökar verksamhetens flexibilitet och därmed utnyttjas den tillgängliga 
kompetensen på bästa sätt.84 
 
                                                 
80 Grant 2002:505 
81 Erikson 1998:172 
82 Bengtsson & Skärvad 1988:150 
83 Bang 1999:107 ff 
84 Klerk 1996:68 
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Genom ledaren kan ledningen förmedla de värderingar och normer som de vill att 
medarbetarna ska ha. Detta kan förmedlas via ledarens synliga beteende, vilka arbetsuppgifter 
som utförs, hur det utförs och hur de förhåller sig till kolleger och underordnade.85 Det är ofta 
betydande ledare som grundlägger, formar samt utvecklar det kulturella system som bildas i 
organisationen. Genom ett gott ledarskap kan företagsledningen få ett stort inflytande över hur 
de anställda hanterar och förstår sina arbetsuppgifter.86 
 

4.1.9 Nationella kulturskillnader – internationell etablering 
Det är viktigt att inse graden av den egna nationella kulturens inverkan på den internationella 
verksamheten samt den lokala kulturens påverkan på verksamheten. Det är viktigt att 
internationella chefer förstår att om företaget vill agera på en global marknad, bör det egna 
landets nationella kultur inte dominera organisationen. Det internationella företaget kan ha 
fyra olika beteendemönster: etnocentrism, polycentrism, regiocentrism och geocentrism. 
Dessa har sin grund i de egna nationella värderingar och trosuppfattningar och återspeglas i 
ett företags struktur och personalfrågor:87 
 
Etnocentrism – hemmaorienterat: företaget föredrar exempelvis att ha hemlandets personal på 
nyckelposter och att belöna dessa bättre än lokal personal. Dessutom finns en tro på att 
hemmaorganisationens sätt att verka är det optimala. 
 
Polycentrism – värdlandsorienterat: De föredrar att inte lägga sig i den utländska 
verksamheten i alltför hög grad och kan ha svårigheter med att förstå vad som sker i det 
utländska dotterbolaget. Lokal personal sitter på de flesta nyckelposter.  
 
Regiocentrism – regional- och områdesorienterat: fördelar ses med att rekrytera, utveckla och 
anställa chefer och annan nyckelpersonal på ett regionalt plan. 
 
Geocentrism – världsorienterat: försök sker här med att integrera olika regioner i ett globalt 
system. Moderbolaget och dotterbolaget ser sig själva som delar i en global enhet. Det finns 
en tro på att företagets speciella kompetens ligger i att kunna optimera resursallokering på ett 
globalt plan. 
 
Vid en etablering utomlands ställs nya krav på företaget. Företaget måste vidga sitt perspektiv 
skaffa sig god kunskap om den rådande kulturen som råder på den aktuella marknaden. Varje 
land skiljer sig åt när det gäller traditioner, värderingar och normer. Dessa bildar bl.a. landets 
kultur. Ett företag måste välja vilken linje som ska följas. Antingen från att vara styrd av 
landets kultur eller att låta företagskulturen styra oavsett land. 88  

                                                 
85 Bang 1999:85 
86 Bakka & Fivelsdal & Lindkvist 1993:139 
87 Beamish & Jägeler & Lecraw & Morrison 1994:170 ff 
88 Erikson 1998:185 
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För att kunna jämföra olika nationella kulturer och belysa hur de skiljer sig från varandra 
använder sig författarna Bakka & Fivelsdal & Lindkvist (1993) av Geert Hofstedes fyra 
huvuddimensioner:89 
 
Maktdistans handlar om i vilken utsträckning medarbetarna av en nation är villiga att 
acceptera en ojämn fördelning av makt, välstånd och prestige90. I Sverige t.ex. är detta 
maktavståndet väldigt lågt91. 
 
Struktureringsbehov handlar om vilken utsträckning medarbetarna känner sig hotade av 
osäkra och oklara situationer och i vilken grad de försöker undvika dessa genom formella 
regler, stabila karriärer, att inte tolerera avvikande idéer och beteenden samt genom att tro på 
absoluta sanningar och experter.92 Sverige med sin utbredda metod för målstyrning har låg 
nivå för denna faktor93.  
 
Individualism kontra kollektivism: Individualism handlar i vilken utsträckning människor i en 
kultur kan förväntas agera oberoende av andra medlemmar ur samma kultur. Tecken på 
individualism finns i människors sätt att leva tillsammans. I individualistiska kulturer är 
relationerna mellan individerna ganska fria och individerna förväntas ta ansvar för sig själva. I 
kollektivistiska samhällen ger tätt sammanhållna grupper däremot individerna deras identitet 
och en känsla av tillhörighet. Men den känsla av trygghet som relationerna ger kräver i 
gengäld förhållandevis stark lojalitet.94  
 
Maskulin kontra feminin värderingsdominans: Här anges graden av maskulint beteende, som 
till exempel fokuserar på pengar, ting och den egna framgången till skillnad mot mer feminina 
beteenden som medkänsla med andra och livskvalitet som centrala begrepp. I mycket 
maskulina kulturer förväntas mannen vara mer bestämd och kvinnorna mer vårdande och vice 
versa.95  
Bakka & Fivesdal & Lindkvist (1993) menar att de nationella kulturskillnaderna sätter ramar 
för organisationen och ledarskap i skilda delar av världen. Han anser att företagen skall vara 
försiktiga och kritiska vid överföring av sina teorier till nya länder.96  

                                                 
89 Bakka & Fivelsdal & Lindkvist 1993:146 
90 Ibid 
91 Hatch 2002:239 
92 Bakka & Fivelsdal & Lindkvist 1993:146 
93 Hatch 2002:240 
94 Bakka & Fivelsdal & Lindkvist 1993:146 
95 Ibid 
96 Bakka & Fivelsdal & Lindkvist 1993:147 
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4.2 Motivationsteorier 
Motivationsteorier handlar om vad som driver en människa och dess beteende. Teorierna är 
många och har studerats utifrån flera synvinklar. De senaste decennierna har det humanistiska 
synsättet förändrats en hel del, vilket har medfört att även teorierna har förändrats. För att ge 
en ökad inblick i vad motivationsteorier innebär, kommer vi kortfattat att presentera två 
centrala teorier. 
 
Maslows behovstrappa är döpt efter den Amerikanske psykologen Abraham Maslow som på 
1950- talet försökte skaffa sig förståelse för det mänskliga beteendet.97 Teorin bygger på att 
människan hela tiden strävar efter att förverkliga saker. Detta skapar en hierarki med olika 
stadier. I första stadiet är det mat och vatten som står i centrum. Livet kretsar då kring detta 
och ”allt” annat stängs ute. När det första stadiet är förverkligat och tryggat säger människans 
instinkt att den vill ha tak över huvudet. Därefter följer behoven enligt nedan.98 
 

 

 
 
- Värden och betydelser 

 
 

- Att få styrka 
 
- Prestige 

 
- Gemenskap 
 
- Bostad 
 
- Lön 

Figur 2. Maslows behovstrappa.  
 
Denna behovstrappa går även att knyta till arbetet som vi gjort till höger om diagrammet. 
Lönen är nödvändig för att skaffa mat. Den täcker ofta även det andra behovet bostad. Men 
här kan även andra former komma in som t.ex. tjänstebostäder. En arbetsplats bör vara något 
som folk trivs att gå till. De anställda har skapat en gemenskap som kan kopplas till Maslows 
steg trygghet. Människan visar gärna att de är duktiga på saker och ting. I Sverige är vi idag 
titel- fixerade. Att kunna titulera sig som chef av något slag känns personligt och skapar ett 
mervärde för den anställde. Det kan också handla om att personen i fråga får tillgång till 
tjänstebil vilket kan väcka andras beundran.99 

                                                 
97 Whitmore 1997:107 
98 Ibid 
99 Whitmore 1997:109 
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Självkänsla och självförverkligande kan inte uppfyllas genom monetära och subjektiva 
belöningar. Självkänslan uppfylls genom tillit och förtroende. En ansvarsfull tjänst kan vara 
ett exempel på detta. Maslows pyramidspets bygger mycket på individens egna intressen och 
att förverkliga sina möjligheter.100 
 
Alla människor har samtliga stadier inom sig men det är bara de som inte är uppfyllda som 
kan användas som incitament till ökad prestation.101 Därför måste ledaren ha god insikt i var 
den anställde befinner sig idag och ge belöningar utifrån detta perspektiv. Blir den anställde 
erbjuden en belöning på det steget där den redan befinner sig, kommer det inte att fungera 
som en morot.102 
 

4.2.1 Motivation 
 

”Moroten och piskan är genomgripande och övertygande motivationsmedel. 

Men om man behandlar människor som åsnor, uppför de sig som åsnor”103 
 

För att skapa effektivitet inom företaget krävs det att personalen trivs med sina arbetsuppgifter 
och känner att det ger dem ett mervärde. När det diskuteras motivation så skiljs det mellan 
inre och yttre motivation. Den inre motivationen styrs av lusten och viljan. Den yttre 
motivationen är den som ofta brukar benämnas som moroten dvs. uppmuntran som individen 
får för att utföra en prestation.104 
 
Den inre motivationen är ofta kopplad till våra anlag. Det som är lätt övar vi gärna och ofta 
på, både vad det gäller den praktiska och den kunskapsmässiga biten.105  
Ofta finns det en korrelation mellan det personliga intresset och den arbetsuppgift individen 
söker på ett företag. Företaget kan i sin tur visa uppmärksamhet för de intressen som en 
anställd har. Detta kan göras genom att företaget förändrar arbetsfördelningen på 
arbetsplatsen samt att företaget individanpassar arbetsuppgifterna mer. Skapar företaget 
förändringar där människan i allt större grad får vara med och påverka situationen ökar också 
deras inre motivation.106  
 
Moroten ger företaget till de anställda när de har presterat utöver det vanliga eller nått upp till 
ett överenskommet mål. Med morot menar vi yttre motivation. Den största yttre 
motivationskällan är lönen. I princip har alla anställda någon form av grundlön. Storlek på 

                                                 
100 Whitmore 1997:109 
101 Ibid 
102 Ibid 
103 Whitmore 1997:105 
104 Viklund 1996:119 
105 Viklund 1996:119 
106 Viklund 1996:120 
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denna kan sedan bero på om den är resultatbaserad eller prestationsbaserad lön.107 Kommer 
individen upp i löneskikten är det vanligt att företaget kompletterar lönen med någon typ av 
naturaform. Exempel på detta kan vara fri- telefon, bostad eller bil. Företagsledningen kan 
också påverka den yttre motivationen hos de anställda genom att knyta mål till belöningar. 108 
Detta kommer vi att presentera i ett eget kapitel nedan. 
 

4.2.2 Belöningssystem 
Belöningssystem påverkar den yttre motivationen. Belöningssystem är ofta av monetär form 
men kan också förekomma som subjektiva ting, exempelvis beröm eller befordran. 
 
Jacobsen och Thorsvik (1998) menar att det finns tre olika sätt att dela ut belöningar på: 
1. Belöningen delas ut individuellt. Ett individanpassat system sporrar den enskilda arbetaren 
att göra det lilla extra på sitt arbete.  
2. Gruppvis utdelning. När denna modell tillämpas så belönas en viss grupp för den prestation 
de utfört. Tillämpar företaget denna modell så tvingar de dessutom personalen att samarbeta. 
3. System belöning. Vilket innebär att man ger personalen en fördel. Exempel på fördelar kan 
vara förmånlig försäljning av hemdatorer eller optionsförsäljning till personalen. 
Arbetsgivarna måste även se till nackdelarna när de nyttjar ovanstående teorier. Individuell 
utbetalning kan leda till att rivalitet uppstår på arbetsplatsen. De gruppvisa utbetalningarna 
kan skapa problem mellan avdelningarna på företaget. 
 
När ett företag använder sig av belöningssystem är det viktigt att de informerar all personal 
om hur det fungerar. Framförallt de som inte berörs av det. Personalen som inte erbjuds att få 
del av belöningssystemet bör också få veta varför de inte får göra detta.109 Denna öppenhet 
leder till färre missförstånd och en bättre miljö på företaget. 

 

4.3 Rekrytering 
En viktig del i personalstrategin är rekrytering, d.v.s. vilka personer som organisationen ska 
sträva efter att rekrytera. Detta är beroende av vilken strategi och affärsidé som företaget 
använder eller kommer att använda sig av. Vilken typ av medarbetare krävs med 
utgångspunkt i mål, strategier, teknologiska krav etc.110 
 
Det mest väsentliga underlaget för en god rekrytering är att definiera de arbetskrav som 
behövs för de lediga tjänsterna. De viktigaste verktygen för arbetskravsbestämning är 
arbetskravsanalyser och befattningsbeskrivningar.111 

                                                 
107 Viklund 1996:121 
108 Ibid 
109 Olofsson & Svensson 2003 
110 Hallinder & Uggelberg 1969:274 
111 Hallinder & Uggelberg 1969:82 
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Rekryteringen av en ny medarbetare innebär att företaget söker en person som kan fylla de 
arbetskrav som ställs idag men även i framtiden. Det är också viktigt att personen som 
företaget söker är en person som passar väl in i arbetsmiljön och företagskulturen. Individen 
ska klara av att arbeta i företaget, åstadkomma ett bra resultat och kunna utvecklas med 
företaget på ett professionellt sätt.112  
 
Roger Hagafors vid Mercuri Urval anser att när ett företag söker en person till en befattning, 
ska det resultera i att företaget kan anställa någon som gör en god arbetsinsats men även trivs i 
företaget samt med arbetsinnehållet.113 
 

4.3.1 Rekrytering av ledare 
En verksamhet som strävar mot företagets mål är beroende av att ledningen är målorienterad. 
Det är viktigt att en ledare har förmågan och ambitionen att prioritera det som är mest 
väsentligt för att de ska nå det förväntade resultatet. Detta innebär att alla andra meriter som 
kunskap, lojalitet, lång och trogen tjänst, popularitet, politiska åsikter eller kändisskap 
kommer i andra eller tredje hand. Om företaget ändå låter dessa faktorer spela en avgörande 
roll, skadas organisationens begåvning.114 
 

4.3.2 Gruppens utseende 
Organisationer som har grupper med en någorlunda jämn könsfördelning visar sig fungera 
mer dynamiskt än organisationer som är enkönade grupper. Ett kön som kommer in som en 
klart synlig minoritet får stora svårigheter att anpassa sig och har tendens att lämna 
arbetsplatsen. En blandning av ålderskategorier gör också att organisationen får en bättre 
balans och starkare utveckling än grupper med liten åldersspridning. Det är också viktigt att 
personerna i arbetsgruppen har olika egenskaper. En grupp med bara rörliga personer riskerar 
att bränna ut sig genom en alltför hög arbets- och utvecklingstakt. För att få en bättre balans i 
gruppen skulle det behövas en stabilare och mer eftertänksam person.115 

 

4.3.3 Långsiktighet i rekryteringen 
Lena Malmfors, personalchef inom läkemedelsbranschen anser att organisationer som 
rekryterar kortsiktigt gör fel. Hon anser att ett långsiktig arbetssätt byggt på strategier för 
verksamheten kombinerade med strategier för den interna kompetensutvecklingen blir 
nyckeln till ett framgångsrikt rekryteringsarbete.116  
 

                                                 
112 Svenska Dagbladet 1990:26 
113 Svenska Dagbladet 1990:87 
114 Klerk 1996:168 
115 Svenska Dagbladet 1990:31 
116 Svenska Dagbladet 1990:34 
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4.3.4 Var hittar företag personal vid rekrytering 
Hur går företaget tillväga för att få tag på rätt person som sökes? Sökningen kan ske på olika 
sätt. Bl.a. genom följande exempel.117 

• Annonsering i dagspress och fackpress 

• ”Headhunting” 

• Sökning i interna databaser 

• Kontakt med arbetsförmedlingen  

• Bevakande eller deltagande i jobbmässor 

• Mer långsiktiga satsningar av typen samarbetsprojekt mellan storföretag och 
universitet 

Vilken metod som används beror mycket på följande faktorer.  

• Typ av nivå och befattning  

• Hur många kandidater finns det på arbetsmarknaden relaterat till kravprofilen 

• Arbetsplatsens attraktionskraft, bl.a. ur geografisk aspekt 

• Finns krav på sekretess ut företagets eller kandidaternas synvinkel 

• Grad av tidspress 

• Redan vidtagna åtgärder för att fylla luckan 
 

4.4 Kommunikation 
4.4.1 Varför kommunicera 
Allt kommunikativt arbete som organisationen uträttar börjar på hemmaplan. Om inte de 
anställda vet vad företaget står för och var det är på väg finns det ingen som vet utanför 
företagets gränser heller. Robert Taylor sade sig i början av 1900-talet: 
 

”Den som inte har information kan inte ta ansvar. Den som har information kan 

inte undvika att ta ansvar118”.  

 
Om ett företag helt skulle upphöra med att kommunicera med medarbetarna kommer följden 
bli att ingen vet någonting. Ingen vet hur det var, hur det är eller hur det blir. Ett sådant 
företag skulle inte ha en chans att lyckas överleva på marknaden. Utgångspunkten är alltså att 
kommunikation är nödvändig.119 
 

4.4.2 Skapa enighet om mål.  
Om ledningen hela tiden håller en dialog med de anställda om vart företaget är på väg och 
varför, blir det enklare för medarbetarna att enas om vilken väg som ska tas och vilka metoder 

                                                 
117 Svenska Dagbladet 1990:57 
118 Erikson 1998:44 
119 Ibid 
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som ska användas. Det är självklart att effektiviteten ökar om alla inom företaget drar åt 
samma håll och har samma uppfattning om vad man som vill åstadkomma.120  
 
De medarbetare som har en blick över helheten, känner till målen och som har tillräckligt med 
information för att ta bra beslut, får också ökad egen motivation. Förståelsen varför deras 
arbete betyder något i sammanhanget ökar.121 

 
Det är viktigt att skapa ett informationssystem mellan organisationens olika delar och dess 
medarbetare, för att hela tiden hålla kontakt.122 Idag uppstår problem och missuppfattningar 
ofta när vi kommunicerar. Det är därför viktigt för organisationerna att hela tiden jobba med 
de kommunikationskanaler som finns.  
 
Den enklaste kommunikationsmodellen bygger på tre element: 
 

 
 
Figur 3: Kommunikationsmodell 1.123 

 
Modellen visar att något flyttas från sändaren till mottagaren. Denna modell har tre faser.124  
 

1. Inkodning. Här formuleras meddelandet som så småningom ska nå mottagaren. 
Poängen är att sändaren ska välja ett språk som mottagaren kan förstå. Detta verkar ju 
inte vara så svårt, men författaren menar att vi alla bryter mot denna grundregel.  

 
2. Kanaler. Därefter ska meddelandet nå mottagaren i någon form. Det kan vara via 

telefon, brev, fotografi, annons eller TV-inslag. Kanalegenskaper är mycket viktiga för 
meddelandets effekt på olika mottagargrupper. Det starkaste är bilder och det talade 
språket.  

 
3. Avkodning. Denna fas handlar om mottagandet. Problemet är, kommer meddelandet 

fram till mottagaren och hur tas det emot och tolkas?  
 

                                                 
120 Erikson 1998:44 
121 Ibid 
122 Erikson 1998:46 
123 Bakka & Fivelsdal & Lindkvist 1994:161 
124 Bakka & Fivelsdal & Lindkvist 1994:161 f 
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     Sända                                              Störningar                                              Ta emot 

 
                                          Återkoppling 
 
Figur 4: Kommunikationsmodell 2.125 

 
Problemet med denna envägskommunikation är att avsändaren inte vet om meddelandet har 
gått fram eller hur det har tolkats. Om sedan meddelandet levereras i flera olika led, ökar 
risken för misstolkningar. För att undvika detta används så kallad feedback, som innebär att 
det hela tiden sker en återkoppling till avsändaren. Feedback är av stor betydelse i 
organisationer då missförstånd i kommunikationen kan leda till problem.126 

 
Den återkoppling som görs till avsändaren är naturligtvis inte felfri. Den kan innehålla i stort 
sätt samma problem som sändar- mottagarprocessen.127  

 

4.5 Olika kommunikationssätt 
 
4.5.1 Vilken kanal ska användas 
Den interna kommunikationen kan gå till på olika sätt beroende på vad som egentligen ska 
förmedlas. Den interna dialog som sker delas in i olika typer, beroende på dess innehåll för att 
underlätta för de anställda. När valet av informationskanal sker så är det viktigt att se vilka 
metoder eller kanaler som används vid den interna dialogen. Författaren tar upp tre olika 
metoder: skriftliga kanaler, muntliga kanaler och de elektroniska kanalerna.128 
 

4.5.2 Skriftliga kanaler 
Vad som menas med skriftliga kanaler är tryckt information på olika typer av papper eller 
annat material t.ex. trycksaker, personaltidningar, OH-material, utställningar, faktabroschyrer, 
nyhetsbrev, protokoll, PM och rapporter. Om texten är korrekt skriven är risken för 
                                                 
125 Bakka & Fivelsdal & Lindkvist 1994:163 
126 Bakka & Fivelsdal & Lindkvist 1994:162 
127 Bakka & Fivelsdal & Lindkvist 1994:163 
128 Erikson 1998:50  
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feltolkningar och missförstånd liten. En skriftlig information kan läsas när det passar 
mottagaren. Nackdelen med den skriftliga kanalen är att möjligheterna till en dubbelriktad 
dialog är liten. De skriftliga kanalerna är bäst då det gäller att förmedla och dokumentera 
fakta och betydligt sämre då det fungerar som instrument för dubbelriktad intern 
kommunikation.  
 

4.5.3 Elektroniska kanaler 
De elektroniska kanalerna kan bestå av e-post, intranät, videokonferenser, intern-TV, 
internradio, databaser, video och andra elektroniska meddelandesystem. Intranät är ett 
praktiskt sätt att sprida information och nyheter till dem som är anslutna till systemet. För en 
tid framöver måste företag och organisationer jobba med parallella kanaler för att tillgodose 
medarbetarnas informationsbehov. Fördelen med elektroniska kanaler är att de återger fakta 
på ett bättre sätt än de skriftliga kanalerna. De elektroniska medierna är överlägsna i 
överföringshastighet. T.ex. e-post och intranät och fax tar bara någon minut. Man kan 
dessutom välja exakt mottagare. Det finns svagheter även hos de elektroniska medierna. Även 
om tillgängligheten har ökat krävs det en viss typ av egen utrustning för att det ska kunna 
konsumeras. Det kan vara svårt att använda på en arbetsplats där medarbetarna vanligen inte 
har löpande tillgång till t.ex. datorer.  
 

4.5.4 Muntliga kanaler 
Få saker på en arbetsplats tar så stor tid som möten och andra former av muntliga kontakter. 
De muntliga kanalerna består av bl.a. planerade eller informella möten, konferenser och 
seminarier. I den muntliga dialogen finns möjligheter till frågor och förtydligande. Möten 
med andra människor tillgodoser ett av våra viktigaste psykologiska behov.  
 

4.5.5 Kombinera olika kanaler 
För att uppnå kravet på effektivitet gäller det att länka samman de olika typerna av 
kommunikationskanaler. 129 Dessa kompletterar varandra och leder då till störst effektivitet, 
både när det gäller ledningens ambitioner samt att höja medarbetarnas kunskap och deras 
möjligheter att ge sin syn på verkligheten. Det beskrivs som en trappa: 

 
Figur 5. Kombinationer av kanaler. 130 
 

                                                 
129 Erikson 1998:57 
130 Erikson 1998:58 
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4.5.6 Mellanchefernas nyckelroll 
I de större organisationerna finns flera beslutsnivåer och därmed flera chefsnivåer. Deras 
uppgift är att få den interna och externa dialogen att fungera mellan de olika leden. Om 
ledningen och mellancheferna har olika synsätt på kommunikation kommer det att leda till allt 
större oklarhet hos medarbetarna. Beroende på situationen finns det i princip tre olika metoder 
att använda mellancheferna i kommunikationsarbetet.131 
 
1. Använd ej. Ledningen väljer då att direkt kommunicera med samtliga medarbetare utan att 
gå via mellancheferna. Mellancheferna får informationen samtidigt som alla andra men har 
inte i uppgift att föra det vidare. Denna metod kan vara lämplig då företagets fundament ska 
kommuniceras internt eller externt. Det kan röra sig om ekonomiska resultat, affärsplaner 
eller andra situationer där ledningen vill markera sin beslutsmässighet och budskapet inte får 
förvanskas på grund av störningar.  
Nackdelen med denna metod är att mellanchefernas incitament att engagera sig i 
kommunikationsfrågor minskar om ledningen ständigt tar över deras uppgifter. 
 
2. Ge stöd och råd. Denna metod går ut på att ledningen stödjer mellanchefernas arbete med 
den interna och den externa kommunikationen. Ledningens fakta och material går ner till 
mellancheferna för att sedan fördelas ut på respektive avdelning. Denna metod kan vara rätt 
när övergripande budskap måste anpassas till olika avdelningar för att bli relevanta. Risken 
kan vara att budskapet förvrängs eller att tyngdpunkten förskjuts beroende på avdelningens 
intresse och mellanchefernas engagemang och prioriteringar. Ett sätt att löpande följa upp 
processen är att ledningen får återkoppling av mellancheferna. Genom att ge mellancheferna 
direkt dialog med ledningen höjs deras status och engagemang. 
 
3. Involvera. Då förändringar behöver göras måste mellancheferna engageras redan från 
början. Annars kommer de inte att medverka till att de beslutade åtgärderna verkligen 
genomförs. Om mellancheferna känner att de inte varit delaktiga och fått påverka 
beslutsprocessen vill de heller inte genomföra beslutet. 
Genom att involvera mellancheferna redan från början i utvecklingsstadiet blir 
beslutsunderlaget mer verklighetsförankrat. Problemet med processen är att det drar ut på 
tiden. Beslutet som tas kan bli rätt men taget för sent och därmed inte genomfört. 
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Figur 6. Kommunikationsvägar. 132  
 

4.6 Sammanfattning av teorier 
När ett företag ska etablera sig internationellt styrs det av det aktuella landets rådande kultur. 
Antingen kan företaget låta sin egen företagskultur styra eller så styrs företaget av landets 
kultur. Det är viktigt att ta hänsyn till medarbetarna. Det är medarbetarna som är den 
tydligaste faktorn som påverkar företagskulturen. De anställda skapar, upprätthåller och 
ändrar kulturen samtidigt som kulturen bidrar till att forma dem. Här är det viktigt att 
åstadkomma en internalisering hos medarbetarna som medför att de jobbar mot samma mål, 
värderingar och normer som resten av företaget. Det gäller att veta vilken strategi som ska 
följas vid rekrytering av personal till nyckelposterna samt till den operativa nivån. Företaget 
kan använda sig av hempersonal från företaget eller rekrytera personal regionalt samt 
använda sig av intern- eller externrekrytering. Ibland kan det vara bäst att kombinera de olika 
metoderna. 
Den interna kommunikationen med informella kommunikationskanaler samt informella regler 
gör att det blir enklare att driva medarbetarna mot företagets mål. Det informella nätverket i 
företaget är en nyckelresurs som bör utnyttjas, för att företaget ska effektiveras samt stärka sin 
företagskultur.  

                                                 
132 Erikson 1998:170 
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5 EMPIRI 
detta kapitel presenterar vi det empiriska material  som har samlats in genom de 
intervjuer som har genomförts . Den insamlade empirin är uppdelad efter de olika 

respondenternas intervjuer. Frågorna till respondenterna presenteras under bilagor i slutet 

av uppsatsen.  

 

1. Intervju med f.d. personalansvarig IKEA Kina 
Landets kultur i förhållande till företagskulturen 
IKEAS mål är att implementera organisationens företagskultur istället för att anpassa sig efter 
landets generella företagskultur. Detta har fått både positiva och negativa konsekvenser för 
medarbetarna på IKEA i Kina. När IKEA etablerade sin försäljningsverksamhet i Kina 
förväntade sig den kinesiska personalen en hierarkisk kultur. Denna krock har fått negativa 
konsekvenser på bl.a. kommunikationen eftersom medarbetarna undvek kommunikation med 
cheferna. De anställda ville uppenbarligen inte riskera att det blev konflikter. 
 
IKEA har till viss del anpassat sin företagskultur efter den kinesiska kulturen. De har bl.a. 
infört en AR chef (Area Responsible) på varuhusen. Genom att införa detta extra led fick 
organisationen fler chefer i ledet, vilket skapade en anpassning till den hierarkiska 
företagskultur som finns i Kina.  

 
 
Figur 8. Area Responsible. (Egen källa) 
Varuhuscheferna i Kina (Peking och Shanghai) är personer som sedan länge varit verksamma 
i IKEAS organisation. IKEA valde dessa personer för att kunna implementera 
företagskulturen på de nya varuhusen samt använda sig av individernas kunskap inom IKEAS 
organisation. Alla avdelningschefer som anställdes vid etableringen var kineser. Genom att 
använda sig av regionala invånare blev det lättare att förmedla kommunikationen mellan 
medarbetarna på den operativa nivån eftersom de också är kineser. Vid rekryteringen till 
avdelningscheferna anställdes personer som hade lätt att ta till sig västerländsk företagskultur.  
 

I 

Varuhuschef 

Avdelningschef Avdelningschef Avdelningschef 

AR AR AR 

Medarbetare Medarbetare Medarbetare 
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För några år sedan gjorde IKEA i Kina en undersökning om hur personalen och ledningen såg 
IKEAS företagskultur i förhållande till Kinas generella företagskultur. Här ansåg sig de 
kinesiska medarbetarna ligga något mer åt den kinesiska företagskulturen än åt IKEAS 
företags kultur. De västerländska cheferna tyckte att de låg ännu mer åt Kinas kultur än vad de 
kinesiska medarbetarna tyckte. Båda parterna ville förflytta sig mer åt IKEAS företagskultur 
än var man befann sig vid detta tillfälle. Detta var några år sedan och idag tror respondenten 
att detta har förändrats.  

 
Västerländska chefer 

Kinas kultur   IKEAS kultur  
        Kinas personal  

 
Figur 9. Kinas kultur i förhållande IKEAS kultur. (Egen källa) 

 
Respondenten säger att många av IKEAS anställda upplever företagskulturen på ett positivt 
sätt. Ett exempel på detta var när en kvinnlig anställd berättade att hon inte skulle kunna tänka 
sig att jobba på något annat västerländsktföretag än IKEA i Kina. IKEA har inte anpassat sig 
så mycket till den kinesiska företagskulturen som de flesta andra västerländska företag har 
gjort. 
 
Vid nyanställning av medarbetare på IKEA ger företaget utbildningar för att försöka forma de 
anställda efter företagsandan. Varje anställd får en handbok (Co-Worker) som beskriver 
arbetsuppgiften samt vilka värderingar och normer som företaget står för.  
Alla medarbetare vet vem grundaren Ingvar Kamprad är, men det betyder inget för den 
enskilda medarbetaren. Han har varit på besök på varuhusen i Kina. Detta var något speciellt 
för kineserna och deras företagskultur då medarbetarna inte förstod varför en hög ledare 
besökte just deras arbetsplats.  
 

Kommunikation 
IKEA var förberedda på det hierarkiska tänkandet inom den kinesiska företagskulturen. Alla 
de nyanställda på IKEA förväntade sig den hierarkiska struktur som de var vana vid. Följden 
blev att medarbetarna undvek kommunikation med cheferna. Generellt sett i Kina har 
medarbetarna lite att säga till om inom en organisation. 
 
När IKEA etablerade sig i Kina började de kommunicera på ett mer hierarkiskt sätt än vad 
den västerländska personalen var vana vid. Den skriftliga informationen sker genom 
”newsletters”. Den muntliga informationen går från ledningen vidare till avdelningscheferna 
och sedan till medarbetarna. Från medarbetarna går informationen steg för steg upp inom 
organisationen.  
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Belöningssystem och motivation 
För att hålla de anställda lojala till företaget har IKEA subjektiva belöningssystem i form av 
ansvar och uppdrag. IKEA gör även avsättningar till framtida pensionsfonder enligt kinesisk 
lagstiftning. För att behålla sina chefer har IKEA som mål att även cheferna ska ha möjlighet 
att växa inom företaget och få bättre arbetsuppgifter. Detta fungerar bra på varuhuset i Peking 
där det inte har varit någon personalomsättning på de viktigare nyckelposterna.  
 
IKEA anordnar många sociala aktiviteter för sina anställda. Generellt sett gör personalen mer 
tillsammans inom företagen i Kina än vad personalen gör i Sverige. Det ligger i Kinas kultur 
eftersom det tidigare ofta förekom att personalen bodde i kluster kring företagsområdena på 
de statligt ägda företagen. På dessa områden fanns det även affärer, skola för personalens barn 
osv.  
 
IKEAS personal tjänar ca 2000 kronor i månaden. Det ska jämföras med en vanlig kinesisk 
månadslön som ligger på ungefär 500 kronor. Det anses vara hög status att jobba på IKEA i 
förhållande till ett vanligt kinesiskt företag.  
 
För att få alla medarbetare att sträva mot samma mål och värderingar, är det viktigt att få dem 
att känna sig involverade och informerade. Medarbetarna har möjligheter att påverka och 
komma med idéer till sina chefer. Varje morgon har personalen morgonmöten angående 
försäljning och annat som rör verksamheten för att medarbetarna ska känna ett större ansvar 
till det arbete de gör. 
 
IKEAS etablering i Kina 
Vid etableringen såg IKEA landet Kina som en potentiell emerging market för sin 
verksamhet. Det fanns få aktörer inom möbelindustrin i Kina och IKEA såg ett tillfälle att få 
ett försprång gentemot framtida konkurrenter.  
 
Det är en lång och tidskrävande process att etablera ett företag i Kina. Det gäller att vara 
tålmodig och ödmjuk. Från att IKEA började planera en försäljningsetablering i Kina tog det 
2,5 år innan varuhuset kunde komma igång. Vid etableringen i Kina använde sig IKEA av ett 
konsultföretag. IKEA tittade även på redan etablerade företag för att få en inblick i den 
kinesiska företagskulturen. IKEA har en lång erfarenhet av etablering i andra länder. Av dessa 
finns det mycket kunskap i form av bl.a. tidigare misstag som gjorts i andra länder vid en 
etablering. Med hjälp av denna erfarenhet kan de förebygga att samma misstag görs igen. Det 
är bra att skapa ett stort kontaktnät vid etableringsfasen samt lära känna alla som kommer att 
vara involverade i IKEAS nätverk. Till de ledande posterna använder sig IKEA av 
internkompetens. Denna personal ska tidigare ha varit verksam på IKEA i Kina inom andra 
områden. 
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Vid etableringen i Kina dyker det ibland upp saker som företaget inte är förberedda på. Hos 
kineserna finns klasskillnader där status är viktigt. IKEA är idag inte ett varuhus för hela 
Kinas befolkning då det i Kina finns många fattiga människor. Målet för IKEA är att det även 
i Kina ska vara ett varuhus för alla. Trots att IKEA inte når alla i Kina nås de människor som 
är villiga att spendera pengar. Generellt sett kräver kunderna i Kina en bättre service mot vad 
IKEA är vana vid i västvärlden. IKEA försöker att ha en lika prisbild i hela världen. I Kina 
krävs det dock att företaget sänker sina priser för att nå alla grupper i det kinesiska samhället.  
 
Myndigheterna är ett av de största problemen som uppkommer för utländska företag vid 
etablering i Kina med tanke på den starka byråkrati som existerar i landet. Då respondenten 
tidigare jobbat som konsult i Kina, upplevde hon inte byråkratin som ett stort problem vid 
etableringen.  
 

Personalstrategi 
IKEAS personalstrategi för de ledande befattningarna innebär att de ska ha lång erfarenhet 
inom IKEA samt en hög kompetens. Till alla nyanställda ges en introduktion med inriktning 
på kulturen samt en allmän Smålandsinformation och information om hur IKEA startade. 
Medarbetarna får produktutbildning, systemutbildning och service information. De anställda 
får även en specialutbildning inom den avdelning där de har sin tjänst. Avdelningscheferna får 
en utbildning på 3-6 månader där de reser iväg till andra länders varuhus för att lära sig om 
sin befattning samt att studera personalstrategier. Avdelningscheferna besöker bl.a. länder 
som Italien, Kanada och England.  
Det finns möjligheter till att vidareutbilda sig inom IKEA. Företaget har två 
utbildningsprogram inom organisationen: 

1. Junior management – Potentiella chefer som får en chans att utveckla sitt ledarskap 
2. IKEA Retails Training Centers (IRTC) – Denna utbildning är endast för 

avdelningschefer. 
IKEA erbjuder även utbildningar i engelska till den kinesiska personalen.  
 
För att utbilda de anställda om ”The IKEA WAY” håller företaget regelbundna lokala 
utbildningar. Detta har pågått sedan 1998-99 och utökas mer och mer för varje år. 
 
Generellt i kinesiska företag finns det en chef som styr och ställer. IKEAS chefer uppträder 
mer som ledare. Respondenten betonar att det ska finnas ledare hos IKEA och inte chefer. En 
chef kan vara bra i början av etableringen. IKEA i Peking har haft en ledare från början som 
först använde sig av ett chefskap, detta har visat sig fungera bra. IKEA eftersträvar att ha 
kinesiska ledare, detta för att kommunikationen till de anställda anses bli bättre. En ledare hos 
IKEA ska vara bra på att kommunicera, kunna engagera medarbetare samt vara tålmodig. Alla 
avdelningscheferna måste kunna kommunicera på engelska. IKEA söker ofta efter personal 
med universitetsutbildning. Företaget går ofta ut med arbetsannonser på engelska. IKEA 
strävar efter att få kinesiska varuhuschefer.  



- En stark företagskultur möter en stark nationell kultur - 
 

 

 47

 

Rekrytering 
Rekryteringen av personal på den operativa nivån kan vara komplicerat. Det är viktigt att visa 
kineserna att IKEA är ett seriöst företag. För att skapa detta intryck är IKEA tvungna att ge 
kineserna en trygghet om att det finns långsiktiga planer för företaget. Ett stort problem vid 
rekrytering till den operativa nivån är att det är många sökande till varje tjänst som 
annonseras. Vid extern rekrytering använder IKEA sig av Internet, tidningar, arbetsmässor 
samt rekryteringsföretag till de vakanta platserna. Vid etableringen är det svårt att hitta rätt 
personal då det finns stora kulturskillnader mot västvärlden. IKEA använder sig av personliga 
intervjuer och personlighets tester, allt för att hitta rätt typ av anställda. IKEA är även ute efter 
mångfald inom organisationen och vill ha alla typer av människor, bl.a. anställdes två stycken 
50 åringar. Med tanke på att de anställda i Kina går i pension vid 55 års ålder upplevdes detta 
lite märkligt. Personerna var dock unga i sinnet och hade lätt för att anpassa sig till den yngre 
arbetsgruppen. IKEA anställde dessa personer för att hålla en god service även mot äldre 
kunder. 
 
IKEA har en bra mix av könen. De flesta är mellan 25-30 år när de anställs. I dagsläget är det 
fler kvinnor än män som är avdelningschefer.  
 
Till den interna rekryteringen använder IKEA sig av interna jobbsiter (på hemsidan), både 
nationellt och internationellt, noticeboarder samt personalanslagstavlor.  
 
Generellt finns det inget belöningssystem inom IKEAS organisation. IKEA erbjuder istället 
en bra lön och har ett pensionssystem vilket är situationsanpassat. Det kan uppstå situationer 
där företaget använder sig av någon form av belöningssystem. När detta har inträffat har 
belöningarna varit monetära och det har skett både individuellt och gruppvis.  
 

2. Intervju med f.d. anställd IKEA Kina 
IKEA är inte ett företag som försöker anamma företagskulturen i landet som de etablerar sig i, 
utan snarare arbetar de för att implementera den egna företagskulturen. Den kinesiska 
företagskulturen (även övriga delar av samhället) är hierarkisk, något som går tvärtemot den 
platta företagskultur som IKEA säger sig eftersträva. IKEA förväntar sig att personalen ska 
jobba självständigt och ta egna initiativ (även de som inte har chefsposition). Kinesisk 
personal föredrar dock ofta att få konkreta direktiv direkt från chefen om vad som ska göras 
istället för att ta egna initiativ och riskera att få ta ansvar om något skulle gå fel. Dessa 
skillnader i förväntningar är problem som de flesta svenska företag stöter på, då de etablerar 
sig i Kina.  
 
IKEA betonar gärna för nyanställda att det finns goda möjligheter att avancera inom företaget. 
Under respondentens tid på företaget var det dock snarare en regel att de rekryterare chefer 
utifrån när någon post blev vakant istället för att låta någon inom företaget klättra. Detta är 
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dock flera år sedan och respondenten tror att IKEA sedan dess har satsat mer på 
personalutveckling.  
Respondenten tycker att frågan om hur anpassningsbar den kinesiska personalen är till den 
västerländska kulturen, är en alltför generaliserande fråga, men svarar följande: 

 
”Vissa kineser trivs med att jobba för västerländska företag och tar lätt och 

gärna till sig en ny kultur och nya sätt att arbeta på. Andra trivs bättre med att 

jobba på ett mer traditionellt kinesiskt sätt och är då kanske inte lika 

mottagliga.” 

 

Respondenten tycker bara delvis att IKEA lyckats med att föra över den svenska 
företagskulturen till de anställda och ledarna på IKEA i Kina. Oftast var det de yngre cheferna 
som gillade tanken med en platt organisation, samtidigt som de äldre cheferna ofta föredrog 
en mer traditionell, hierarkisk arbetsstruktur. Att sätta sin prägel på en ny organisation tar 
dock tid och respondentens uppfattning är att IKEA-kulturen på varuhusen i Kina kommer att 
bli eller kanske redan har blivit starkare i takt med att de som trivs/gillar detta sätt att arbeta 
på stannar medan de som ej är villiga att anpassa sig istället söker sig till andra företag. 
 
Under respondentens tid i företaget förmedlades kommunikationen från de anställda till 
ledningsnivå från anställd till avdelningschef eller gruppchef, som i sin tur ibland förmedlade 
vidare till varuhuschef. Det är dock inte självklart för de kinesiska anställda (ej heller för 
anställda i andra länder) att öppet framföra kritik. Därför var det säkert mycket åsikter och 
synpunkter som inte nådde ledningen. Kommunikationen från ledningsnivå till de anställda 
förekom oftast i muntlig form från varuhuschefen till avdelningschefer som i sin tur 
förmedlade informationen vidare till de anställda. Mellancheferna är ofta de som sprider 
ledningens information vidare till medarbetarna.  
 
IKEA säger sig eftersträva en plan företagsstruktur där cheferna ej ska sitta oåtkomliga på 
sina kontor utan även vistas i verkligheten och inte vara rädda för att hugga i och hjälpa till 
ute i butiken med tungt och smutsigt arbete. Huvudtanken är att cheferna på så sätt får en 
bättre förståelse för medarbetarnas vardag. Arbetsfilosofin innebär också att samtliga 
anställda på IKEA (från varuhuschef till lagerpersonal) bär uniform och alltså inte har några 
yttre attribut som visar rang. Detta är som sagt den ledarstil som förespråkas inom företaget, 
ett ideal som vissa chefer lever upp till bättre än andra.  
Det upplevdes inte att IKEA uppmanar sina chefer (varken kinesiska eller icke kinesiska) att 
anpassa sig till kinesisk företagskultur. Däremot är varje chef tvungen att anpassa sig till det 
land och kultur där hon/han arbetar. 
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3. Anställd Inköpsavdelning, IKEA Kina 
Vid frågan om hur Kinas kultur påverkat IKEAS kultur svarade respondenten att Kinas kultur 
har påverkat IKEAS kultur och de var tvungna att rätta sig efter detta, eftersom 
företagskulturen inte skulle kunna fungera annars. Det som förändrades var framför allt hur 
man beter sig gentemot andra företag. Anpassningen blev alternativa lösningar. 
När det gäller anpassningen av företagets kultur till medarbetarna har företaget inte varit lika 
flexibel. IKEA har starkt hållit på sin kultur och inte låtit sig påverkas mer än vad som varit 
nödvändigt. 
 
Det finns inget belöningssystem hos IKEA. Detta är ett stort problem för företaget. De håller 
på att se över rutinerna för detta och eventuellt starta någon form av belöningssystem. Det 
finns en snedfördelning som innebär att vissa människor jobbar mycket medan andra inte 
jobbar så mycket. Detta kan bero på den kinesiska kulturen. Kineserna är inte vana vid att ta 
initiativ och skapa saker själv, som görs i andra delar av världen. 
Respondenten påpekade också att företaget får lojal personal genom att visa att IKEA litar på 
medarbetarna och ger dem möjlighet att utvecklas inom företaget.  
 
För att få de anställda på varuhusen att sträva mot samma mål, jobbar företaget utifrån IKEA-
andan. Utbildning om IKEAS kultur hålls för de anställda och det sker också en hel del 
träning. Träningen är i form av learning by doing utbildningar. Vilket medför att företagets 
anställda får vara tillsammans och då ökar också gemenskapen. 
 
När det gäller IKEA och dess kultur verkar det som att de anställda kunde få intrycket att det 
var något som lät fint men inte fungerade i verkligheten. Det krävs mycket för att skapa 
trygghet hos de anställda. Detta är följden av att kineserna inte är vana vid kommunikation 
från båda hållen p.g.a. hierarkin som finns i Kina. 
 
I samband med en etablering måste det finnas personal på plats i Kina som kan företaget. 
Denna personal bör vara där hela tiden och inte bara i inledningsfasen. Företaget bör ha 
kineser anställda som kan hjälpa till med frågor som rör kulturen. IKEA försöker locka till sig 
kineser med ytterligare utbildning och utlandserfarenheter.  
 

4. Verkställande direktör, Företag i Kina 
För att se hur andra företag upplever mötet mellan västerländsk företagskultur och nationell 
kultur i Kina har vi intervjuat en person som varit verksam i ett flertal svenska företag i Kina. 

 
Landets kultur i förhållande till företagskulturen 
För att ta reda på den kinesiska företagskulturen använder västerländska företag sig 
framförallt av personer som tidigare varit verksamma i Kina och som förklarar hur det 
fungerar. För att kunna behålla sin företagskultur vid en etablering i landet attraherar företaget 
personer som ställer sig bakom denna företagskultur. Den operativa personalen påverkas mer 
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av Kinas hierarkiska tänkande än vad tjänstemännen gör. För att motverka Kinas hierarki ska 
företagskulturen fokusera på intern kommunikation mellan avdelningarna. Det gäller för 
medarbetarna att fokusera på företagets mål och inte chefens.  
 
Företagskulturen på respondentens företag är formad av de kinesiska medarbetarna. Många 
som söker sig till ett utländskt företag vet ofta vilka värderingar företaget står för. Många 
kineser ser stor skillnad mellan japanska, amerikanska, tyska, italienska, skandinaviska 
företag. Respondenten tycker att deras egen företagsanda även kan fungera i Kina.  
 
När det gäller tekniska produkter ser den kinesiska kunden mer till affären än till innehållet. 
Detta innebär att kunden ofta inte kan använda tekniken speciellt bra. Kunden kräver ofta mer 
service, även ganska elementär service. Generellt sett är servicenivån hög i Kina. 
Respondenten säger att stora företag använder sig av nästan samma företagskultur i världen 
medan mindre företag inte gör det. I Kina profilerar företagen sig med samma service som i 
andra länder.  

 
Personalstrategi 
I dagens läge är det viktigt att behålla duktig personal. Personalkonkurrensen är stor med 
många nyetableringar av utländska företag. Det är viktigt att de endast använder sig av 
utländsk personal på ”strategiska” poster. Det är viktigt att företag får den utländska 
personalen att fungera väl i Kina. Ett stort hot mot ett välfungerande företag är den 
västerländska ”arroganta attityden”.  
Utbildning till de anställda ges beroende på vilken position och jobb som innehas i företaget. 
Alla anställda får dock en grundutbildning på företagskultur och struktur. Möjligheter till 
vidareutbildning beror på vilket behov företaget har för detta. Många utländska företag är 
ganska nya, vilket innebär ett stort behov av utbildning och träning. Varje år har företaget 
”personal development- performance review” där varje anställds utbildningsbehov diskuteras. 
För att medarbetaren ska sträva mot samma mål, värderingar och normer som företaget har, 
följer företaget upp i performance review hur den anställde fungerar gentemot företagets 
värderingar. Företagen har också regelbundna ledningsgrupps möten. De anställda får en 
handbok vid början av sin anställning där det står vilka regler som gäller på företaget.  

 
Företagsetableringen i Kina 
Överraskningar för de västerländska företagen vid en etablering i Kina menar respondenten är 
arroganta utlänningar, kluriga lagstiftningar och svårigheten att anställa rätt folk. De största 
problemen vid etableringen är kommunikation av de gemensamma målen till de anställda och 
cheferna. Det kan vara svårt att hitta rätt personal. När det gäller utländsk personal är det 
viktigt att de har rätt inställning. 
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Respondentens företag valde att etablera sin verksamhet i Kina eftersom marknaden finns där. 
Det var både personer som tidigare varit aktiva i Kina och personer som tidigare arbetat i 
företagets organisation som fick förtroendet vid etableringen i Kina.  

 
Motivation 
För att få sin personal lojal till företaget används olika förmåner som bostad, försäkring, 
utbildning, prestationsinriktade incitament, bra företagskultur mm. Företaget motiverar sina 
anställda först och främst genom att anställa rätt individer men också i mer traditionell form 
exempelvis firmafester, årliga resor, presenter vid de kinesiska högtiderna etc.  
 
De anställda informeras om belöningssystemet. Belöningarna sker både gruppvis och 
individuellt. Det är monetära belöningar som delas ut. Belöningssystemen är kopplade till mål 
och strategier men delas också ut i samband med extra ordinära handlingar. Det lämnas klara 
mål för vad som ska uppnås för att en belöning ska delas ut.  
 

Kommunikation 
Kommunikationen från de anställda till ledningsnivå sker genom ledningsgruppsmöten, det är 
en fördel om även utländsk personal pratar kinesiska. Det är ett mer hierarkiskt 
kommunikationsmönster om det jämförs med Sverige. Ofta används mellanchefer för att 
förmedla information till medarbetarna. För att förhindra ryktesspridning informeras de 
anställda med fakta. Ibland kan ryktesspridning vara bra, t.ex. då de anställda kan förbereda 
sig på förändringen och få tid att diskutera.  
Det är beroende av innehållet som man använder sig av kontrollsystem, för att ta reda på om 
informationen kommer fram till de anställda på rätt sätt. Företagets strategier och mål 
förmedlas till medarbetarna genom en vision och mission. Varje avdelning har uppsatta mål 
som följer företagets.   
 

Ledarskap 
Respondenten berättar vidare att företaget använder sig av modern ledarskapsstil trots att 
organisationen finns i det hierarkiska Kina. För en ledare i Kina är det viktigare med attityder 
än kunskap. ”De personliga egenskaperna ska följa vår företagskultur.” Det är viktigare med 
ledarens personlighet än ledarens nationalitet.  
 

Rekrytering 
De största problemen vid rekrytering är att det kommer in många ansökningar till varje vakant 
tjänst. Ofta finns rätt person men är svår att hitta. Generellt sätt externrekryteras de anställda 
genom annonser i tidning eller på Internet. Företaget gallrar ut tio intressanta för intervju och 
gör sedan en gallring av tre till fem intressanta. Sedan avslutas det med en slutintervju med 
enhetschefen och ledning (beroende på position). Beslut tas av HR chef, enhetschef och 
ledning.  
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Kön spelar ofta ingen roll vid rekryteringen av medarbetarna. Ålder är inte viktigt däremot är 
personlighet viktigare. Utbildningen ska vara lämplig efter position, nationaliteten är oftast 
kinesisk om företaget söker nya medarbetare.  
Det är vanligt att företag använder sig av intern rekrytering i större företag på marknader som 
Kinas. Det är också viktigt att en arbetsgrupp är praktiskt sammansatt.  

 
Respondenten ger sex råd till en personalchef i ett företag som ska etablera sig i Kina.  

 
1. Tycker du inte om Kina, folket och dess kultur – åk inte dit! (om personalchefen är 

icke – kines) 
2. Lär dig kinesiska. 
3. Lyssna 
4. Anställ rätt kinesiska medarbetare. De finns – sök! 
5. De ansökande som talar bra engelska är inte säkert rätt person. 
6.   Etablera lokal företagskultur. 

  

Resultat av Enkätundersökningens svar från fem anställda 
 
Hur får ni informationen och av vem? 
Här svarade i stort sett samtliga att informationen framgår muntligt av närmsta chef. 
 
Har det uppstått missförstånd pga. fel i kommunikationen? 
Av de tillfrågade svarade majoriteten att de inte upplever några brister i kommunikationen. 
 
Har ni något system för att lämna feedback till cheferna? 
Här upplever alla att ett feedbacksystem används. 
 
Har du fått ändra ditt beteende mot andra anställda på grund av IKEA? 
Här visade det sig att nästan alla upplevde att de förändrat sitt beteende gentemot sina 
kollegor.  
 
I vilken mån har du informerats om den svenska IKEA-kulturen? 
Medarbetarna anser att informationen kring IKEAS företagskultur inte betonats nog. 
 
Är det vanligt att belöningar delas där ni jobbar? 
Majoriteten av de tillfrågade upplever inte att det är vanligt att belöningar delas ut. 
 
Uppfattar ni belöningssystem som positivt eller negativt? 
Här visade det sig att nästan alla är negativt inställda till belöningssystem. 
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6 ANALYS 
i har i analyskapitlet analyserat det empiriska materialet som vi har samlat in och 

ställt mot vår teoretiska bakgrund. 

 

6.1 Mötet mellan IKEAS företagskultur och Kinas. 
Utifrån undersökningens insamlade empiri kan vi konstatera att IKEA har valt att inte ändra 
sin företagskultur för att passa den nationella kulturen. För att ha en utpräglad företagskultur 
skriver Bang att det måste finnas gemensamma idéer, värderingar, normer och betydelser 

inom hela företaget133. Flera intervjupersoner antyder att IKEA inte är ett företag som 
försöker ta till sig den företagskultur som råder i etableringslandet, istället eftersträvar de att 
implementera sin egen företagskultur i det nya landet. IKEA eftersträvar att ha liknande 
normer och värderingar över hela världen. Företaget möter trots detta skillnader i de olika 
nationella kulturerna vid etableringen i de olika länderna. Det går inte att hitta två företag som 
har precis lika företagskultur, företagen kommer alltid att skilja sig i någon aspekt134. I 
etableringsfasen går det inte att förvänta sig att IKEA kan använda sig av samma strategier i 
olika länder med skilda kulturer.  
Innan IKEA etablerade sin försäljningsverksamhet i Kina insåg de att behovet av en god 
kunskap om den rådande företagskulturen i Kina var nödvändig. IKEA skapade därför ett 
stort kontaktnät innan de etablerade sin verksamhet i landet. En respondent utanför IKEA 
berättar att utländska företag som etablerar sin verksamhet i Kina använder sig av personer 
som tidigare varit verksamma i landet. Vi kan se att även IKEA utnyttjade olika sätt för att 
studera den kinesiska kulturen. IKEA använde sig av ett konsultföretag, samt tittade på redan 
etablerade företag för att få en inblick i den kinesiska företagskulturen. En respondent intygar 
att det är av största betydelse att ha personal på plats i landet och har kunskap om företaget. 
Personalen ska också vara involverad under hela etableringen. Det är stor fördel att använda 
sig av kinesisk personal för att hjälpa till med frågor som berör den kinesiska kulturen. 

                                                 
133 Bang 1999:22 
134 Erikson 1998:172 
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6.1.1 Stark företagskultur 
Varför är det inte möjligt att använda samma strategier för att bygga upp en företagskultur 
som kan fungera i alla länder? Detta beror delvis på att medarbetarna präglas av kulturella 

institutioner långt innan de blir anställda på ett företag135. Samtidigt som företagskulturen 
formar medarbetarna inom en organisation, ändras företagskulturen av de anställda. Detta gör 
att de attityder och beteende som byggts upp tidigare, kommer att påverka företagskulturen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10. Samverkan mellan medlemmarnas beteenden och organisationskultur.136  

 
Ett exempel är de kinesiska familjebanden. De utgör i normala fall grunden för kinesiskt 
företagande. Genom sociala aktiviteter på IKEA uppnås psykologisk genomträngning hos 
medarbetarna, då de sociala aktiviteterna stärker medarbetarnas gemensamma upplevelser och 
erfarenheter, som skapar en bra grund till en stark företagskultur137. IKEA i Kina anordnar 
fler sociala aktiviteter för sina anställda än vad som görs i Sverige.  
 
När IKEA i Kina anställer personal får de en handbok (Co – Worker) om vilka värderingar 
och normer som företaget har, samt en beskrivning av den arbetsuppgift som berör den 
anställde. Enligt Kilman (1995) är det normer som styr de anställda. Eftersom IKEAS 
framgång ligger i bl.a. ödmjukhet, kvalité, effektivitet, konsumentservice, innovation, hårt 
arbete och lojalitet anses det ha hög prioritet inom företaget. Dessa faktorer påverkas av mötet 
med medarbetarnas normer och värderingar. Det är medarbetarna som är källan till framgång 
hos IKEA. Det är viktigt att påpeka att alla inom företaget inte kan ha lika värderingar och 
normer eftersom skillnader förekommer i arbetsuppgifter.  
 
Det är av betydelse att medarbetarna är medvetna om vilka normer och regler som gäller på 
företaget samt att hela tiden upprätthålla de värderingar och normer som råder. Detta för att 
bibehålla den företagskultur som finns samt stärka den.138 IKEA ger därför en introduktion till 
alla nyanställda om IKEAS idéer och värderingar i företagskulturen. Det är enklare för alla 

                                                 
135 Hatch 2002:231  
136 Bang 1999:107 
137 Ibid 
138 Hatch 2002:231 
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inom organisationen att arbeta mot samma mål när de anställda är medvetna om vad IKEA 
står för.  
Varje nyanställd får en handbok i början av sin anställning där det står vilka regler och följder 
som gäller på företaget. Detta verkar vara en personalstrategi som på ett effektivt sätt formar 
medarbetarna mot företagets kultur. Vi anser dock att detta inte räcker för att få medarbetarna 
med sig. För att bibehålla de anställdas medvetenhet om vad företaget står för gäller det att 
hela tiden påminna om organisationens värderingar och normer. Hos IKEA i Kina hålls det 
kontinuerligt utbildningar i form av ”learning by doing” träning. Under utbildningen utgås 
det från IKEA-andan för att få alla medarbetarna att sträva mot samma mål. Här ökas även 
gemenskapen mellan medarbetarna då de tränar tillsammans under själva utbildningen.  
När medarbetarna vet vad som ska göras och delar de värderingar som finns inom 
organisationen, blir behovet av formella regler mindre. Detta stärker företagskulturen 
ytterligare och ett företag med stark företagskultur anses vanligtvis vara mer framgångsrikt än 
ett med svag kultur.139 För att bibehålla medarbetarnas medvetenhet om företagets koncept 
har IKEA regelbundna utbildningar om ”The IKEA way”.  
 

6.1.2 Medarbetarnas anpassning till IKEAS företagskultur 
Enligt flera av de intervjuade, är den kinesiska företagskulturen hierarkisk. IKEA har alltid 
eftersträvat en mer decentraliserad företagskultur. IKEA vill implementera sin företagskultur 
i alla varuhus världen över. Målet är att få de kinesiska medarbetarna att ändra sitt hierarkiska 
synsätt som de har växt upp med. Tanken är att de anställda ska anpassas till en platt 
företagskultur. Finns det någon möjlighet till att kunna ändra synen hos de kinesiska 
medarbetarna? IKEA förväntar sig att personalen ska kunna jobba självständigt och ta egna 
initiativ. Den kinesiska personalen är mer van att få konkreta direktiv från sin chef istället för 
att ta egna initiativ och riskera att bli ansvarig för att något som kan gå fel. Utifrån våra 
kunskaper, anser vi att IKEA försöker få bort det hierarkiska tänkandet med hjälp av de 
sociala aktiviteter som anordnas.  
 
Vid rekrytering till varuhusen i Kina är de rekryteringsansvariga medvetna om att den 
enskilda medarbetaren inte har mycket att säga till om i ett företag i Kina. Vid rekryteringen 
av medarbetarna i samband med nyetableringen uppfattades det att de sökande hade en 
hierarkisk bild av IKEA. För att anpassa sig mot den kinesiska företagskulturen införde IKEA 
i Kina ett extra led i organisationsstrukturen. IKEA införde fler chefer i ledet, s.k. AR chefer 
(Area Responsible). Detta bedömer vi ha stor betydelse då de nyrekryterade medarbetarna inte 
utsattes för en organisationsstruktur som de tidigare inte upplevts. Än så länge kan vi se att 
IKEA inte har lyckats forma medarbetarna mot IKEAS företagskultur. Det finns dock 
fortfarande god potential till att kunna anpassa medarbetarna till en mer decentraliserad 
organisation. Kilman (1995) skriver att en kultur måste hållas vid liv och kan med hjälp av 

                                                 
139 Grant 2002:505 
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normer utvecklas, ändras och styras140. I en intervju framgick det att IKEA gjort en 
undersökning hos sina medarbetare i Kina för att se i vilken utsträckning medarbetarna har 
präglats av IKEAS företagskultur i förhållande till den kinesiska företagskulturen. Resultatet 
blev att medarbetarna anser sig fortfarande vara präglade av den kinesiska företagskulturen 
mer än IKEAS. Denna observation styrks utifrån en annan respondent hos IKEA som anser att 
IKEA bara delvis har lyckats föra över den svenska företagskulturen till de anställda och 
ledarna på IKEA i Kina. Det visade sig även att medarbetarna är villiga att forma sig mer mot 
IKEAS företagskultur, vilket vi tolkar som ett bra tecken. En annan respondent uppfattade att 
medarbetarna på IKEA tycker att konceptet IKEA-andan är bra, men samtidigt ser de inte 
något resultat i verkligheten.  
Med medarbetarnas vilja att förändra sig och som Kilmans teori beskriver, är det inte för sent 
för IKEA att forma medarbetarnas normer och värderingar till företagets kultur. De måste 
dock vara medvetna om att detta kan ta sin tid, det gäller att skynda sakta. IKEA i Kina har 
kommit fram till att de anställda upplever IKEAS företagskultur som något positivt. Utifrån 
detta uttalande anser vi att de flesta anställda hos IKEA i Kina är mottagliga för förändringar. 
En respondent på IKEA påpekar mer specifikt att vissa medarbetare trivs med att jobba för 
västerländska företag och kan lätt anpassa sig till den västerländska kulturen samt det nya 
arbetssättet. Medan andra trivs bättre med att jobba på ett mer traditionellt sätt och har svårare 
att ta till sig ett nytt arbetssätt.  
 
I samband med en intervju framgick att en anställd på IKEA inte kunde tänka sig jobba för 
något annat västerländsktföretag i Kina. IKEA skiljer sig lite åt västerländska företag i Kina i 
organisationsstyrningen. De har inte anpassat sig särskilt mycket till den kinesiska 
företagskulturen som de flesta andra västerländska företag har gjort. Utifrån empirin framgår 
det att merparten av medarbetarna på IKEA är villiga att anpassa sig, men det finns också de 
som fortfarande känner tryggheten i det traditionella synsättet. Det gäller för IKEA att vara 
realistisk i sitt försök till att forma alla medarbetarna. IKEAS värderingar och normer skiljer 
sig från det kinesiska samhället. Därför är tanken att forma alla medarbetare på sitt sätt nästan 
omöjlig. De kinesiska medarbetarna kommer fortfarande att leva i det hierarkiska och 
byråkratiska Kina när de inte är på jobbet. Detta anser vi kan komma att hämma 
anpassningsförmågan hos medarbetarna på IKEA.  
 

6.1.3 IKEAS grundare 
Ingvar Kamprad är grundaren av IKEA och en person som alla medarbetare i Kina känner till. 
Enligt Bruzelius & Skärvads (2000) antagande om signifikanta aktörer inom en organisation, 
skulle det antas att Ingvar Kamprad är en förebild för medarbetarna på IKEA och som ska 
visa organisationens värderingar i hans sätta att vara. Enligt en respondent, influeras inte de 
anställda i Kina så mycket av just Ingvar Kamprad. Det är mer IKEA som organisation som 
påverkar medarbetarna. För att medarbetarna ska ta till sig IKEAS företagskultur, har det 
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ingen betydelse om Ingvar Kamprad finns på plats eller inte. När Ingvar Kamprad besökte 
IKEA i Kina hälsade han med handslag på alla medarbetare. De kinesiska medarbetarna har 
svårt att förstå varför en så hög ledare tar sig tid att besöka deras arbetsplats. Genom att vara 
så informell visade han hur en anställd på IKEA ska vara. Detta är ännu ett tecken på att 
IKEA inte har nått så långt med att prägla sin företagskultur hos medarbetarna i Kina. Det 
behöver inte vara negativt att medarbetarna på IKEA inte anser att Ingvar Kamprad har stor 
betydelse. En organisation som IKEA ska kunna överleva utan Ingvar Kamprads närvaro. Han 
behöver inte finnas på plats för att IKEA ska fungera, bara hans värderingar brukas överallt. 
Om en organisation lyckas få medarbetarna att acceptera samt ta till sig de föreskrivna 
värderingar och normer som finns utan att den som har upprättat dessa värderingar finns på 
plats eller inte, har det som författare Bang (1999) beskriver som internalisering uppnåtts141. 
Vi anser därför att IKEA har uppnått en internalisering då de har en kulturell påverkan hos 
medarbetarna. Även om Ingvar Kamprad är grundaren och stommen hos IKEA har 
organisationen vuxit så pass starkt att den kommer att överleva med eller utan Ingvar 
Kamprad. 
 

6.1.4 Nationella kulturskillnader 
Vid en etablering skriver Bakka & Fivelsdal & Lindkvist (1993) att det enligt Hofstede (1980) 
finns fyra olika huvuddimensioner som bör jämföras för att se hur stora de kulturella 
skillnaderna är142. När det gäller skillnaden mellan maktdistansen hos IKEA och Kina var 
IKEA förberedd på det hierarkiska tänkandet inom den kinesiska företagskulturen. Det finns 
stora skillnader när det gäller hur IKEA vill att sina medarbetare ska vara i förhållande till hur 
de är i Kina. I Kina är inte medarbetarna vana vid att jobba i en platt organisation där det finns 
en liten maktfördelning samt att alla behandlas på lika sätt. För att anpassa sig till den 
kinesiska kulturen infördes som tidigare nämnts ett extra led i form av AR chefer. När det 
gäller struktureringsbehovet är skillnaderna stora mellan Kina och IKEA. IKEA har lågt 
struktureringsbehov i sitt sätt att vara och låter inte de formella reglerna styra. Detta är 
tvärtemot i Kina men IKEA har ändå inte ändrat på sitt sätt att vara. Detta har accepterats av 
medarbetarna och fungerar väl. De flesta medarbetarna föredrar IKEAS sätt framför det 
kinesiska synsättet att undvika ansvar. På IKEA är det viktigt att den enskilde medarbetaren 
tar eget ansvar. IKEA i Kina la stor vikt på att rekrytera rätt personal med de egenskaper som 
krävs för att kunna agera individuellt. Det är även viktigt att medarbetarna ska ha samhörighet 
och kunna hålla ihop inom gruppen. Detta stärker lojaliteten till företaget. Vi kan se att IKEA 
vill bygga upp både individualism och kollektivism hos sina medarbetare. Här vill företaget att 
medarbetarna ska kunna vara självständiga men samtidigt ha en stark tillhörighet med sina 
kolleger. Detta kan skapa en viss förvirring hos medarbetarna då de inte alltid vet hur de ska 
agera. I Kina anses den maskulina värderingsdominansen vara hög. Detta är tvärtemot IKEAS 
sätt att vara. IKEA försöker i stor utsträckning få en jämn balans mellan könsskillnaderna 

                                                 
141 Bang 1999:109 f 
142 Bakka & Fivelsdal & Lindkvist 1993:146 
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inom organisationen. Idag har IKEA i Kina fler kvinnor som är avdelningschefer än män. 
Detta anses ha accepterats väl av de kinesiska medarbetarna.  
 

6.1.5 Internrekrytering 
Till de högre nyckelposterna vid IKEAS etablering i Kina användes i huvudsak ett 
etnocentrismiskt beteendemönster. IKEA internrekryterar personal inom IKEAS organisation 
till posterna som varuhuschefer i Kina. Varuhuscheferna i Kina var tidigare varuhuschefer i 
Storbritannien och Canada. Detta medför som Bang (1999) beskriver, att en stark 
företagskultur implementeras i toppen av organisationen. I en intervju framhålls att det är 
viktigt att behålla kompetent personal inom organisationen och endast använda sig av 
utländskpersonal till nyckelposterna. 
 
Genom att använda sig av internrekrytering till högre positioner i företaget motiveras 
medarbetarna till att göra karriär inom organisationen. Till nivån under dessa nyckelposter 
anser IKEA det vara en fördel att rekrytera avdelningschefer och medarbetare på den 
operativa nivån nationellt från Kina. En respondent anser att den västerländska ”arroganta 

attityden” är ett stort hot mot ett välfungerande företag i Kina. Vid en etablering på en 
internationell marknad anses det inte lämpligt att den egna nationella kulturen dominerar i den 
nya organisationen. Detta var IKEA försiktiga med då de endast använde sig av tidigare IKEA 
personal på nyckelposterna för att implementera den företagskultur som IKEA har, samt att 
införa den kunskapen som behövdes inom organisationen.  
 

6.1.6 Externrekrytering 
IKEAS ledning anser det vara viktigt med anställda som motsvarar kunderna i varuhusen. Vid 
rekryteringen av avdelningschefer och medarbetare på den operativa nivån använde IKEA sig 
av ett regiocentrismiskt beteendemönster, nationellt från Kina. Malmfors skriver i 
Rekryteringshandboken (1990) att det är viktigt att en arbetsgrupp inte blir för homogen. En 
artikel i Svenska Dagbladet (2003) uppger att IKEAS stora målgrupp i Kina är de större 
städernas nya medelklass och lite yngre kineser som vill förändra sina liv jämfört med tidigare 
generationer143. Det är i huvudsak kvinnor och män i åldern 25 – 35 år som anställs. För att få 
en mer dynamisk arbetsgrupp anställdes medarbetare i 50 års åldern för att kunna bemöta de 
äldre kunderna. Den dynamiska arbetsgruppen leder till en bättre harmoniserad arbetsgrupp 
vilket leder till att medarbetaren gör ett bra arbete.  
 
IKEA använder sig av olika sätt vid extern rekrytering. Enligt Edgar Hansen i boken 
Rekryterings Handboken (1990) är det beroende på vilken befattning som ska tillsättas och 
hur många sökande det finns till varje befattning som styr valet av vilken media som ska 
användas vid externrekrytering. När IKEA söker personal till den operativa nivån använder de 
sig framför allt av Internet, arbetsmässor och dagstidningar. Intervjupersonerna menar att det 

                                                 
143 Myrsten 2003-12 
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kan vara svårt, men är viktigt att rätt kinesiska medarbetare anställs. De säger även att det är 
viktigt att använda sig av rätt rekryteringskanaler. Under externrekryteringen vid etableringen 
av varuhusen i Kina uppger en av respondenterna, att det var viktigt att berätta för de 
rekryterade att IKEA är ett seriöst företag där det finns möjligheter att avancera inom 
organisationen. Genom att berätta vilka möjligheter det finns att avancera i organisationen 
ökar den interna motivationen. Detta är ett sätt IKEA arbetar efter. Ur ett kritiskt perspektiv 
kan det sägas att IKEA har stirrat sig blind på detta och inte studerat andra möjligheter till att 
öka de anställdas motivation. 
 

6.2 Motivation och belöningssystem 
Belöningssystem och motivationsprogram är något som IKEA inte har inriktat sig på. Utifrån 
de intervjuade respondenterna på kontoren hos IKEA anser dessa att det bör finnas ett 
belöningssystem.  
Den kinesiska personalen kommer ofta till vad Whitmore (1997) nämner som 
Maslows tillhörighetsfas, sedan stannar många upp i utvecklingen. Att de anställda har svårt 
att gå vidare härifrån beror enligt vår undersökning på den starkt hierarkiska företagskulturen 
som råder i Kina. Ett par intervjupersoner berättar att kineserna har svårt att lita på folk. 
IKEAS företagsanda bygger på mycket interaktion mellan de anställda. Kineserna är vana vid 
att bli hårt styrda och utför därför bara det dem blir tillsagda att göra. Följderna av detta blir 
en snedfördelning av arbetsprestationerna. Vi anser att detta skulle kunna elimineras genom 
att införa ett bland arbetarna välkänt belöningssystem. En utomstående respondent använder 
sig av belöningssystem på sitt företag. Det framgår även i intervjun att detta företag har klara 
linjer för hur belöningssystemet fungerar samt vad som ska uppnås för att belöning ska 
betalas ut. Företaget betalar ut belöningar både gruppvis och individuellt. Genom att nyttja 
denna form stimuleras de anställda som grupp till att jobba åt samma håll. Vi anser att det lätt 
kan uppstå konflikter om man bara privilegierar en anställd. 
 
I Kina är det vanligt att företagen erbjuder de två första trappstegen i Maslows trappa d.v.s. 
mat och logi. Detta kan för oss i västervärlden tyckas vara en bagatell men i Kina är det inte 
lätt att hitta bostäder i närheten av företaget. IKEA tillämpar inte detta hos medarbetarna. 
IKEA betalar istället ut en relativt hög lön i förhållande till sina konkurrenter. 
 
Efter att ha samlat in information om hur de kinesiska medarbetarna beter sig, anser vi att 
IKEA bör införa ett belöningssystem i Kina. Ett belöningssystem skulle kunna lösa både 
problem med passiv personal samt ökat initiativtagandet. Samtidigt anser vi det vara viktigt 
att belöningarna delas ut både kollektivt och individuellt därför att det dels stärker individens 
initiativtagande och dels svetsar samman gruppen. 
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6.3 Ledarskap 
Klerk (1996) skriver att det moderna samhället inte behöver en organisation som är beroende 
av regelkontroll och hierarkiskt maktutövande. Trots att affärsklimatet i Kina är hierarkiskt 
uppbyggt säger en utomstående respondent att de flesta västerländska företag använder sig av 
en mer modern ledarstil. Detta tros ge en mer flexibel organisation, som är mer anpassad efter 
det västerländska affärsklimatet. För en vanlig medarbetare i Kina, som tidigare inte arbetat i 
ett västerländskt företag, ses det som konstigt att inte ha en organisation som är hierarkiskt 
styrd. Som vi tidigare har konstaterat präglas IKEA av sin decentraliserade organisation. En 
annan av respondenterna berättade att detta har lett till att medarbetaren har upplevt det 
konstigt att till en början ta ansvar och komma med idéer till sina närmsta ledare. Efter våra 
intervjuer verkar det som att medarbetarna ser det som betydligt mer positivt att arbeta i en 
decentraliserad organisation. Detta leder också till att medarbetarna blir motiverade och 
engagerade i sitt arbete.  
 
Klerk (1996) fortsätter med att dagens chefer fungerar mer som ledare, vilka kommer med en 
ramformulering i hur organisationen ska skötas. Detta ledarsätt säger en respondent har 
tillämpats på IKEA sedan lång tid tillbaka, men är för medarbetarna på IKEA i Kina ett nytt 
sätt att bli ledda. Medarbetarna upplevde detta konstigt men då de i efterhand förstod att de 
fick mer att säga till om och fick ett bättre inflytande på organisationen, sågs detta som ett 
positivt instrument i ledarens roll.  
En ledares roll går ut på att vägleda de anställda mot ett mål. För att uppnå detta mål gäller 
det, som Krona & Skärvad (1997) skriver, att visa viljestyrka och kunskap om verksamheten 
och sina medarbetare. Enligt en respondent ska ledarna på högre poster ibland hjälpa 
medarbetarna i deras vardag för att få en förståelse i deras arbete. Detta leder till att 
medarbetare och ledare kommer varandra närmre och ett mer sammansvetsat arbetsteam 
bildas.  
 

6.4 Kommunikation 
En respondent menar att de största problemen vid en etablering är kommunikation av de 
gemensamma målen för de anställda och cheferna. IKEA var medvetna om detta problem när 
de gav sig in på marknaden med ett från IKEA sett hierarkiskt kommunikationssystem. 
Kineser är inte vana vid att ha god kommunikation med sina chefer och såg därför inget fel i 
denna struktur. IKEA började därför ge efter på det hierarkiska kommunikationssystemet då 
de märkte att det inte behövdes. Detta skulle leda till en bättre och friare kommunikation inom 
organisationen. I början gick medarbetaren till den personalansvariga för att få råd. Rädslan 
för att en konflikt skulle uppstå med den närmsta chefen fanns. Enligt Erikson (1997) leder 
utebliven kommunikation till att de anställda inom företaget inte vet något, varken hur det är 
eller hur det blir. De medarbetare som kommunicerar med en anställd med en högre 
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befattning får inte bara information som leder till bättre beslut, utan även till en egen högre 
motivation.  Vi anser detta kommunikationssätt vara viktigt i alla företag. 
 
Införandet av en extra mellanchefsnivå (AR nivå) i IKEAS kinesiska organisation skulle 
medföra att medarbetarna inte skulle känna att steget upp till nästliggande nivå var stort. När 
ytterliggare nivåer i en organisation införs påverkas kommunikationsflödet automatiskt. Det 
innebär fler chefsnivåer och därmed fler steg som kommunikationen måste ta sig igenom. 
Nackdelen med mellanchefer är att de har en tendens att skapa egna mål och det är därför 
viktigt för medarbetarna att fokusera på företagets mål och inte på chefens. Effektiviteten ökar 
när alla i företaget drar åt samma håll. Mellanchefernas uppgift är att kommunicera mellan 
ledningen och medarbetarna. I intervjuerna framgick att mellancheferna används till detta 
även på IKEA. Information som kommer från ledningen går nästan alltid via mellancheferna. 
Denna information är mestadels muntlig. IKEA använder bl.a. ”newsletters” för att nå ut till 
medarbetarna, samtidigt som den muntliga informationen går från ledningen ner genom alla 
de olika chefsnivåerna för att slutligen nå medarbetarna. Det läggs även ut skriftligt på IKEAS 

intranät för dem som har tillgång till det. Enligt de kinesiska medarbetarna kom nästan alltid 
informationen i muntlig eller skriftlig form. De menar att den elektroniska kanalen inte finns. 
Det gäller att använda de kanaler som finns för att underlätta kommunikationen. För att uppnå 
största möjliga effektivitet vid kommunikationen är det enligt Eriksson (1997) viktigt att olika 
kanaler kombineras med varandra. När teorin tillämpas om hur man garderar sig mot 
missförstånd uppfyller IKEA detta. Medarbetarna själva anser inte att det uppstått något direkt 
missförstånd på grund av kommunikationen 
 
Problemet som kan uppstå i en envägskommunikation som har genomgått flera olika 
störningsnivåer, är att avsändaren inte vet om meddelandet tagits emot eller hur det ska tolkas. 
En utomstående respondent berättar att de använder en typ av feedbacksystem för att ta reda 
på om informationen kommit fram. Detta är dock från situation till situation beroende på vad 
innehållet gäller. Enligt respondenterna från IKEA i Kina finns det idag inte något 
feedbacksystem. Här svarar de kinesiska medarbetarna helt annorlunda. Alla anser att det 
finns någon form av feedbacksystem på IKEA. Här vet vi dock inte vad medarbetarna anses 
räkna som feedback och bortser därför från detta resultat.  Vi anser dock att IKEA bör 
använda sig av ett feedbacksystem. Detta hjälpmedel skulle förbättra deras 
kommunikationstillförlitlighet.  
När informationen från ledningen nått medarbetarna borde det i IKEA finnas något system för 
att rapportera tillbaka så att informationen har uppfattats korrekt. Det IKEA gjort för att 
underlätta i sin kommunikation är att bara ha kinesiska avdelningschefer som även behärskar 
engelska. Detta för att underlätta för varuhuscheferna samt göra det lättare att kommunicera 
både neråt och uppåt i organisationen.  
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7 SLUTSATSER 
rån vår analys och insamlade teori presenterar vi i detta kapitel de slutsatser som vi 

genom vår undersökning kommit fram till. 

  

7.1 Kulturens påverkan på medarbetarna  
Vi kan konstatera att IKEA har makten att styra medarbetarna. De tre förutsättningarna som 
finns för att styra medlemmarna via kultur finns hos IKEA. Vi kan se att IKEA med olika 
medel strävar efter att uppnå sociologisk-, psykologisk- och historisk genomträngning av 

företagskulturen.  
IKEA i Kina satsar på att få medarbetarna till en mer sammanhållen grupp, och sociologisk 

genomträngning genom de sociala aktiviteterna. Ett problem hos IKEA i Kina är att de 
informella kommunikationskanalerna inte fungerar på ett effektivt sätt. Detta på grund av att 
kineser inte är vana vid att öppet kunna diskutera med sina chefer. Utbildningarna som IKEA 
erbjuder i Kina är dels engelska kurser till den kinesiska personalen, dels regelbundna lokala 
utbildningarna samt IRTC (IKEA Retails Training Centers). Ovanstående hjälper till att 
upprätthålla de anställdas medvetande om företagets affärsfilosofi som i sin tur underlättar att 
medarbetarna arbetar mot samma mål. I och med detta skulle IKEA utöva psykologisk 
genomträngning. Enligt medarbetarnas svar i vår enkätundersökning anser inte medarbetarna 
att de får tillräcklig information om IKEAS företagskultur.  
 
Det är viktigt att IKEA bibehåller sin historiska företagskultur. IKEA har haft samma 
koncept, mål och värderingar under många år. Med IKEAS rekryterings- och 

anställningspraxis kan de stärka den rådande företagskulturen, samt möjligheten att kulturen 
används som ett styrmedel för att forma medarbetarna mot företagets värderingar. IKEAS 
företagskultur har stärkts kontinuerligt. IKEA använder sig av selektiv rekrytering eftersom de 
anser att det är viktigt att rekrytera kineser som kan ta eget ansvar och vara mottagliga att 
anpassa sig mot den västerländska kulturen. Efter våra intervjuer med respondenterna anser vi 
att det är viktigt att internrekrytera till de viktiga nyckelposterna inom organisationen. Denna 
internrekrytering leder till att en stark företagskultur implementeras i toppen av 
organisationen.  
 
Frågan är i vilken mån IKEA påverkat sina medarbetare på ett effektivt sätt? I analysen 
konstaterades det att IKEA strävar efter en internalisering hos medarbetarna så att de 
anställda accepterar de värderingar och normer som IKEA har samt är villiga att forma sig 
efter dessa. Det är även positivt att medarbetarna i Kina inte har identifierat Ingvar Kamprad 
som den stora influenskällan inom organisationen. Som tidigare nämnts måste en stor 
organisation som IKEA överleva utan Ingvar Kamprads närvaro. Vi anser trots detta att IKEA 
kan få medarbetarna i större utsträckning att influeras av Ingvar Kamprad. Det är trots allt 

F 
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Ingvar Kamprad som har grundat stommen till IKEAS kultur. Utifrån hans sätt att leva efter 
IKEAS företagskultur ger den också incitament för medarbetarna att göra det. Detta skulle i 
sin tur stärka kulturens påverkan hos medarbetarna på IKEA i Kina. Det finns många sätt att 
påverka företagskulturen men det svåra är att förutspå vilka konsekvenserna blir. 
 
Som nämns i analysen har vi kommit fram till att IKEA inte har något formellt 

belöningssystem. Vår studie visar att medarbetarna i Kina skiljer sig från medarbetare inom 
IKEA koncernen. Kineserna är t.ex. inte vana att ta egna initiativ. IKEA försöker förändra 
detta genom utbildning och träning. Det sker en snedfördelning som innebär att vissa 
medarbetare jobbar mer än andra. Genom ett belöningssystem skulle IKEA kunna stimulera 
effektiviteten och initiativtagandet hos de anställda.  
 
För att inte privilegiera en del bör belöningssystemet vara uppdelat så att belöningarna sker 
dels gruppvis och dels individuellt. Det gruppvisa belöningssystemet kan också medföra att 
kommunikationen ökar i båda riktningarna, vilket kan leda till att den hierarkiska 
organisationen som finns i Kinas företagskultur minskar och istället främjar den 
decentraliserade organisation som IKEA förutspråkar. 
 
I Shanghai har personalomsättningen varit hög. Hade IKEA använt sig av det systematiska 

belöningssystemet skulle detta kunna medföra att personalen stannade längre. Det 
systematiska belöningssystemet stärker personalens känsla av att vara ett med företaget. 
Eftersom IKEA inte är ett aktiebolag fungerar inte optionsköp som annars är vanligt i 
aktiebolag. IKEA skulle istället kunna erbjuda personalen kostnaden för barnens utbildningar 
eller dylikt. 
Metoden får en binär verkan eftersom den dels ger personalen incitament till att arbeta 
hårdare och dels kan systemet eventuellt hålla kvar personalen längre i företaget. 
 
Det är viktigt att de globala företagen i Kina bedriver en västerländsk ledarstil om de vill 
behålla sin starka företagskultur. Eftersom affärsklimatet och ledarskapsstilen i ett främmande 
land kan skilja sig från ens hemmamarknad gäller det för företaget att till viss del anpassa sin 
ledarstil mot den rådande företagskulturen i landet. Merparten av medarbetarna som är villiga 
att ta till sig den västerländska ledarstilen ser den som positiv då de inser att de får större 
inflytande i organisationen.   
 
Kommunikationseffektiviteten ökar då olika kommunikationskanaler kombineras. IKEA 
använder sig av de flesta kanaler och garderar sig därmed mot större misstolkningar. 
Problemet kvarstår eftersom det inte finns något system för återrapportering. Risken finns när 
ett meddelande går från ledningsnivå ner till medarbetare att kan det uppstå störningar på 
vägen. Meddelandets budskap kan förvrängas och inte framföras på ett korrekt sätt. 
Avsändaren vet inte om meddelandet nått fram med rätt innebörd. Det är mellanchefernas 
uppgift att kommunicera mellan ledningen och medarbetarna. När det gäller kortare avstånd 
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anser vi att IKEAS organisation kan ha nytta av ett feedbacksystem. Detta ska innefatta 
rutiner för hur speciella uppgifter ska behandlas. Ordern ska komma ifrån den närmsta chefen. 
Eftersom det kan vara så att den närmaste chefen har sina egna mål och visioner, kan det i 
vissa fall vara bättre att rapportera tillbaka till sin chef samt nästliggande chef. Då rapporteras 
även den ordern som utförts. Detta löser också eventuella problem med att mellanchefer 
skapar sig egna mål och visioner då nästliggande chef hela tiden har koll på vilka speciella 
orders som delas ut.  
 
Eftersom vägen är lång och leden är många mellan ledningen och medarbetarna måste det 
finnas ett system där ledningen nås direkt. Detta kan vara en förslagslåda. Bra förslag och 
synpunkter ska belönas. I och med detta ökar motivationen hos medarbetaren samtidigt som 
personalen känner sig viktigare när kontakt uppstår med en högre anställd. Förslagslådan kan 
också användas som en kommunikationsväg för att nå chefen. Detta skulle engagera 
medarbetarna och öka deras interna motivation. 
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7.2 Sammanställning av faktorer som påverkar företagskulturen 
 
I denna figur illustreras hur IKEAS företagskultur i Kina har formats. Innan medarbetarna 
blev anställda på IKEA i Kina hade de påverkats av det kinesiska samhället. Vår slutsats är att 
det sker en ömsesidig påverkan mellan IKEAS allmänna företagskultur och medarbetarna som 
formar IKEA i Kina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11 Faktorer som påverkar företagskulturen. (Egen källa) 
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7.3 Avslutande diskussion 
Arbetet med denna undersökning har varit både lärorik och givande. Fallstudien av IKEA i 
Kina är avsedd att kunna användas för att effektivisera medarbetarnas arbete i företaget. 
Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för hur ett företag med stark företagskultur 
anpassar sig vid etablering i ett land med stark nationell kultur med speciell fokus på 
personalstrategier. Forskningsgrunden är baserad på ett fallföretag men utifrån vårt resultat 
anser vi att studien också kan användas på andra försäljnings företag.  
 
Studien kan även användas av studenter som en informationskälla för vägledning inom 
nationella och företagskulturella skillnader mellan västvärlden och Kina. 
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8 KÄLLFÖRTECKNING 
edan finns en samlad förteckning över de källor som vi använt oss av i vår studie. 
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Förteckning av bilagor: 
 

Bilaga 1 
Frågor till f.d. personalansvarig IKEA, Shanghai. 
 

Bilaga 2 
Frågor till anställd på inköpsavdelningen, IKEA Kina. 
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Frågor till verkställande direktör, företag i Kina. 
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Frågor till f.d. anställd IKEA Kina. 
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Bilaga 1. 

 

Frågor till f.d. personalansvarig IKEA, Shanghai. 

 

1. Vid etableringen, hur tog IKEA reda på Kinas allmänna företagskultur? 

 

 

 

2. Vad har ni för generell personal strategi i Kina? 

 

 

 

3. Vilken utbildning ges till de nyanställda i Kina? 

 

 

 

4. Vilka möjligheter finns det för vidareutbildning inom organisationen? 

 

 

 

5. Vilka överraskningar dök upp i samband med etableringen i Kina? 

 

 

 

6. Vilka var de största problemen? 

 

 

 

7. Hur påverkas IKEA av Kinas hierarkiska tänkande? 
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8. Har IKEA utnyttjat Kinas kultur som ett styrmedel inom organisationen? I så 

fall hur? 

 

9. På vilket sätt har IKEA: s företagskultur påverkats av den rådande kulturen i 

Kina? Har IKEA tagit hänsyn till medarbetarnas normer och värderingar eller 

har IKEA försökt att forma dem helt efter IKEA:s kultur? 

 

 

 

10. * Vid en nyetablering så kommer landets egen kultur att påverka företaget, 

risken blir stor för att subkulturer uppstår inom företaget, speciellt om företaget 

är stort och komplext. Vad gör IKEA för att förhindra detta? 

 

 

 

11. Hur underhåller IKEA de anställdas medvetenhet om ”IKEA way”. 

 

 

 

12. Kan IKEA andan fungera även i Kina? 

 

 

 

13. Har ni format era anställda efter den så kallade IKEA andan? Och i så fall på 

vilket sätt? 

 

 

 

14. Hur skiljer sig personalen mellan de olika länderna? 

 

 

 

15. Finns det något sätt att få era anställda lojala till företaget? (förmåner) 
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16. På vilket sätt motiverar ni era anställda? (Firmafester) 

 

17. Hur skiljer sig servicen generellt sätt i Kina gentemot andra länder? 

 

 

 

18. Hur gör IKEA för att de anställda ska sträva mot samma mål, värderingar och 

normer? 

 

 

 

19. Har IKEA någon form av formella regler? Finns det några regelbrott som kan få 

följder?  

 

 

 

20. Vad betyder Ingvar Kamprad för de anställda i Kina? 

 

 

 

21. Har IKEA samma organisations kultur i hela världen? 

 

 

 

22. Hur utnyttjar IKEA de anställdas kunskaper och erfarenheter inom den 

kinesiska organisationen? 

 

 

 

23. Hur förmedlas kommunikationen från de anställda till ledningsnivå?  
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24. Använder affärerna i Kina samma kommunikations mönster mellan 

medarbetarna och ledning som i Sverige. Om inte hur har det förändrats? 

 

25. Hur mycket använder ni era mellanchefer för att förmedla information till 

medarbetarna? Och i vilken form kommer informationen till de anställda? 

 

 

 

26. Vad gör ledning respektive mellanchef för att förhindra ryktesspridning såsom  t 

ex förändringar i organisationen?  

 

 

 

27. Finns det några kontrollsystem för att ta reda på om informationen kommer 

fram på rätt sätt till de anställda? 

 

 

 

28. Förmedlas IKEA:s mål och strategier till medarbetarna? I så fall hur? 

 

 

 

29. Vilken typ av ledarestil tillämpas i Kina? Har den fått anpassas till kinesisk 

kultur? 

 

 

 

30. Vilka personliga egenskaper skall en anställd ha för att vara ledare på IKEA? 
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31. Vilken roll spelar en ledares nationallitet på IKEA i Kina? 

 

 

 

32. Finns det några generella problem och möjligheter vid personalrekrytering i 

Kina? 

 

 

 

33. Kan du beskriva kortfattat hur det externa rekryteringsförloppet i Kina går till. 

 

 

 

34. Vilken sorts anställda till söker IKEA till varuhusen i Kina? 

• Kön -

_____________________________________________________________________ 

• Ålder -

____________________________________________________________________ 

• Personlighet -

________________________________________________________________ 

• Utbildning -

_________________________________________________________________ 

• Nationalitet -

________________________________________________________________ 

• Åsikter -

____________________________________________________________________ 

 

35. Var finner IKEA personal till de vakanta platserna? 
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36. Hur använder IKEA sig av intern rekrytering på en marknad som Kinas? 

 

 

 

37. Finns det några generella problem och möjligheter vid personalutveckling i 

Kina? 

 

38. Finns det modeller inom IKEA för hur en arbetsgrupp bör se ut? I så fall hur? 

 

 

 

39. Ska IKEA profilera sig med samma service som man gör i andra länder? 

 

 

 

40. Vad har IKEA för belöningssystem generellt i världen? Finns samma i Kina? 

 

 

 

41. Informeras de anställda angående belöningssystemet? 

 

 

 

42. Under förutsättning ja på ovanstående fråga: Lämnas det klara mål för vad som 

skall uppnås för att belöning skall delas ut? 

 

 

 

43. Är belöningssystemen kopplade till mål och strategi eller delas dem ut till extra 

ordinära handlingar? 
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44. Sker belöningarna individuellt eller gruppvis? 

Individuellt Gruppvis 

 

 

 

45. Vad är det för belöningar som delas ut? 

 

46. Varför valde IKEA att etablera sin försäljningsverksamhet i Kina? 

 

 

 

47. Var det personer som tidigare varit aktiva i Kina som fick förtroendet vid 

etableringen och/eller personer som tidigare arbetat i Ikeas organisation? 

 

 

 

48. * Vilka fick sitta på nyckelposterna i Kina när IKEA etablerade sitt varuhus? 

Var det personal från hemlandet, eller lokal personal? Om det var personal från 

hemlandet, behandlades de bättre än lokalpersonalen, exempelvis någon form av 

belöning? 

 

 

 

49. Vilka fem råd skulle du ge till en personalchef i ett företag som ska etablera sig i 

Kina? 
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Bilaga 2. 

 

Frågor till anställd på inköpsavdelningen, IKEA Kina. 
 

1. Vilka möjligheter finns det för vidareutbildning inom organisationen? 
 

2. Hur påverkas IKEA av Kinas hierarkiska tänkande? 
 

3. Har IKEA utnyttjat Kinas kultur som ett styrmedel inom organisationen? I så 
fall hur? 

 
4. På vilket sätt har IKEA: s företagskultur påverkats av den rådande kulturen i 

Kina? Har IKEA tagit hänsyn till medarbetarnas normer och värderingar eller 
har IKEA försökt att forma dem helt efter IKEAS kultur? 

 
5. Hur underhåller IKEA de anställdas medvetenhet om ”IKEA way”. 
 
6. Hur skiljer sig personalen mellan de olika länderna? 

 
7. Finns det något sätt att få era anställda lojala till företaget? (förmåner) 
 
8. Hur skiljer sig servicen generellt sätt i Kina gentemot andra länder? 

 
9. Ska IKEA profilera sig med samma service som man gör i andra länder? 
 
10. Vad har IKEA för belöningssystem generellt i världen? Finns samma i Kina? 

 
11. Vilka fick sitta på nyckelposterna i Kina när IKEA etablerade sitt varuhus? Var 

det personal från hemlandet, eller lokal personal? Om det var personal från 
hemlandet, behandlades de bättre än lokalpersonalen, exempelvis någon form av 
belöning? 

 
12. Vilka fem råd skulle du ge till en personalchef i ett företag som ska etablera sig i 

Kina? 
 



- En stark företagskultur möter en stark nationell kultur - 
 

 

 80

Bilaga 3. 

 

Frågor till verkställande direktör, företag i Kina. 

 

50. Vid en etablering, hur tar företaget reda på Kinas allmänna företagskultur? 

 

 

 

2. Vad har Ni för generell personal strategi i Kina? 

 

 

 

3. Vilken utbildning ges till de nyanställda på Ert företag i Kina? 

 

 

 

4. Vilka möjligheter finns det för vidareutbildning inom organisationen? 

 

 

 

5. Vilka överraskningar dök upp i samband med etableringen i Kina? 

 

 

6. Vilka var de största problemen? 

 

 

7. Hur påverkas Ert företag av Kinas hierarkiska tänkande? 

 

 

8. Har Ert företag utnyttjat Kinas kultur som ett styrmedel inom organisationen? I 

så fall hur? 
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9. På vilket sätt har Ert företags företagskultur påverkats av den rådande kulturen 

i Kina? Har företaget tagit hänsyn till medarbetarnas normer och värderingar 

eller har företaget försökt att forma dem helt efter företagskulturen? 

 

 

10. Kan Er ”företagsanda” fungera även i Kina? 

 

 

 

11. Finns det något sätt att få era anställda lojala till företaget? (förmåner) 

 

 

12. På vilket sätt motiverar ni era anställda? (t ex genom firmafester) 

 

 

13. Hur skiljer sig servicen till kunden generellt sätt i Kina gentemot andra länder? 

 

 

14. Hur gör Ert företag för att de anställda ska sträva mot samma mål, värderingar 

och normer? 

 

 

15. Har Ert företag någon form av formella regler? Finns det några regelbrott som 

kan få följder?  

 

 

16. Har Ert företag samma organisations kultur i hela världen? 

 

 

17. Hur utnyttjar företaget de anställdas kunskaper och erfarenheter inom den 

kinesiska organisationen? 

 

18. Hur förmedlas kommunikationen från de anställda till ledningsnivå?  
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19. Använder Ert företag i Kina samma kommunikations mönster mellan 

medarbetarna och ledning som i Sverige. Om inte hur har det förändrats? 

 

 

20. Hur mycket använder ni era mellanchefer för att förmedla information till 

medarbetarna? Och i vilken form kommer informationen till de anställda? 

 

 

21. Vad gör ledning respektive mellanchef för att förhindra ryktesspridning såsom  t 

ex förändringar i organisationen?  

 

 

22. Finns det några kontrollsystem för att ta reda på om informationen kommer 

fram på rätt sätt till de anställda? 

 

 

23. Förmedlas företagets mål och strategier till medarbetarna? I så fall hur? 

 

 

24. Vilken typ av ledarstil tillämpas på Ert företag i Kina? Har den fått anpassas till 

kinesisk kultur? 

 

 

25. Vilka personliga egenskaper skall en anställd ha för att vara ledare på Ert 

företag? 

 

 

26. Vilken roll spelar en ledares nationallitet på Ert företag i Kina? 

 

 



- En stark företagskultur möter en stark nationell kultur - 
 

 

 83

27. Finns det några generella problem och möjligheter vid personalrekrytering i 

Kina? 

 

 

28. Kan du beskriva kortfattat hur det externa rekryteringsförloppet i Kina går till. 

 

 

29. Vilken sorts anställda till Ert företag söker man i Kina? 

• Kön -

_____________________________________________________________________ 

• Ålder -

____________________________________________________________________ 

• Personlighet -

________________________________________________________________ 

• Utbildning -

_________________________________________________________________ 

• Nationalitet -

________________________________________________________________ 

• Åsikter -

____________________________________________________________________ 

 

30. Var finner Ert företag personal till de vakanta platserna? 

 

 

31. Hur använder Ert företag sig av intern rekrytering på en marknad som Kinas? 

 

 

32. Finns det några generella problem och möjligheter vid personalutveckling i 

Kina? 
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33. Finns det modeller inom Ert företag för hur en arbetsgrupp bör se ut? I så fall 

hur? 

 

34.  Profilerar sig Ert företag med samma service som man gör i andra länder? 

 

 

35. Vad har Ert företag för belöningssystem generellt i världen? Finns samma i 

Kina? 

36. Informeras de anställda angående belöningssystemet? 

 

 

37. Under förutsättning ja på ovanstående fråga: Lämnas det klara mål för vad som 

skall uppnås för att belöning skall delas ut? 

 

 

38. Är belöningssystemen kopplade till mål och strategi eller delas dem ut till extra 

ordinära handlingar? 

 

 

39. Sker belöningarna individuellt eller gruppvis? 

 

 

40. Vad är det för belöningar som delas ut? 

 

 

41. Varför valde Ert företag att etablera sin försäljningsverksamhet i Kina? 

 

 

42. Var det personer som tidigare varit aktiva i Kina som fick förtroendet vid 

etableringen och/eller personer som tidigare arbetat i Ert företags organisation? 
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43. Vilka fem råd skulle du ge till en personalchef i ett företag som ska etablera sig i 

Kina? 
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Bilaga 4. 

 

Frågor till f.d. anställd IKEA Kina.  

 

Tycker du att IKEA utnyttjade Kinas kultur som ett styrmedel inom organisationen? I 

så fall hur? 

 
På vilket sätt uppfattar du att IKEA: s företagskultur påverkats av den rådande 
kulturen i Kina? 
 
Hur uppfattar du att IKEA utnyttjar de anställdas kunskaper och erfarenheter inom 

den kinesiska organisationen? 

 
Hur förmedlas kommunikationen från de anställda till ledningsnivå?  

 
Hur förmedlas kommunikationen från ledningsnivå till anställda.  
 
Hur upplevde du att IKEA utnyttjade mellanchefer för att förmedla information till 
medarbetarna? 
 
Vilken typ av ledarestil tillämpades på IKEA i Kina? Har den fått anpassas till kinesisk 

kultur? 

 
Finns det några generella problem och möjligheter vid personalutveckling i Kina? 

 
Hur spred du den svenska företagskulturen till de anställda i Kina. Vilket hjälpmedel 
använde du, (skriftligt och muntligt osv)? 
 
Hur anpassningsbar är den kinesiska personalen till den västerländska kulturen?  
 
Tycker du att du lyckades med att föra över den svenska företagskulturen till de 
anställda och ledarna på IKEA i Kina? 
 


