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I ljuset av globaliseringen följer även företag som etablerar sig på nya marknader. Utländska 

företag är vanliga inslag i Sverige (MacDonalds, Dell etc) och tendensen mot en integrerad 

världsekonomi har idag den globala marknadsekonomin kommit hela vägen till Moskva. 

Denna uppsats är baserad på Ikeas intåg på den ryska marknaden. Ryssland som länge varit 

kommunistiskt har en annorlunda kultur jämfört med Sverige avseende bland annat politiska, 

ekonomiska och juridiska faktorer. Jag tror Ryssland kulturella bakgrund försvårar för ryska 

medarbetare att inkorporeras i Ikeas specifika kultur. Syftet med denna rapport är undersöka 

hur Ikeas kultur ser ut och fungerar enligt svenska medarbetare och vilken problematik som 

kan uppstå när denna kultur implementeras hos ryska medarbetare. Min primära frågeställning 

är att identifiera problemen och dess eventuella orsaker.   

 

Jag har gjort en kvalitativ metod med etnografiska inslag och mina slutsatser är baserade på 

en tolkning av mitt empiriska material. Jag har i min avslutande diskussion verifierat styrkan i 

Ikeas kultur. Jag har även dragit slutsatsen att det finns samband mellan vad som kan 

kategoriseras som en svensk kultur och Ikeas kultur. Rysslands kultur är annorlunda Sveriges 

och Ikeas kultur på många punkter. Dessa kulturella skillnader är ibland uppskov till 

förvirring och feltolkningar av Ikeas kultur hos de ryska medarbetarna. Detta kan ses som 

kulturella kollisioner då de olika kulturena innehåller olika kulturella manifesteringar och 

värderingar. Min konkluderande slutsats är att Ikeas etnocentriska kultur ibland har en för 

företaget begränsande effekt, då lokala kompetenser och kunskaper kan marginaliseras i Ikeas 

starka kultur.  
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 

Att på det ena eller det andra sättet beskriva globaliseringen är ett stort projekt. Människan är idag 

inte längre geografiskt bunden och detta är mycket beroende på teknologiska framsteg som på många 

plan har förändrat våra möjligheter att kommunicera. Vi kan idag på bara några timmar förflytta oss 

från en kontinent till en annan. Vi kan konversera med människor på andra sidan jordklotet via 

telefon eller e-mail. Kanske har vi också i och med detta blivit mer internationella människor 

eftersom vi har möjlighet att se amerikanska filmer på TV, vietnamesiska filmer på bio eller lyssna på 

tysk radio via Internet. Samtidigt med de rent tekniska framstegen har även kapitalismen spridit sig 

vida. Med kapitalismen följer också företagsjättar, jättar som Wall-Mart, Microsoft, Nokia och varför 

inte Ikea. David Lyon (1998) kallar slutet av 1900-talet för ”post-modernitet”. Han vill likställa detta 

samhälle med ”informationssamhället”, där tekniken i och med telekommunikationen och datorer kan 

vara avgörande för hur sociala utbyten görs. Även Manuel Castells (2000) berör en liknande 

samhällsutveckling, där han bland annat skriver om organisationers utveckling från vertikala 

byråkratier till horisontella nätverk. Det som inträffar långt bort blir snabbt tillgängligt för många 

människor med hjälp av teknologin. Det är alltså möjligt att kommunicera med människor tusentals 

kilometer ifrån dig och relationerna vidgas över tid och rum (Lyon 1998). Likaså kan detta medföra 

att kulturer eller inslag från olika kulturer sprids vida omkring och exempelvis massmedia har idag ett 

stort inflytande över kulturella spridningar. Även företagsspecifika kulturer sprids över 

nationsgränser och sätter nya normer och värderingar vart de än kommer. Utländska företag etableras 

i Sydafrika och Japan, kulturella möten pågår hela tiden och överallt. Giddens (1998), Lyon (1998) 

och Fornäs (1995) beskriver alla ett liknande scenario i sina modernitetsteorier. De menar att 

”världen krymper” i takt med den ökade tillgängligheten för företag att expandera på nya marknader 

med hjälp av bland annat ökat informationsutbyte och globaliseringseffekter, multinationella företag 

vill naturligtvis utnyttja detta tillfälle till sin fördel. Effekterna av globaliseringen påverkar även 

spelreglerna för de företag som ämnar expandera sina verksamheter, de är ofta en fördel om man 

organisatoriskt utvecklar koncept, kulturella ramar och affärsområden för att snabbt kunna etablera 

sig på nya marknader. Denna globala utveckling omfattar även svenska Ikea i deras strävanden. Det 

är i ljuset av denna globala samhällsutveckling som jag ämnar studera Ikeas företagskultur och dess 

möte med en främmande kultur närmare. 
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1.2 Problemområde, frågeställning och avgränsningar 
 

Organisationskultur som företeelse väckte mitt intresse då jag själv arbetade för Ikea i Ungern för 

några år sedan vilket på många sätt var en fascinerande erfarenhet. Det ”helsvenska” Ikea är hårt 

standardiserat och ser i stort sett likadant ut överallt, vilket alla som besökt Ikea utomlands kan 

verifiera. Det kändes som att jag, trots att jag var 130 mil från hemmet, befann mig i en bekant miljö. 

Anställda gick omkring i Ikeas uniformer och i personalmatsalen serverades köttbullar och lingonsylt. 

Lika intressant var det faktum att det inte bara var Ungrare som arbetade för Ikea i Ungern, 

medarbetare från Tyskland, Polen, Australien, Sverige och USA skulle lära sina ungerska kollegor 

hur ett svenskt företag med rötterna i Småland fungerar på ett ”svenskt” sätt. Min förförståelse och 

erfarenhet säger att Sveriges kultur och Ikea har en del gemensamma punkter, då Ikea de facto 

stammar ur Småland, har huvudkontor i Sverige (i Helsingborg och Älmhult)och har många svenska 

chefer (ex Vd, Vice VD, styrelseordföranden, grundaren m fl. är svenskar). Ikea konceptet 

reproduceras och skapade en kopia av sig själv i ett främmande land och på Ikea i Ungern förekom 

det hela tiden möten mellan främmande kulturer som samsades under Ikeas specifika kultur. Trots 

företagets starka kultur och koncept var detta många gånger inget skydd mot de kulturella skillnader 

som ofta uppenbarades när alla dessa olika människor och kulturer skulle tolka innehållet i Ikeas 

koncept och kultur.  

 

Eftersom jag vid ett flertal tillfällen fått chansen att åka till en av Ikeas färskaste och största butiker 

belägen i Moskva i republiken Ryssland, bland annat som sommarjobbare under två somrar ansåg jag 

att detta skulle vara ett ypperligt tillfälle att undersöka Ikeas speciella företagskultur i en ny kontext 

och hur detta kan upplevas bland anställda.  

 

Ryssland  som under en lång tid hette Sovjet var en kommunistisk supermakt. Planekonomi utövades 

och all makt utgick från det kommunistiska partiet. Idag så här i början av ett nytt millennium så har 

Ryssland övergett sina kommunistiska tankar. Västvärldens kapitalism har spridit sig ända till 

Moskva. Detta är något av en ny revolution som tål att jämföras med när Bolsjevikerna tog makten 

från tsaren i början av 1900-talet. I takt med övergången till kapitalism och demokrati så inträder 

företag från Europa, Japan och USA på den ryska marknaden och fler och fler ryssar börjar arbeta på 

dessa västerländska företag. Jag gör ett fundamentalt antagande då jag tror att detta kan innebära en 

del assimilerings-problem för de ryssar som börjar arbeta i västerländska företag av den anledningen 
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att Rysslands kulturella bakgrund är väldigt annorlunda jämfört med  bl a Sverige avseende politiska, 

ekonomiska och juridiska faktorer. Jag tror att spår av exempelvis kommunismen ännu existerar hos 

en stor del av befolkningen, vilket försvårar anpassningar till västvärldens företagsekonomiska och 

kulturella ideal.  

 

Syftet med denna uppsats är undersöka hur Ikeas kultur ser ut och fungerar enligt svenska 

medarbetare och vilken problematik som kan uppstå när denna kultur implementeras hos ryska 

medarbetare. Jag tror att det finns avgörande kulturella mellan Sverige och Ryssland och att dessa 

skillnader kan inverka på Ikeakulturens möjligheter att bli införlivad hos ryska medarbetare. Detta 

kommer att diskuteras utförligare nedan. Min primära frågeställning är att identifiera problemen och 

dess eventuella orsaker.   

 

Ikeas intåg i Ryssland är för mig intressant ur flera perspektiv, dels på grund av företagets 

explosionsartade utveckling, men framförallt med tanke på organisationens distinkta och starka 

företagskultur. Få företag har en liknande kultur. Ikeas kultur sträcker sig från klädsel och uppförande 

till kostnadseffektivitet och experimentlusta. Många beståndsdelar finns nedskriven i paragrafer och 

handböcker som alla anställda bör följa, från management till säljpersonal i butiken (Inter Ikea 

Systems 1998).  

 

Jag är inte ute efter generaliserbara resultat där man kan säga att ryska medarbetare är på det ena eller 

andra sättet, jag är snarare intresserad av vilka faktorer som kan påverka Ikeas kulturella arbete i den 

ryska kontext som jag undersökt. Det finns en stor problematik med att skriva om kultur med tanke 

på begreppets komplexitet och det finns också etiska och moraliska aspekter då generaliseringar och 

stereotyper alltid är vanskliga att beröra. Jag kommer i uppsatsen att tala om tendenser mot en rysk- 

och ”Ikeansk” kultur utifrån teoretiska och empiriska resonemang och tolkningar. Att renodla kultur 

är svårt eftersom det till exempel alltid förekommer inslag av lokala kulturer och förenklande 

generaliseringar i analyseringar av exempelvis en empirisk undersökning. För mitt syfte finns det en 

relevans att prata om generaliserade tendenser då det teoretiskt går att explicitgöra skillnader när man 

pratar om kultur. Jag gör dock en avgränsning med att jag inte vill påstå att denna uppsats kommer att 

resultera i några precisa lösningar på problematiken med en stark organisationskultur, snarare har jag 

ambitionen att min uppsats ska ge uppslag om och varför det kan finnas en problematik som kan 

uppstå till följd av kulturkollisioner.  
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1.3. Ikea historik och koncept 
 

Eftersom Ikeas specifika kultur är en av grundpelarna i denna uppsats presenteras nedan ett centralt 

styrdokument. Detta styrdokument kan ses som en fundamental del i Ikeas utbildning av nya 

medarbetare och är således en viktig del i det kulturella formandet av Ikeas anställda. Jag berör även 

Ikeas historik och grundare eftersom dessa faktorer har haft en stor inverkan på Ikeas fortsatta arbete 

världen över. 

 

Grunden för det Ikea hundratusentals människor världen över besöker idag lades i det mörkaste 

Småland. Från början fanns det bara en anställd: grundaren Ingvar Kamprad. Hans då, lilla rörelse 

befattade sig med olika typer av försäljning, mest av en slump började Ikea sälja möbler. Med 

affärsidén om att möbler inte behöver vara dyra började Kamprad att sälja sina möbler via postorder. 

Hans företag växte fort och det dröjde inte länge innan han fick börja anställa medarbetare. Han 

klarade sig inte längre med bara hjälp från familjen, det behövdes mer och mer människor. Det är i 

detta skeende som Ikeas speciella företagskultur börjar ta form. En kultur som skulle genomsyra hela 

verksamheten, från tillverkning till försäljning. Den speciella ”Ikea andan” finns nedskrivet  bland 

annat i boken ”Möjligheternas tid är inte förbi” (Inter Ikea Systems 1998). Denna bok handlar om hur 

företaget utvecklats med den grundläggande tanken om att problem alltid kan vändas till möjligheter. 

Grundaren Ingvar Kamprad har själv varit med och författat denna bok och den är skriven om honom 

i tredje person. Den beskriver några av hans upplevelser från tidig barndom till vad Ikea är idag. 

Bokens undertitel ”Den sedelärande historien om Ikea” beskriver tydligt vikten av denna text. Texten 

är en del i den internutbildning som de flesta managers inom företaget gått på. Utbildningen kallas 

the Ikea-way och har blivit en sorts “bibelskola“. Denna utbildning anses nödvändig för att bibehålla 

den speciella kultur som Ingvar Kamprad byggde upp med hjälp av sina närmaste medarbetare och 

familj under de tidiga åren av Ikea.  

 

Det avsnitt som jag finner främst intressant är ”En möbelhandlares testamente”, vilket skulle kunna 

beskrivas som en ideologisk grund för hela organisationen. Man vill framställa den som en av 

stöttepelarna i organisationen. Detta testamente lärs ut till alla Ikea-chefer och alla andra anställda 

också för den delen, runt om i hela världen. Jag kommer nedan att redovisa de ”paragrafer” som rör 

”Ikea-andan” och som kan ses som ideologiska ramar för medarbetarnas uppförande och utförande av 

arbete. 
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1. Sortimentet – vår identitet. Företaget har som mål att betjäna så många människor som möjligt 

genom en extremt låg prissättning. Användarna av Ikeas möbler skall vara nöjda, därför måste 

kvaliteten vara bra. Kvaliteten får dock inte bli ett syfte i sig och därmed höja priserna på 

produkterna, kvaliteten ska anpassas till kundens behov.  

 

2. IKEA-andan. En stark och levande verklighet. Denna ”paragraf” upplyser läsaren om vikten av 

entusiasm, vilja till förnyelse, kostnadsmedvetenhet, viljan att ta ansvar och hjälpa till, ödmjukhet 

inför uppgifter  och enkelheten i vårt sätt att vara. Vidare kan man läsa att: 

 

”…ett jobb får aldrig bara vara en födkrok. Utan entusiasm på jobbet försvinner 1/3 av ens liv och det 

kan aldrig ersättas av en veckotidning i skrivbordslådan. För dig som har någon form av ledaransvar 

är det avgörande viktigt att motivera och utveckla Dina medarbetare. Laganda ar något fint men då 

måste alla i laget känna för sina uppgifter. Som lagkapten beslutar du efter samråd med laget. 

Därefter finns ingen tid för resonemang. Ha fotbollslaget som förebild”(1998.s83).  

 

Boken vill också poängtera betydelsen av personer som arbetar i det tysta. Ingvar Kamprad kallar 

dem ”samhällsbärare”, människor som ser till helheten, som alltid har en hjälpande hand till övers 

och som alltid är beredda att hjälpa till. ”…de finns överallt på våra lagergolv, på våra kontor, bland 

säljpersonalen…De är Ikea-andans innersta väsen”(Inter Ikea Systems 1998 s.82). 

 

3. Vinst ger oss resurser. Den ekonomiska målsättningen är  ”Att på lång sikt nå ett gott 

resultat”(Inter Ikea Systems 1998 s.84). Man menar att  Ikea som företag har uppnått mycket av sin 

framgång genom långsiktig planering och inte på spekulationsbaserade strategier. Ikea-way 

utbildning vill också belysa vikten av att alltid ha den lägsta prisbilden utan att ge avkall på kvalitén. 

  

4. Att med små medel nå goda resultat. ”Slöseri med resurser är en dödssynd hos Ikea”(Inter Ikea 

Systems 1998 s.85). I en ”småländsk” anda  betonas här vikten av att spara resurser. 

”Målrationalitet”(Andersen/Kaspersen 1999) i en Weberiansk terminologi är något centralt för Ikea. 

”Innan du själv väljer en lösning, ställ den i relation till kostnaden. Först då kan du bestämma den. 

Många moderna byggnadsverk är mera monument över mänsklig dumhet än rationell lösning av ett 

behov”(Inter Ikea Systems 1998 s.85)  
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5. Enkelhet är en dygd, förenklandet beskrivs som dygd. Alla vardagliga rutiner skall utan 

byråkratiskt krångel fungera friktionsfritt. Enkla rutiner betyder på många sätt en större slagkraft, att 

kunna realisera sina tankar. Man betonar också att denna enkelhet skall genomsyra hela 

verksamheten. Klädseln skall vara enkel. Det finns normer om användandet av slipsar, lyxiga hotell 

är förbjudna, likaså dyra bilar och andra materiella attribut som kan förmedla klasstillhörighet.  I 

boken står det bland annat att: ”Vi litar på vår egen kraft och vår egen vilja”(Inter Ikea Systems 1998 

s.86). 

  

6. Linje annorlunda, att våga ställa frågan varför. Att ifrågasätta verksamheten med mening att 

förbättra är något man starkt uppmanar. Dynamik och experimentlusta är två återkommande begrepp.  

 

7. Kraftsamling – viktigt för vår framgång. Att behålla företagets profil på alla plan är mycket viktigt. 

Att på alla sätt söka sig till det ursprungliga Ikea vid påtryckningar utifrån. Man ställer höga krav på 

medarbetarnas lojalitet, ärlighet och engagemang för att behålla Ikeas profil. 

 

8. Att ta ansvar- en förmån. ”Endast den som sover gör inga fel och felrädslan är byråkratins vagga 

och all utvecklings fiende”(Inter Ikea Systems 1998 s.87). Som ett led i den dynamiska organisation 

som finns på Ikea försöker man alltså få alla till att bli engagerade och försöka. Man vill visa att det 

är tillåtet att göra fel och att det är genom att göra fel som man lär sig något. 

 

9. Det mesta är ännu ogjort – underbara framtid. Enligt denna ”handbok” så är det mesta ännu 

ogjort, att slå sig till ro kan man aldrig göra. Känslan av att vara nöjd och färdig tillhör inte Ikea 

synsätt. Lyckan finner man inte i att ha gjort något utan det är vägen fram som är det viktigaste. 

Tiden poängteras: ”Tiden är din viktigaste resurs. Du hinner så mycket på 10 minuter. Svunna 10 

minuter är definitivt förbi. Du får dem aldrig tillbaka. 10 minuter är inte bara timpenningen delad 

med 6. 10 minuter är ett stycke av Dig själv. Indela Ditt liv i 10-minuters enheter och offra så få som 

möjligt åt meningslöshet”(Inter Ikea Systems 1998 s.88). 

 

 

 



 8 
 

1.3.1. Kommentarer till Ikeas grundidéer 

 

Ikea vill belysa vikten av att företaget är en fungerande, sammanbunden enhet. Medarbetarna skall se 

företaget som en helhet och agera på liknande sätt överallt. Till exempel så är titlar, klädsel och andra 

mer traditionella statussymboler ej av vikt på Ikea. Respekt för medmänniskor och omgivning är A 

och O eftersom Ikea tillverkar och säljer sina varor till ”de många människorna” kan man ej heller 

distansera sig från de ”många människorna” genom statussymboler. Enkelhet, lojalitet och 

rationalitet  är centrala termer i företaget. Även egenansvaret är av stor betydelse, flera paragrafer 

ovan uppmanar läsaren till att ta egna initiativ, att göra fel är ingen synd, bara du gör felen inom 

konceptets ramar. Vidare vill jag poängtera att lagarbetet verkar vara en central del. Alla skall vara 

involverande på så många plan som möjligt i verksamheten. Ingen står över någon, alla är en del i 

maskineriet, viket även bör avspeglas i ledarrollen. En del i detta är även det att man som inte Ikea 

medarbetare inte skall utföra sitt arbete för att få beröm, ”Samhällsbärarna” är en sorts ideal där man 

som anställd inte arbetar för att framhäva sig själv. Även rädslan att organisationen skall bli 

byråkratiserad är utbredd. Man försöker bibehålla hålla Kamprads entreprenörskap. 

   

Jag anser att det finns vissa tendenser till självmotsägelser i ”En möbelhandlares testamente”. Man 

vill betona vikten av egenansvar samtidigt som gruppen man arbetar i är det viktigaste. Man vill vara 

kostnadseffektiva(rationella) samtidigt som experimentlustan skall vara stor. För mig är dessa termer 

inte alla gånger förenliga med varandra. Jag kan se svårigheter med att vara rationell samtidigt som 

man ska våga tänka i nya banor. Implicit kan man se att Ikea är ett etnocentriskt företag (Giddens 

1998). Man sprider en lokalt/nationellt förankrad kultur ut i världen där Kamprads ”småländska 

entreprenörsanda” ses som en förebild. Konceptet får inte tummas på. Alla Ikea anställda skall helst 

bli eller vara som smålänningar. ”En möbelhandlares testamente” är en ideologisk ryggrad för hela 

företaget och alla medarbetare bör vara införstådda med den. Det finns naturligtvis fler handböcker 

och ideologiskt material av annan karaktär och kaliber inom företaget Ikea. Detta är publikationer 

som ofta är riktade mot en specifik verksamhet inom Ikea. Jag avser exempelvis ”Ikea Human 

Resource Idea” (Inter Ikea Systems 1998) berättar bland annat vilka människor som passar in i Ikeas 

företagskultur (vilka beskrivs som: straightforward, down-to-earth people) och vikten av att behålla 

kulturen som den är idag. Exemplen är fler, men jag finner dem inte betydelsefulla att presentera i 

min uppsats då de, som jag nämnt ovan, oftast är inriktade på en specifik verksamhet, dessutom 
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förmedlar de ofta samma kulturella budskap som finns i den bok jag studerat närmare. Även 

utrymmesskäl och tidsaspekter har gjort att jag valt att inte analysera fler av Ikeas publikationer.  

 

1.4. Ryssland och Moskva av idag 
 
Nedan följer en kort introduktion om Moskva och Ryssland, dels genom artiklar och dels genom 

sådant jag själv har upplevt på plats i Moskva genom mina tidigare besök. Introduktionen kan ses 

som en inbjudan till läsaren att få en förståelse och bakgrund om vad som kan vara karakteristiskt för 

Ryssland och Moskva. Samtidigt kan den ge uppslag om kulturella skillnader mellan Ikea och 

Ryssland/ Moskva. 

 

Rysslands huvudstad Moskva har efter murens fall genomgått förändringar i en hastighet som i 

ekonomiska och sociala termer är svårslagen genom historien. Efter den politiska revolution som 

skedde är Kommunismens arv så sakteliga på väg att försvinna och Ryssland i allmänhet och Moskva 

i synnerhet genomgår transformationer av oerhörda mått. Cristopher Dent (1994) beskriver ett 

Ryssland i politisk och ekonomisk reform. Ryssland som har problem med politisk instabilitet, en 

föråldrad och ineffektiv industri och svaga institutionella och juridiska ramar. Dent (1994) menar att 

Ryssland har svårigheter med att göra sig av med det kommunistiska arvet. Detta har skapat ett land 

som saknar många instrument för att lyckas på en globaliserad marknadsekonomi.  

 

Moskva är landets politiska och ekonomiska huvudstad och är därför ett maktcentrum varifrån en 

majoritet av de politiska och ekonomiska besluten härstammar, men jag vill påpeka att Moskva inte 

ger en representerbar bild av Ryssland som land. Rysslands storlek och mångfald gör det omöjligt att 

likställa situationen i Moskva med övriga Ryssland. Dent (1994) och Longenecker (2001) beskriver 

det politiska och ekonomiska klimatet som en ”wild market” som relaterar till de faser USA gick 

igenom under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet, dvs. en sorts vilda västern ekonomi i 

Ryssland, men utan Cowboys och guldletare. I Moskva är de ersatta med oligarker och entreprenörer 

där guldet är utbytt mot olja och gas.  

 

Dents artikel är från 1994 och Longeneckers är skriven 2001, men många av deras slutsatser om 

Ryssland är lika aktuella idag. Polariserad ekonomi, instabila politiska förhållanden, gigantiska 

byråkratier och brister i rättsystemet. Som besökare lägger man snabbt märke till de oerhörda 

ekonomiska och sociala skillnader som finns mellan befolkningen. Den långsamt framväxande 
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medelklassen, är fortfarande en liten del av befolkningen i Moskva jämfört med Sverige. Rättsliga 

och juridiska ramar är ännu i ett utvecklingsstadie och korruptionen är stor, likaså är den ”svarta” 

ekonomin som florerar i Moskva och Ryssland. 

 

Dent (1994), D’Annuzio-Green (2002) och Longenecker (2001) påpekar även de att det 

kommunistiska arvet har ett stort inflytande i det dagliga arbetet och hur det utförs. De menar att de 

marknadsmässiga anpassningar som ryska företag tvingats göra ofta har varit svåra att genomföra på 

grund av att arbetsstyrkan inte har kompetens att agera i en marknadsekonomi De pekar på att de 

problem som västerländska företag har haft med ryska anställda och ryska chefer beror på faktorer 

såsom korruption, dålig effektivitet, föråldrade ledningskulturer/managementstilar och servicenivå. 

D’Annuzio-Green (2002) och Longenecker (2001) påvisar också specifikt varför problem kan uppstå 

när västerländska företag och organisationer försöker etablera sig i Ryssland. Slutsatserna är bland 

annat att de kulturella skillnader som finns mellan öst och väst är väldigt stora, vilket även Daniel 

Bollinger (1994) kommit fram till. Kommunistiska traditioner där konkurrens, service, effektivitet 

och vinst inte var centrala delar i verksamheterna. Staten bestämde efterfrågan och staten var nöjd så 

länge produktionsmålen uppnåddes. De ekonomiska incitamenten som driver en marknadsekonomi 

saknades i före detta Sovjet. De problem som diskuteras ovan har enligt artikelförfattarna ibland 

avgörande betydelser när västerländska företag integreras i den ryska ekonomin och den ryska 

marknaden. 

 

Som relativt flitig besökare i Moskva har jag upplevt många tecken på de förhållanden som 

artikelförfattarna återger. Rysslands historia och landets nuvarande situation har påverkat 

människorna i stor utsträckning och det finns stora skillnader jämfört med svenska förhållanden och 

kultur som kan verka avgörande när Ikeas ryska medarbetare ska assimileras in i något så ”svenskt” 

som Ikea. Det är i ljuset av ovanstående beskrivningar av Moskva och Ryssland som Ikea satsar på 

den ryska marknaden 
 

2. Teoretisk bakgrund 
 

2.1. Inledning 
 

En beskrivning av kultur innefattar oftast två olika betydelser, den ena står för konst, musik och andra 

kulturella yttringar. Den andra definitionen är förknippad med sociala strukturer och kultur kan i 
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ljuset av detta ses som sammanhållande länkar mellan olika människor och olika sociala företeelser. 

Kultur är svårdefinierat men en mycket enkel förklaring av kultur kan vara att olika grupper av 

människor har olika livsstilar. Man kan vidare prata om olika klassificeringar av nationella, regionala 

och lokala kulturer, men kultur är också applicerbart på fenomen som företag och organisationer på 

det sättet att en grupp människor inom samma kontext skapar och delar kulturella beståndsdelar som 

tillsammans kan bilda en enhetligt kultur. Hatch (2002) menar bland annat att organisationskultur 

kunde börja studeras i och med ett metodologiskt och vetenskapligt skifte inom antropologin där man 

förflyttade fokus från att förstå människans art som en helhet, till att istället intressera sig för 

specifika grupperingar av människor. Organisationer går att definiera som en specifik grupp, därmed 

är det också möjligt att definiera gruppens specifika kultur i den organisation människan befinner sig. 

Kopplingen mellan kultur och organisationskultur är således att organisationskultur kan ses som en 

kultur inom en given kontext eller inom en given grupp.  

 

För att få en inblick i organisationskultur presenteras nedan några författare som berör organisations-

kultur ur olika aspekter. Det finns en mängd olika perspektiv och angreppssätt som har fått sitt 

litterära utrymme. Olika teoretiker använder olika begrepp när de ämnar förklara organisationskultur 

och företagskultur. Organisationskulturens beståndsdelar kommer nedan att beskrivas utförligare runt 

olika teoretiska resonemang. Jag presenterar nedan några teoretiker som har fokuserat på 

organisationskultur och kultur, de representerar olika synsätt på området och jag har medvetet valt ett 

brett spektrum för att hålla en så bred diskussion som möjligt. De olika teorierna har en relevans i 

deras förmåga att ruta in olika problem som rör organisationskultur men att deras användning i min 

uppsats är begränsad till de delar där man kan dra relativt tydliga paralleller mellan teori och empiri.  

 

2.2. Teorier om organisationskultur  
 

2.2.1. Organisationskultur som ett verktyg 

 

Företagskultur och organisationskultur som företeelse hade en framträdande roll för en del forskare 

under början av 1980-talet. Ofta var japanska företag exempel och många forskare ansåg att 

företagskultur och framgång i ekonomiska termer gick hand i hand. Framförallt amerikanska forskare 

lade ner stor möda på att förklara det Japanska ekonomiska undret (Peters & Waterman 1982, Ouchi 

1982). De tolkade bland annat Japans ekonomiska uppsving som en produkt av de starka kulturer som 
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fanns i de Japanska företagen. Peters  & Waterman (1982) ansåg till exempel att den Japanska 

bilindustrins hade konkurrensfördelar gentemot sina amerikanska konkurrenter genom sina starka 

kulturer som inkluderade såväl högsta ledning som medarbetare på fabriksgolvet. En annan ofta 

citerad teoretiker är Gareth Morgan (1986), han använder sig av metaforer för att analysera och 

dekonstruera organisationer. En av hans slutsatser rörande ”kultur-metaforen” är att kulturella 

aspekter av organisationer består av subjektiva uppfattningar av medlemmarna i organisationen och 

hur de skapar en gemensam mening och ett ramverk för att lösa dagliga sysslor på arbetet. Han 

benämner företagskultur som ett normativt lim som håller samman företaget. Morgan (1986) skapar 

också en metafor kring organisationers hämmande inverkan på organisationsmedlemmarna. I denna 

metafor liknar författaren företag som ”mentala fängelser”. Denna metafor berör exempelvis hur 

starka ramverk och byråkratiska förhållanden inom företag tenderar att hämma de anställda i sin 

dagliga sysselsättning. 

 

Management litteratur har en framträdande roll inom organisationskultur diskussioner, dessa 

teoretiska resonemang för ofta fram kulturen som ett verktyg för företagsledningar för kontroll och 

styrfunktioner av medarbetare. De har en normerande karaktär och kulturellt förändringsarbete ses i 

detta perspektiv som strategiskt viktiga för företag. Deras bidrag till forskning och vetenskap kan 

ibland vara tveksamma, men de har framförallt ökat intresset för organisationskultur inom 

företagsvärlden. De har dock tillkortakommanden då de har tendenser av att enbart se kultur som 

strategiskt viktiga funktioner, de bortser ofta från de mänskliga aspekternas och därmed också många 

aspekter av kulturens oerhörda komplexitet. 

 

2.2.2. Förhållandet mellan nationella kulturer och organisationskulturer 

 

Gert Hofstede (1991) är kanske den som genomfört den kvantitativt största undersökningen om 

organisationskultur och kultur. Hans studie innefattar tusentals enkäter med IBM-anställda världen 

över. Hofstede beskriver kulturer som en sorts ”mental mjukvara”, ett slags kollektivt medvetande 

som delas av alla människor som lever eller levde i en social miljö. Han skriver också att det är denna 

mentala mjukvara som skiljer en kategori av människor från en annan. Hofstedes omfattande 

kvantifiering av organisations- och landskultur bidrar främst till en förståelse mellan relationen 

företagsspecifik kultur och nationskultur. Hans forskning kan exempelvis hjälpa organisationer att 

förstå varför vissa strategier eller organisationskulturer misslyckas i vissa kulturella kontexter. 
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Hofstede ser kultur som ett kollektivt mänskligt fenomen, kulturen är något inlärt och den 

härstammar helt från den sociala miljön. Kulturens hörnstenarna består enligt Hofstede(1991) av fyra 

kategorier som utgör den kollektiva mentala mjukvaran. 

 

Symboler: delas av de som finns inom kulturen. Språk och jargong är några exempel på symboler, 

även statussymboler såsom materiella attribut kan inräknas i denna kategori. Symbolerna förändras 

lätt och byter plats i sin kulturella omgivning. Vad som uppfattas som exklusivt i Sverige behöver 

inte vara exklusivt i Sydafrika. 

 

Hjältar: personer, levande eller döda som kan fungerar som modeller för uppförande.  

 

Ritualer: kan beskrivas som kollektiva aktiviteter som enbart har ett socialt syfte. Midsommarafton, 

julfirande är exempel på vanliga ritualer, men även sådana saker som vissa ceremonier vid 

affärsmöten, hur man avtackar pensionerade medarbetare, ”kick offs” och personalmöten har en stor 

social och kulturell betydelse. 

 

Värderingar: vilket Hofstede menar är kulturens kärna. Dessa värderingar inlärs undermedvetet och 

kan enbart förstås efter hur människan agerar. Värderingar är känslor riktade mot en specifik aktivitet 

och de har enligt Hofstede en plus- och en minussida. De gäller exempelvis: 

-ont mot gott 

-fult mot vackert 

-onormalt mot normalt 

-paradoxalt mot logiskt 

 

Eftersom nästan alla människor tillhör olika kulturella grupper samtidigt, finns det också olika nivåer 

av den kollektiva mjukvaran beroende på var man befinner sig, vad man gör och i vilken omgivning. 

Detta illustreras kanske tydligast med diskussionen kring symboler som får andra värden i andra 

kontexter. Exempelvis kan man prata om, nationell eller regional nivå, könslig och social klassnivå 

och även organisations eller företags nivå(Hofstede 1991). 

 

Tänker man sig kultur som en sorts "habitus" eller "mental mjukvara" finns det enligt Hofstede(1991) 

fyra stycken dimensioner i en kultur som bidrar till en interkulturell förståelse. Dessa fyra 
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dimensioner kan ses som manifesteringar av kulturen och beskriver olika förhållanden som är 

signifikativt för olika kulturer eftersom de påvisar hur nationella kulturer påverkar 

organisationsmedlemmarnas beteende.  

 

Maktdistans, som anger i vilken grad samhället accepterar att makt mellan olika institutioner eller 

organisationer är olika fördelad. Maktdistansen avser även exempelvis förhållandet mellan staten och 

individen. Denna brukar mätas i termer av hög eller låg maktdistans. 

 

Struktureringsbehov eller osäkerhetsundvikande, en variabel som berättar om hur en kultur ställer sig 

till svåröverkomliga situationer och osäkerhet. Undviker man dessa hot genom formella regler, stor 

karriärstabilitet och/eller att inte tolerera avvikande beteenden samt genom att tro på expertis och 

absoluta sanningar. Här pratar man om svagt eller starkt struktureringsbehov. 

 

Individualsim kontra kollektivism. Denna kategori ämnar beskriva i vilken utsträckning man har 

tilltro till individen eller till kollektivet. Detta kan röra i vilken utsträckning man litar eller har tilltro 

till staten, kontra individens egna ansvar. 

 

Maskulin kontra feminin värderingsdominans behandlar i vilken omfattning de dominerande 

värderingsnormerna i samhället är knutna till självhävdelse, pengar och materiella ting(maskulin 

värderingsdominans) eller om de är orienterade i riktning mot omsorg för andra och andra sociala 

värderingar vilket är en feminin värderingsdominans. (Hofstede 1991)  

 

2.2.3. Organisationskultur som ett inre förhållande  
 

Hofstede ser hela tiden samspelet mellan organisationskulturen och den omgivande kulturen. Nedan 

författare ser organisationskultur mer som ett uttryck för organisationens inre förhållanden. Edgar 

Schein (1985) och Mary Jo Hatch (1997, 2002) har en del beröringspunkter med Hofstede, även de 

ser kultur i ljuset av en skapad verklighet och de lägger likt Hofstede en betydelse i fysiska 

manifestationer av kulturen och vikten av värderingar. Deras teorier påvisar betydelsen av att förstå 

organisationskulturen som en verklighet som skapas av alla medlemmar i organisationen. 

Organisationskulturens kärna består främst av inre förhållanden i företaget och det är människorna i 

den som skapar kulturen. De ser etnografiska forskningstraditioner som primära för att studera 



 15 
 

området. Genom exempelvis observationer och intervjuer kan man som forskare lättare skapa sig en 

förståelse för området.  

 

Enligt Edgar Schein (1985) återfinns kulturen på tre olika nivåer: artefakter, värderingar och normer 

för beteenden och slutligen ett inre som består av grundläggande uppfattningar och antaganden. 

Kärnan i en kultur består av uppfattningar och antaganden, dessa antaganden tas för givna av 

medlemmarna i organisationen och kan också  ses som den verklighet de uppfattar. Schein menar att 

dessa antaganden tas för givna eftersom de ofta befinner sig på en omedveten nivå (jfr Freuds 

begrepp). Utifrån medlemmarna i en specifik kultur är dessa antaganden också ofta likställda med 

sanningen, mycket beroende på att de sällan ges utrymme att ifrågasättas. Den icke ifrågasatta 

sanningen strömmar igenom det kulturella livets alla aspekter. Viktigt att tillägga är att det inte finns 

endast ett antagande som är signifikant för en kultur, kulturen består av en uppsättning 

frågeställningar och antaganden som alla har ett inbördes samband. Att definiera en kulturs specifika 

antaganden kan låta sig göras om man analyserar hur medlemmarna i kulturen besvarar de 

frågeställningar som Schein menar är fundamentala i alla kulturer. Exempel på dessa frågeställningar 

kan vara: hur vi definierar sant eller falskt, hur människan fungerar i grupp (homogenitet kontra 

mångfald) och om människan i grunden är ond eller god, till detta (människosyn och sociala aspekter) 

går det även att lägga till organisationens förhållande till omvärlden och hur verkligheten, sanningen 

och tiden är beskaffade. Dessa antaganden (om de besvaras) går sedan att härleda till många aspekter 

i organisationen. När de har blivit applicerade på organisationen, kan de ytterligare kategoriseras in i: 

extern anpassning (mission och strategi, mål, medel och styrsystem) och intern integration 

(gemensamt språk, gruppens definition av gränserna av integration, belöning och bestraffning, status 

och maktrelationer). Schein vill dock poängtera att ovan grundantaganden oftast manifesteras genom 

normer, värderingar och artefakter. För att en enhetlig kultur skall kunna skapas krävs det också en 

konsensus av medlemmarna i organisationen. Det väsentliga i denna konsensus i den externa 

anpassningen är enkelt uttryckt det inflytande som företaget har på sina anställda i termer av mål, 

verktyg, mätbarhet och de hjälpstrategier som finns om målen inte uppfylls. Den interna 

anpassningen försöker beskriva hur konsensus skapas kring de ”mellan-mänskliga” och sociala 

relationerna inom företaget. Exempelvis kan detta röra språk och begreppssystem, grupptillhörighet, 

fördelning av makt och vänskap.   
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Vidare skriver Schein om värderingars och normers betydelse för en kultur. Värderingarna definierar 

vad medlemmarna i en organisation finner betydelsefulla i termer av social principer och mål. Detta 

kan röra frihet, demokrati, tradition, pengar och/eller lojalitet. Värderingarna utgör grunden för att 

bedöma vad som är rätt eller fel, de har alltså en etisk och moralisk betydelse. Värderingarna är, till 

skillnad mot uppfattningarna och antagandena, i sin natur medvetna processer och tankar. 

Värderingarna blir framförallt tydliga och uppnår en större medvetenhet för en medlem i 

organisationen om de utsätts för tryck utifrån av nykomlingar och outsiders. Normer har en stark 

relation till värderingarna då de kan ses som oskrivna regler och ibland handlingsmönster utifrån 

värderingarna som bakgrund exempelvis hur man som individ förväntas agera i specifika situationer. 

Detta kan röra hur man uppträder på arbetet, vilka kläder man bör ha på sig på arbetet och/eller hur 

man visar känslor inför sin överordnade.  

 

Scheins slutsats gällande normer och värderingar är att medlemmarna av en viss kultur vurmar och 

beskyddar vissa essentiella värderingar och anpassar sig till kulturella normer på grund av att deras 

bakomliggande uppfattningar och antaganden gynnar och stödjer dessa normer och värderingar.  

 

Den sista beståndsdelen i en kultur enligt Schein är artefakter. Artefakter är de synliga, påtagliga och 

hörbara fragmenten av ett beteende som har sitt ursprung i ovan nämnda normer, värderingar och 

antaganden. Till artefakter kan man räkna fysiska objekt som skapas av medlemmarna i kulturen, 

verbala manifestationer i tal och skrift samt ritualer och ceremonier av olika slag. Artefakterna är 

medvetna och omedvetna av organisationens medlemmar, men med en stor skillnad, de kan studeras 

av vem som helst som har tillgänglighet till kulturen. Det är dock viktigt att påpeka att artefakterna 

ligger längst från kulturens kärna (jämfört med antaganden, värderingar och normer), de är därför 

lätta att misstolka och därför ge dem för stor betydelse i en studie av en organisationskultur. Schein 

ser primärt organisationskultur som en kulturell integrering genom en gemensam syn och konsensus 

av medlemmarna i organisationen. 

 

Hatch (Hatch & Schultz 1997, Hatch 2002) bygger vidare på Scheins grundtankar, hon argumenterar 

för att organisationskultur involverar, härstammar och utvecklas genom alla hierarkiska nivåer och 

medlemmar i en organisation. Kulturen manifesteras genom artefakter, materiella aspekter såsom 

företagets specifika produkter, logos, byggnader etc. Hatch påpekar dock att de traditionella synsätten 

som beskrivs ovan inte är tillräckliga, organisationskultur bör även förstås och uppfattas som en 
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symbolisk kontext där tolkningar av en organisatorisk identitet formas och intentionen att påverka 

bilden av organisationen formuleras. Hon menar vidare att organisationens kultur kan ses i termer av 

en förklaring för utveckling och upprätthållande av en organisatorisk identitet. Identiteten inbegriper 

hur vi definierar och upplever oss själva och att detta är influerat av våra aktiviteter och våra 

övertygelser som i sin tur baseras på och legitimeras av kulturella antaganden och värderingar. 

Organisationens kultur är fokuserat kring att påvisa att kulturen består av en mängd subjektiva 

uppfattningar av de som befinner sig i kontexten där gemensamma värderingar, traditioner och vanor 

håller samman organisationskulturen. Likt Schein, betonar Hatch betydelsen av värderingar och andra 

grundläggande processer som kärnan i organisationskulturen, Hatch fokus ligger i detta resonemang 

på att se organisationskultur som ett inre förhållande i ett företag eller en organisation. Hatch 

framhäver dock att kontextuella faktorer är av minst lika stor vikt som de inre förhållandena. 

Ursprung, hjältar och händelser är viktiga beståndsdelar i en organisations kultur. Författaren 

utvecklar sedermera resonemangen och problematiserar Scheins tankar om organisationens inre och 

yttre konsensus och hon beskriver hur subkulturerna bryter ned den kulturella enigheten. Vidare 

spekulerar författaren om relevansen av ett fragmenterat synsätt på organisationskulturen, där hon 

menar att organisationer är inkonsekventa och ständigt i förändring. Detta är applicerbart på 

förhållanden som är vanliga i större företag, externa konsulter, projektanställda och dylikt bidrar alla 

till en inre förändring i företaget de är verksamma i. De har med sig sin uppsättning värderingar och 

artefakter och bidrar också till en fragmentiserad och differentierad företagskultur och det är bland 

annat därför som Hatch menar att exempelvis allianser och koalitioner kulturellt sett aldrig kan 

stabiliseras och förvandlas till subkulturer. Subkulturena kan ej heller skapa enhetliga kulturer 

eftersom diskurserna alltid förändras. Detta leder till en fragmentering av kulturen och således är det 

svårt att likt Scheins tankar skapa en samstämmig och enhetlig kultur eftersom gränserna för vad som 

är det inre och yttre i ett företag blir mer och mer suddiga. 

 

2.2.4. Kritiker och betydelsen av subkulturer 

 

I takt med diskussioner om organisationskultur har det även vuxit fram något som kan likna en kritisk 

skola, kritiken vänder sig främst mot vad som kan kallas management litteraturen(som jag berör 

ovan). Alvesson (1993) och Bolon & Bolon (1994) menar att managagement perspektivet inte är 

tillräckligt för att förstå organisationskultur och att man ofta tenderar att bortse från företagets 

medarbetare, management traditionerna tenderar ofta att beskriva företagskulturer som enhetliga och 
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homogena. Alvesson menar att undersöka företagets topp inte är tillräckligt om man vill ha en 

helhetsbild av företagets kultur.  

 

Alvessons (1993) kritiska angreppssätt på organisationskultur leder honom till slutsatsen att 

organisationskultur som företeelse, som ofta härstammar  från företagets absoluta topp, många gånger 

baseras på ett maktutövande. Detta kan motverka att lokala värderingar/kompetenser och logiska 

frågeställningar kommer upp till ytan. Alvesson fortsätter med att belysa vikten av att företagskultur 

är något som formas och utvecklas genom alla nivåer i en organisation. Alvesson uppmärksammar 

subkulturerna som bildas inom ett företag. Dessa kan enligt honom starta ett ifrågasättande av det 

totala företagets bild av sin företagskultur. Subkulturerna behöver förstås för att kunna studera 

företagets kultur som en helhet. Ur detta perspektiv menar författaren att det finns en relevans att 

förstå företagskultur ur dels ett lokalt mikroperspektiv och en makrokontext, där såväl subkulturer 

och företagsledningens strategiska behov av en kultur bör undersökas. En av Alvessons konklusioner 

är att företagsledningens ambitioner att strategiskt iscensätta eller förändra ett beteende genom 

företagskulturen inte alltid är lyckat. Företagskultur är uppfattningar, värderingar och 

meningsskapande som tar tid att förändra och att kortsiktighet inom företag ofta tenderar att 

misslyckas när det gäller normativa kulturella aspekter av organisationen. Kulturen måste alltså få 

fäste och gehör genom alla subkulturer. Vikten av att förstå subkulturer eller undergrupper beskriver 

även Bolon & Bolon (1994). De menar att man kan utröna generella drag av organisationskultur men 

att just ”generaliserbarheten” är liten, då en organisationskultur består av en mängd subkulturer och 

undergrupper. Alvesson (1993) och Bolon & Bolon (1994) representerar ett kritiskt tankesätt kring 

fenomenet organisationskultur och de förespråkar ett synsätt på organisationskultur som ett fenomen 

som bör undersökas från högsta ledningen i företaget hela vägen ner till den lägsta nivån i 

företagshierarkin. 

 

2.2.5. Kulturella krockar och kollisioner 

 

Johan Fornäs (1995) är den enda representerade teoretikern i min uppsats som inte företräder 

organisationsteorin. Hans teorier är framförallt inriktade på kultur och ungdomskultur. Fornäs tankar 

är dock relevanta eftersom han bland annat fokuserar på kulturella krockar mellan olika kulturella 

sfärer. Likt Alvessons kritiska approach kan Fornäs teorier påvisa svårigheten med att strategiskt 

överföra en kultur till en ny kontext, detta eftersom förhållanden mellan olika kulturer hela tiden är en 
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kamp. Likande slutsatser drar Schein ovan, när han påpekar att kulturer tenderar att skydda sig mot 

externt tryck. Därför är Fornäs i detta sammanhang tillämplig då hans teorier är applicerbara även på 

förhållandet mellan Ikea och Ryssland/ Ryska medarbetare. 

 

Johan Fornäs (1995) skriver att kultur är en väv av flöden, som delar sig, sammanstrålar och korsar 

varandra. En något abstrakt beskrivning, men något förenklat kan man säga att kultur är något som 

omger alla människor överallt i hela världen. Fornäs har försökt reda upp begreppet och delat in det i 

några kategorier av faktorer som verkar inom en kultur. En sfär(Fornäs 1995), är ett abstrakt begrepp 

där en kultur kan verka. En sfär har ingen fysisk begränsning, sfären begränsas enbart av de symboler 

som människor och institutioner delar. Människor har tillträde till olika sfärer eftersom de delar 

symboler, symboler såsom litteratur, värderingar och arbetsuppgifter. Med andra ord, sfärer av olika 

slag finns överallt. Fornäs skriver vidare att förhållandet mellan olika sfärer och inom dem är 

maktstrukturer. Författaren berör de kulturella krockar som jag nämnt i inledningen. Krockarna 

uppstår när kulturella sfärer möts, dessa sfärer har sina unika uppsättningar av symboler och 

kollisionerna uppstår till följd av de maktstrukturer som finns inbäddade i sfärerna. Förklaringen 

ligger i människans subjektivitet och tolkning av symbolerna i sfären, Fornäs tankar kan ses som en 

parallell till Hofstedes (1991) kvantifierade tankar då båda berör skillnader mellan kulturer. Olika 

kulturer innehar olika värderingar och kulturella manifestationer. Författaren (Fornäs 1995) beskriver 

i sin kulturteori att det är genom den subjektiva bedömningen av vår omvärld som vi skapar mening i 

den. Ur meningsskapandet skapar vi vår subjektiva verklighet, för att detta teoretiskt ska kunna 

utgöra en kultur måste detta appliceras på en makronivå genom att flera människor kan dela symboler 

för att skapa en del av en kultur. Symbolerna förenas följande enligt Fornäs: De förenar interaktionen 

mellan människor genom en liknande förståelse av en eller flera symboler. De förenar det yttre 

genom det inre, någons subjektiva medvetandet med materiella ting. Fornäs påvisar att kultur kan ses 

som en social konstruktion och visar även relationen mellan människans subjektivitet och betydelsen 

av att människans kultur till mångt och mycket beror på ett användande och tolkande av 

gemensamma symboler.  

 

Fornäs  abstrakta resonemang avslutar teoriavsnittet och ovan teorier visar problematiken och 

dynamiken i begrepp som kultur och organisationskultur. De finns en mängd variabler som påverkar 

och formar kulturer, fysiska manifestationer som artefakter och symboler, ritualer och sedvänjor vilka 

berör våra handlingar, normer och värderingar som påverkar och begränsar våra mentala banor. 
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Metodologiskt är kultur svårhanterat och de författare som berörts i teoridelen har alla olika 

tyngdpunkter och man kan avslutningsvis säga de representerar olika vetenskapliga perspektiv och 

metoder, detta har en stor betydelse för hur man uppfattar och ser på kultur och organisationskultur. 

De har alla ett värde och jag anser att deras legitimitet ligger i deras förmåga att kunna användas på 

rätt sätt i rätt kontext.  
 

3. Metod 
 

3.1. Förförståelse och reflexivitet  
 

Jag har som jag tidigare nämnt, arbetat på Ikea under olika sejourer vilket har gett mig många 

uppfattningar och kunskaper om företaget. Detta gäller även mina vistelser i Moskva vilket har gett 

mig en bild av situationen i staden och vissa kunskaper om landet som helhet. Det är med tanke på 

min bakgrund i  det undersökta företaget svårt att helt inta forskarrollen när man besitter så mycket 

förhandsinformation och förförståelse om problemområdet som jag gör, det finns mycket information 

som man betraktar som självklart och som man tycker saknar relevans i en forskningsrapport. Jag 

hoppas trots detta att jag redogör och tydliggör för vad som är mina egna tankar och åsikter och att 

dessa åtskiljs från empiriskt och teoretiskt material. 

 

Det material jag har samlat in och bearbetat är: intervjuer, vissa styrdokument samt observationer 

Denna information har senare har tolkats. Tolkning som vetenskap kan sammankopplas med en 

hermeneutisk vetenskaplig tradition. Tolkningen är alltid påverkad av förförståelsen och sett ur 

positivistiska ideal om objektivitet så är samma värden i en hermeneutisk tradition ouppnåeliga 

(Andersen 1994). Tolkning av empiriskt material har olika innebörd beroende på vem som betraktar 

det och Hatch (2002) skriver att tolkningar är socialt konstruerade verkligheter. Min undersökning 

blir då ett resultat av en konstruktion som hela tiden formas i förhållandet mellan forskaren(mig) och 

det undersökta(empiri).  

 

Jag använder mig av en kvalitativ metod och jag är medveten om svårigheten med att hitta absoluta 

sanningar om mitt problemområde och är ej heller ute efter en sådan. Min ambition har hela tiden 

varit att koncentrera mig på de förhållanden som råder inom Ikea i Ryssland och hur de påverkar 

människor som arbetar där. Denzin & Lincoln (1996)skriver att man inte i en kvalitativ ansats inte 
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kan bevisa en sann verklighet som kan kvantifieras och benämnas som den enda giltiga, fokus ligger 

istället på en subjektiv förståelse där man kan taga hänsyn till individuella inslag och tankegångar. 

 

Det är med andra ord vanskligt att benämna en social konstruktion i termer om rätt och fel, snarare är 

det så att vetenskapligheten i  konstruktionerna består i dess förmåga att övertala och användbarhet av 

och för andra (Denzin & Lincoln 1996). Detta liknar Berger & Luckmans tes om ”Social construction 

of reality” (1991), där författarna menar att det som uppfattas som verklighet och kunskap är ett 

förhållande mellan subjektiva upplevelser och objektivitet, där samhället legitimerar kunskap och 

vetenskap genom att invånarna i samhället delar grunderna för tolkning och förhandling om meningar 

och betydelser i den sociala världen. (Kvale 1997). Jag är medveten om att min uppsats kan komma 

att anses som en konstruktion och med tvivelaktig vetenskaplig objektivitet. Min metod, min teori 

och mina analyser är färgade av den verklighet som jag upplevt under arbetet med uppsatsen samt 

den förförståelse mina tidigare erfarenheter av Moskva och Ikea som arbetsplats har gett mig. Min 

förhoppning är att uppsatsen kan ge en ökad inblick och förståelse för problemområdet. 

 

3.2. Vetenskapsteoretisk inriktning 
 

Ansatsen är att kvalitativt undersöka problemområdet eftersom jag anser att en kvantitativ studie 

enbart skulle ge ett begränsat utrymme och förståelse för något så komplext som hur människor 

uppfattar exempelvis en företagskultur. Dessutom har tidsaspekten och det begränsade utrymmet av 

uppsatsen gjort det svårt att jobba med ytterliggare metoder. Andersen (1994) menar att valet av 

kvantitativ eller kvalitativ metodik grundar sig huvudsakligen på tre faktorer som man bör överväga. 

Dessa är: 

 

• Undersökningsämnet 

• Hur man uppfattar undersökningsämnet 

• Undersökningens syfte (Andersen 1994, s.71) 

 

Vidare menar Andersen(1994) att kärnan i kvalitativa metoder består i att varje fenomen man ämnar 

undersöka består av en unik kombination av kvalitéer och är därför svårt att mäta. Jag anser att 

Andersens (1994) ansats är fullt adekvat. Förståelse för hur människor bildar uppfattningar och 

tolkningar är oerhört komplext och svårt att mäta, vilket var ett av mina huvudargument för att 
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använda mig av en kvalitativ metod. Jag vill på intet sätt enbart säga att min kvalitativa ansats är den 

enda giltiga i detta sammanhang. Teorin kring ämnena företagskultur och kultur är bred, men enkelt 

uttryckt kan man kanske säga att både mikrosociologiska och makrosociologiska förhållningssätt 

behövs för att ge en så djup förståelse som möjligt när man reflekterar kring kultur, vilket även är en 

av Alvessons (1993) slutsatser. Hofstedes (1991) mycket omfattande studie omfattar bland annat 

tusentals enkäter gjorda på olika platser runt om i världen och påvisar vikten av jämförbara resultat 

som förmodligen är avsevärt svårare att uppnå med en kvalitativ ansats och metod.  

 

Hatch (2002) påstår att etnografiska metoder med intervjuer och observationer är att föredra för att 

göra kulturella studier. Observationerna bör studera symboler och artefakter och hur medlemmarna i 

organisationerna använder sig av dessa. Intervjuerna kan ses som ett verktyg för att studera hur 

medlemmarna tolkar och förstår sin omvärld. Denna datainsamling bör sedan följas av en analys och 

kulturell beskrivning. Min studie bygger på kvalitativa intervjuer samt observationer som empiriskt 

underlag, intervjuerna fokuserar på intervjupersonernas subjektiva uppfattningar och jag gör således 

tolkningar av intervjuernas innehåll. Observationerna berör främst enklare iakttagelser som kan 

kopplas ihop med symboler och artefakter och även deras innebörd har tolkats. Jag gör inga anspråk 

på att ha gjort en fulländad etnografisk studie men man kan kanske säga att jag inspirerats och försökt 

efterlikna en etnografisk studie. 

 

3.3. Tillvägagångssätt 
 

3.3.1. Datainsamling 

 

Min datainsamling baseras på två olika sätt att hämta in empiriskt material, dessa är intervjuer och 

observationer. Inledningsvis har jag fått tillgång till olika handböcker och styrdokument som har 

fungerat som bakgrundsinformation om företaget Ikea och dess kultur. Hatch (2002) benämner dessa 

som artefakter och författaren betonar vikten av att studera så många som möjligt för att förstå hur 

organisationsmedlemmarna använder dem symboliskt i sitt dagliga arbete. Jag har valt att fokusera på 

främst en ”handbok” som jag funnit mest relevant och intressant. Denna bok är central i Ikeas 

internutbildning ”Ikea-way” och har således ett stort symboliskt värde. Jag är dock medveten om att 

en mer omfattande studie bör ha granskat fler styrdokument ingående för att få en mer enhetlig och 



 23 
 

nyanserad bild av Ikeas kulturella bakgrund. Jag tror att detta kunde återge en bättre bild om vad Ikea 

kulturellt vill införliva i sina medarbetare. 

 

Jag satte i ett ganska tidigt skede igång med att hitta några kanaler på Ikea som kunde hjälpa mig att 

hitta den information jag sökte. Jag upptäckte ganska fort att det inte skulle bli helt enkelt att hitta det 

jag sökte, då Ikea inte gärna skyltar med sin organisation. Internet har dock varit till viss hjälp men 

informationen om Ikea på företagets hemsida är ganska begränsad. Till slut fick jag innan jag gjorde 

min första intervju, kontakt med samma person som jag några dagar senare skulle intervjua. Han gav 

mig det styrdokument som jag anser innehar det största symboliska värdet.  

 

3.3.2. Observationer 

 

Jag har haft möjlighet att vistas i Ryssland och i Moskva butiken vid ett flertal tillfällen och under en 

sammanlagd tid av ca fyra månader. Jag har även jobbat för Ikea i Ungern under ca två månader 

sommaren 2000, så jag vill påstå att jag sitter inne med en del kunskaper om Ikea vid detta laget. 

Observationer på plats är ett viktigt instrument för att lära känna atmosfären och Kvale (1997) skriver 

att ”vill man studera människors beteende i samspel med sin omgivning får man vanligen mer 

välgrundad kunskap genom observationer”. Jag har inte genomfört några systematiska observationer, 

snarare är det så att jag ”snappat upp” information som senare har kunnat användas in i min uppsats. 

Detta gäller information och tolkning av fysiska manifestationer av kulturerna (Rysslands/Moskvas 

och Ikeas kulturer). Hatch (2002) påpekar betydelsen av observationer, Schein (1985) menar att 

etnografisk approach ger stora möjligheter att studera artefakter eller organisationens fysiska attribut 

men att det är viktigt att inte lägga för stor vikt vid dessa eftersom de aldrig med säkerhet kan 

återspegla hela organisationens tankar. Observationerna kan dock ge en ökad inblick och förståelse 

kring hur medarbetare upplever Ikeas kultur. Ånyo är det viktigt att påpeka att mina observationer 

och iakttagelser speglar en subjektivitet och förförståelse om problemorådet och en annan forskare 

kanske hade lagt märke till andra saker än vad jag gjort.  

 

3.3.3. Intervjuer 

 

Då jag skulle utforma en intervjuguide valde jag att reflektera kring de teman som fanns i min 

problemställning. De teman som jag använt mig av är nationell kultur, Ikeas kultur och hur dessa 
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ämnen uppfattas av några anställda på Ikea. Jag vill också poängtera att jag har gjort två olika 

intervjuguider, en för Ikea medarbetare med rysk nationalitet och en för Ikea anställda med svensk 

nationalitet. Detta gjorde jag för att tonvikten i intervjuerna var olika, de ryska intervjuerna gjorde jag 

främst för att försöka undersöka förhållandet mellan bitar av en rysk kultur och Ikeas företagskultur. 

De svenska intervjuerna var inriktade på att hitta och förstärka drag av Ikeas kultur och kulturens 

likheter med Sverige.  

 

3.3.4. Intervjuernas struktureringsgrad 

 

Bland annat Trost (1997) skiljer mellan olika grader av standardisering och strukturering av 

intervjuer. Hög grad av standardisering kan sägas innebära att man till punkt och pricka följer 

frågorna på ett formulär och att ingen eller ringa hänsyn tas till den specifika intervjusituationen. Låg 

grad av standardisering kan sägas vara motsatsen, där man som intervjuare exempelvis anpassar sig 

efter intervjupersonens språkbruk. För att ytterliggare ange distinktioner vid intervjusituationen så vill 

jag lyfta fram intervjuernas struktureringsgrad. Jag skulle vilja föra fram de intervjuer jag gjort som 

semi-strukturerade. Mitt val att genomföra semi-strukturerade intervjuer beror på att jag under 

intervjusituationen ville tillåta intervjupersonen att utveckla sina tankar och idéer kring olika ämnen, 

vilket en strukturerad intervju skulle omöjliggjort. Merton (1990) skriver att i semi-strukturerade 

intervjuer har intervjuaren klart definierat området som ska behandlas, men intervjupersonen är inte 

bunden av några svarsalternativ och kan således fritt uttrycka åsikter och tankar rörande ämnet. Detta 

har både för- och nackdelar och en strukturerad intervju skulle kanske ha hjälpt mig att precisera och 

specifikt pekat på vissa aspekter av min frågeställning. Kulturbegreppets komplexitet och bredd 

gjorde dock att jag medvetet valde att iscensätta semi-strukturerade intervjuer då jag tror att det gav 

mig utrymme att följa upp med kompletterande frågor kring sådant jag fann intressant. Den semi-

strukurerade intervjun ger möjlighet för den intervjuade att uttrycka sig fritt och det kan också göra 

att jag upptäckt nya perspektiv som legat i det fördolda och inte varit känt för mig innan.  

 

3.3.5. Genomförande av intervjuer 

 

Tre stycken är gjorda med Svenskar anställda på Ikea och fyra stycken är gjorda med Ikea anställda 

från Ryssland. Jag valde att endast utföra tre intervjuer med de av svenskt ursprung därför det 

material jag fått av Ikea, samt mina tidigare erfarenheter på området gjorde att kände mig relativt 
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bekant med Ikeas kultur. Anledningen till att jag endast gjorde fyra stycken intervjuer med anställda 

från Ryssland var främst av utrymmesskäl och tidsmässiga aspekter. Jag fann det troligt att det skulle 

bli en hel del material att utgå ifrån samtidigt som jag skulle tolka intervjuer gjorda på engelska, 

vilket kan vara nog så svårt. Allt som allt blev det sju stycken intervjuer vilket är ett litet antal 

intervjuer och jag vill poängtera att min uppsats inte kan uppbära generella och säkerställda slutsatser 

om och kring problemområdet som jag undersökt. 

 

3.3.6. Intervjusituation 

 

Att hitta personer att intervjua på Ikea var relativt enkelt. Detta för att jag använde mig av en 

personlig kontakt som ”gate keeper”, denna person gav mig tillträde till organisationen. Jag bestämde 

mig ganska tidigt att inte intervjua denna personliga kontakt. Jag ansåg att det var viktigt för 

vetenskapligheten  i själva intervjusituationen att inte intervjua de ”rent personliga kontakterna” inom 

företaget (Kvale 1997), detta eftersom jag tror att det i så fall hade kunnat störa innehållet och kanske 

förflytta fokus i intervjuerna om de hade varit alltför personliga och ”trevliga”. De första kontakterna 

i Sverige tog jag via telefonen och ringde till en bekant(personlig kontakt) som sedan ringde en 

kollega, denna person intervjuades i Sverige på hans kontor i Helsingborg. Kontakterna i Ryssland 

togs också via telefon, jag fick hjälp av en anställd på kontoret som hjälpte mig att dra i de ”rätta 

trådarna” och denna person frågade också intervjupersonerna om de var villiga att ställa upp på en 

intervju. Jag vill påpeka att jag inte själv valde ut intervjupersonerna i fråga, detta låg i händerna på 

den person som hjälpte mig. Min enda egentliga önskan beträffande de ryska anställda var att de 

skulle behärska engelska. De två  svenska intervjupersonerna som var stationerade i Moskva hittade 

jag via samma kanal men där var språkaspekten ingen begränsning, men mitt urval blev begränsat av 

den person som hjälpte mig att hitta ”lämpliga intervjupersoner”.  

 

Innan intervjun startade presenterade jag mig som studerande från Lunds universitet, därefter frågade 

jag om de var villiga att ställa upp på en intervju. Jag ville inte att de tillfrågade skulle behöva oroa 

sig för att svara rätt på mina frågor, därför preciserade jag inte intervjuns innehåll förrän personen i 

fråga satt vid intervjubordet. Vid själva intervjutillfället hade jag av Ikea fått låna ett kontor som låg 

lite avskilt. Allt för att inget skulle störa under själva intervjun vilket bland annat Trost (1997) 

nämner som viktigt.   
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För mig blev intervjusituationen lite annorlunda i Sverige än den var i Ryssland. I Sverige besökte jag 

personen på hans kontor medan jag i Ryssland fick låna ett kontor. Av detta kan man kanske dra två 

slutsatser. I Sverige var jag på den intervjuades hemmaplan vilket kan ha gjort honom lite mer 

avslappnad. I Ryssland lät jag intervjupersonerna komma till mig vilket kan innebära att ett avskilt 

kontor inte behöver betyda något positivt för den intervjuade. En trygg miljö kan få den intervjuade 

att öppna sig lite mera(Kvale 1997), några av personerna var i mina ögon nervösa och det kan ha sitt 

ursprung i att de satt i en okänd miljö och skulle prata om Ikea, företaget som betalade deras lön. 

Orsakerna till nervositeten är enbart något man kan spekulera i, men denna aspekt kan ha påverkat 

innehållet i intervjuerna negativt. Då de kanske inte vågade prata helt öppet. 

  

En annan aspekt som man kan diskutera är det faktum att jag använde mig av bandspelare för att 

spela in intervjuerna. Bandspelaren är för intervjuaren ett praktiskt instrument, medan det för den 

intervjuade kan vålla upphov till viss osäkerhet (Trost 1997). Ett intressant iakttagande jag gjorde var 

att alla jag intervjuade verkligen ville vara anonyma och att det de ville ha fingerade namn, något som 

jag senare uppfyllde. Naturligtvis är ett löfte om konfidentialitet viktigt. Dels av hänsyn till de 

intervjuade och dels kan det kännas betryggande för dem och att de då kan berätta lite mer än vad de 

gjort annars, vilket gör att jag i rollen som intervjuare kan få lite mer information (Trost 1997). 

  

Intervjuerna utfördes som jag nämnt ovan i avskilda rum. Intervjuerna med Svenska medarbetare 

gjordes av naturliga skäl på Svenska medan intervjuerna med de Ryska medarbetarna gjordes på  

Engelska. Detta kan ibland vara något vanskligt då  språkliga hinder kan ligga i vägen för vad man 

egentligen menar (Trost 1997). Jag upptäckte snart att nivån på engelskan var minst sagt varierande 

hos de ryska intervjupersonerna även detta kan ha påverkat innehållet och kvalitén på intervjuerna 

och jag är medveten om svårigheten med att exakt återge vad intervjupersonerna menade. Under 

intervjuerna tog jag även anteckningar, där jag skrev ned sådant som var särskilt intressant. Detta var 

en stor hjälp när jag inledningsvis skulle analysera innehållet i intervjuerna och det hjälpte mig att 

hitta en stringens i vad intervjupersonerna ventilerade. 
 
3.4. Metodkvalitet 
 

Under denna rubrik avser jag att behandla min metodologiska kvalitet ur några olika perspektiv. De 

vanligaste förekommande termerna för att mäta vetenskaplighet är ”validitet” och ”reliabilitet”.  

Annika Lantz menar att det finns tre kriterier för validitet och reliabilitet i vetenskapliga intervjuer: 
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• Metoden måste ge tillförlitliga resultat (kravet på reliabilitet). 

• Resultaten måste var giltiga (kravet på validitet). 

• Det ska vara möjligt för andra att kritiskt granska resultatet. (Annika Lantz 1993 sid.13) 

 

Merriam (1994) skriver att reliabilitet är detsamma som att studiens resultat blir detsamma om man 

gör om samma undersökning vid ett senare tillfälle och får samma resultat. Relaterar man 

reliabiliteten till min studie så vill jag tydligt säga att reliabilitet kanske inte är ett adekvat begrepp i 

sammanhanget eftersom min studie bygger på upplevelser i en specifik kontext eller fält. Studien 

baseras på intervjuer och observationer vid en viss tidpunkt. Jag tror att intervjupersonernas 

upplevelser kan komma att förändras, och i detta fall tror jag att det i mångt och mycket beror på 

deras assimilation till den miljö man utför sitt dagliga arbete i. Vidare kan andra kontextuella faktorer 

spela in, omplaceringar, nya chefer och nya befattningar kan alla ha en innebörd för intervjupersonen 

och hans/hennes upplevelser. Ytterliggare en aspekt kan vara tolkningen som görs under och efter en 

intervjusituation. Här åsyftar jag exempelvis språkfärdigheter eller kanske snarare bristerna av dem, 

det är alltid vanskligt att korrekt uppfatta ett främmande språk, enkelt uttryckt så finns det en större 

risk för feltolkning och missuppfattningar. Jag har dock beaktat reliabiliteten så mycket som möjligt, 

de hänsyn som jag tagit ställning till är att jag medvetet försökt vara så explicit som möjligt. Att på ett 

tidigt plan visa mitt syfte samt tydligt redovisa teorier och ansatser, samt visa och skilja mina åsikter 

från andra teoretikers. Merriam(1994) pekar på tre sätt för att försäkra sig om en undersöknings 

reliabilitet. 
 

• Forskarens position. Forskaren kan explicit uttrycka de bakomliggande antaganden och teorier 

som ligger till grund för undersökningen. Redovisa sin ställning till det som ska studeras och de 

kriterier som använts för exempelvis för urval av respondenter. 

• Triangulering. D v s att använda sig av flera metoder för insamlande av empiri och analys. 

• Att följa i samma spår. Forskaren ska beskriva metod tillräckligt detaljerat för att andra forskare 

ska kunna använda undersökningen som en guide vid genomförandet av liknande studier.  

 

Min förhoppning är att jag så tydligt som möjligt redogjort för ovanstående punkter. Min position 

som sommaranställd på Ikea och besökare i Moskva har gjort mig uppmärksam på problemområdet, 

min förförståelse på området har lagt grunden för den teori och empiri som jag har funnit vara 
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relevant. Angående triangulering så har jag arbetat med två metoder och jag hoppas att detta hjälpt 

mig att ruta in min problemställning och syfte på ett tillfredsställande sätt. Metodologiskt är jag 

medveten om de begränsningar som finns, en större studie hade kanske påpekat andra saker än vad 

jag kommit fram till. Jag hoppas även att det metodologiskt går att följa mina tankegångar och att 

detta möjliggör liknande studier. Min förhoppning är dock att min medvetenhet och min diskussion 

kring aspekterna ovan påverkat reliabiliteten på ett tillfredsställande sätt.  

 

Validitet betyder enkelt uttryckt att man undersöker det man ämnar undersöka, att det finns en 

giltighet i resultaten. Vidare kan man dela in begreppet i två kategorier: extern och intern validitet. 

Den externa validiteten innebär i vilken utsträckning som resultaten av en undersökning går att 

använda i andra liknande situationer och besläktade undersökningar. Enligt denna tolkning bör man 

således eftersträva generaliserbara resultat (Merriam 1994). Jag är inte ute efter generaliserbara 

resultat i fråga om absoluta sanningar eller bekräftelser av stereotyper. Jag har snarare dykt ner i en 

specifik kontext tillsammans med ett begränsat antal människor, i syfte att lyfta fram aspekter som 

kan härledas ur en diskussion om organisationskultur och en nationell kultur. Extern validitet kan 

därmed vara en mindre adekvat term för min undersökning och mitt syfte. Vad avser intern validitet, 

kan man förenklat säga i den mån undersökningen stämmer överens med verkligheten. Ånyo kanske 

detta begrepp inte är helt på sin plats i min undersökning då den bygger på subjektiva upplevelser och 

tolkningar. Tolkningar och upplevelser är svårt att lyfta upp till en generaliserbar verklighet. Men 

man kan kanske säga att jag undersökt olika individers verklighet kring ett specifikt område och 

försökt att tolka innehållet av empirin och att jag för en sammansatt och sammanfattande debatt om 

det empiriska underlaget. Kultur- begreppet är svårt att ruta in empiriskt och även teoretiskt, 

tolkningen och innebörden av dessa är ofta en produkt av min subjektivitet. 

 

Validitet är ett mått på vetenskaplighet och en måttstock för att man undersöker det man ämnar 

undersöka. Jag har använt primärt ett styrdokumenten som har använts som utgångspunkt för att ge 

mig bakgrundsbilder som varit viktiga för min uppsats. Detta som ett led i att förbättra 

validitetsaspekter. Jag har dock varit selektiv i min bedömning av styrdokument och jag har enbart 

koncentrerat mig på ett dokument. Jag fann att detta dokument innehar har ett stort symboliskt värde. 

Jag tror dock att en kompletterande studie kan granska fler styrdokument och på så sätt ringa in Ikeas 

kultur.  Ovan har jag nämnt Merriam (1994) och punkten triangulering, d v s att man använder sig av 

flera metoder i en och samma undersökning. Detta kan ha ökat undersökningens validitet (och 
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reliabilitet), då jag anser att jag försökt att rutat in samma problemområde med observationer, 

granskning av styrdokument och intervjuer och analyser av dessa.  

 

För en mer enhetlig bild bör denna uppsats ha innehållit en mer strukturerad och vetenskaplig studie 

av dels flera befintliga styrdokument inom Ikeas organisation samt systematiska deltagande 

observationer med vetenskaplig dokumentation. Detta för att framförallt upptäcka Ikea kulturens 

normerande effekt på Ryska medarbetare, denna hade exempelvis kunnat påvisa vilka specifika delar 

i Ikeas kulturella strategi som är tillämplig i en rysk kontext. Som jag ovan nämnt är detta utelämnat 

på grund av tidsaspekten och av utrymmesskäl. Men jag tror att en sådan studie klart hade ökat både 

validitets och reliabilitets parametrar till en högre nivå.  

 

3.5. Presentation av de intervjuade 
 

För att kunna undersöka kulturen inom Ikea bestämde jag mig för att intervjua tre stycken Ikea 

anställda med Svensk bakgrund. Jag gjorde intervjuer med de svenska medarbetarna i Helsingborg 

och i Moskva. De jag intervjuade var alla av lite högre befattning inom Ikea och de hade alla någon 

form av personalansvar. Detta är lite olyckligt eftersom jag gärna hade velat ha åsikter om 

Ikeakulturen även från exempelvis säljpersonal från butiken, men även detta underordnades tids- och 

sidbegränsningar. Att undersöka ”Ikea-kulturens” utbredning i Ryssland och ryska anställdas tankar 

om detta kräver enligt mig ett lite bredare perspektiv. Detta var en av anledningarna att det enda 

kravet jag hade av de ryska intervjupersonerna var att de behärskade engelska och fokuserade därför 

inte på titlar eller andra aspekter (kön, ålder etc). Jag intervjuade fyra stycken Ryska medarbetare 

med olika titlar. Två stycken arbetade i butiken och två stycken var managers. Jag vill också tillägga 

att alla namn och titlar är något förändrade för ”konfidentialitetens” skull (Kvale 1997).  

 

3.5.1. Svenska Ikeaner 

 

Kalle, är stationerad i Ikea i Helsingborg och arbetar med byggnadsfrågor. Han har arbetat i cirka 

tjugo år inom företaget.  

 

Jenny, är en tjugofemårig kvinna som arbetat för Ikea i två år. Hon arbetar med IT och 

datasystemfrågor. Jenny är stationerad på Ikea varuhuset i Khimki Moskva.  
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Agneta, jobbar som utbildnings ansvarig i Moskva. Hon har tidigare haft flera olika befattningar inom 

företaget och bland annat jobbat som textilansvarig och kassaansvarig. Agneta har varit stationerad i 

Sverige, England och Ryssland.  
 
3.5.2. Ryska Ikeaner 

 

 Olga, jobbar med PR frågor på Ikea. Hon är i fyrtioårsåldern och har arbetat på en del västerländska 

företag innan. Olga har arbetat på Ikea i två år. 

 

Sergej är även han i fyrtioårsåldern och jobbar med säkerhetsfrågor i butiken., allt från brandlarm och 

stölder är hans ansvarsområde. Har tidigare varit militär i den ryska armen och varit stationerad på 

många olika platser i världen. Varit anställd på Ikea i två år. 

 

Svetlana jobbar på Human Resource avdelningen som tillhör butiken. Hon har varit Ikea troget i 

nästan ett år. Har varit på utbildningar för Ikeas räkning ett flertal gånger och skolats till "Ikean" i 

både Sverige(Älmhult) och England. 

 

Pavel som jobbar på Office to Office enheten, det vill säga att han arbetar som säljare gentemot 

företagskunder. Pavel är 23 år gammal och detta är hans första heltidsanställning.  
 

4. Resultatredovisning och analys 
 

Nedan kommer empirin att redovisas efter det att den har tolkats och bearbetats. Jag har kategoriserat 

använt vissa övergripande teman som jag funnit vara intressanta och adekvata för att förtydliga 

resonemangen. Citat kommer att användas för att exemplifiera och lyfta fram betydelsefulla aspekter 

som kommit fram i intervjuerna.  

 

Vidare har jag även gjort en avgränsning mellan intervjuer gjorda med Ryska och Svenska 

medarbetare, detta för att förtydliga mina resonemang och särskilja de skillnader som uppkommit till 

följd av intervjuguidernas olika utformning och syfte. Till viss del kommer jag även att lägga till egna 

observationer, samt vissa referenser till styrdokument. Detta för att förtydliga resonemang och för att 

exemplifiera vissa aspekter som kan vara av särskild relevans i sammanhanget. Jag kommer också att 
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använda mig av teoretiska begrepp som tidigare nämnts i teoriavsnittet i uppsatsen för att förstärka 

och belysa resultaten av min empiriska analys och redovisning. 

 

5.1. Intervjuredovisning med Svenska medarbetare 
 

5.1.1. Ikeas kulturens främsta kännetecken enligt de svenska intervjupersonerna 

 

I detta stycke ämnar jag titta närmare på vad intervjupersonerna från Sverige ser som kännetecken för 

Ikeas kultur. Detta för att kunna peka på några av Ikeas grundläggande kulturella aspekter. 

 

Agneta som arbetar som konceptutbildare tycker att det mest iögonfallande med Ikea är ansiktet utåt. 

"Man kommer kanske inte till arbetet med minkpäls, ödmjukheten och att inte skylta med materiella 

ting är viktigt". Vidare menar hon att man kan se många drag av det ”Ikeanska” kanske framförallt 

ute i butiken, där alla skall bära Ikeas uniform på arbetsplatsen. Hon anser att Ikeas koncept 

genomsyrar hela verksamheten. ”Tanken om att vi säljer möbler till den stora massan till lägsta 

möjliga pris utan att ge avkall på kvalitén, är den grund som alla i företaget står på”. 

 

För Kalle är det mest Ikeanska, ”linje annorlunda”. ”Våra kläder, vårt ansikte är annorlunda jämfört 

med andra företag jag träffat… Jag tror att de flesta gillar vår kultur, annars stannar man inte.” Han 

menar vidare att statistiken talar för sig själv, ”…nått är väl rätt, vi är ju bevisligen framgångsrika.” 

Kalle säger att Ingvar Kamprad är mannen bakom Ikea och att kulturen ibland kan upplevas som en 

förlängning av honom. ”Öppenhet och ödmjukhet är vad det handlar om.” Han medger att han är stolt 

över att arbeta för Ikea och han tror att företaget får mer och mer respekt i takt med framgångarna. 

Att affärsidéen är klart uttryckt tycker Kalle också är ett led i Ikea-kulturen. Den ödmjuka starten 

med ”…billiga möbler till alla, är nog själva grunden till alla andra delar av kulturen.”  

 

Jenny som jobbar på IT-avdelningen tänker genast på affärsidén. ”Möbler till de många människorna 

genom så låga priser som möjligt”. Hon menar att alla är ”…ganska väl informerade om att alla 

jobbar mot samma mål, nämligen slutkunden.” Den speciella ”Ikea-andan” innebär för henne att man 

kan: ”…ta sig hur långt som helst.” Hon tycker att atmosfären inbjuder till avancemang och egna 

initiativ bara man följer konceptets ramar. 
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Genom intervjuerna kan man utläsa att intervjupersonerna framförallt lägger märke till några aspekter 

som är särskilt framträdande i Ikeas kultur. De berättade om de visuella aspekterna som uniformerna, 

ödmjukheten och vikten av att förmedla att alla i företaget är lika mycket värda. Enligt de intervjuade 

så är även den grundläggande affärsidén väldigt framträdande, ”möbler till de många människorna” 

fungerar som en ryggrad genom hela verksamheten. Likt Hofstedes (1991), Hatch (1997, 2002) och 

Scheins (1985) resonemang finns det tendenser mot att intervjupersonerna delar värderingar, ritualer, 

och artefakter/symboler. Ingvar Kamprads betydelse som kulturell hjälte (Schein 1985, Hofstede 

1991) och ideolog är stort och flera av hans budord återges av intervjupersonerna. De svenska 

medarbetarna har återgett fysiska attribut (symboler) såsom Ikea uniformer, affärsidén och det sociala 

ansvaret vilka kan ses som värderingar och sparsamhetsidealen och ödmjukheten vilka kan tolkas 

som normer och ritualer. De svenska ”Ikeanerna” för liknande resonemang och för fram liknande 

aspekter av Ikeas kultur och detta skulle kunna tolkas som att företagets specifika värderingar och 

symboler/artefakter verkar ha haft en genomslagskraft på intervjupersonerna, det verkar finnas en 

konsensus och enhetlig bild av Ikeas kulturella kännetecken.  

 

5.1.2. Ikea kulturens begränsande aspekter 

 

Nedan presenteras några tankar som framförallt två av intervjupersonerna återger vara begränsande 

inslag i Ikeas kultur. Det finns en relevans att illustrera kulturens inskränkande aspekter då det bl a i 

budorden finns tendenser mot motsägelser. Intervjupersonernas berättar om några aspekter av Ikea 

som är svåra att förstå och hitta en logik bakom.   

 

Agnetas respons under detta tema relativt svävande och hon ville inte tillkänna några delar av Ikeas 

kultur som hon fann påtagligt begränsande. Hon berättar dock kort om att vissa kostnadspolicys och 

andra normer som rör klädsel och uppförande som ”…något jag ibland tycker känns överflödigt”. 

 

Kalle tycker att det ibland kan bli lite för mycket sparsamhetstänkande, ”...vi kan ju inte bara åka tåg 

och spara på våra kostnader. Ikea kulturen är mer komplicerad än så. …det här med att aldrig slösa på 

resurser kan ibland bli lite jobbigt och ibland kanske vi måste frigöra oss lite grand.” Han tar även 

upp tidskrävande billigare transporter och huruvida dessa resor verkligen sparar pengar, som 

symptomatiskt för sparsamhetstänkandets ”dubbelmoral”. 
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Jenny tror också att Ikea är ett relativt demokratiskt företag, alla har någon form av inflytande även 

om det naturligtvis måste vara någon som bestämmer. Hon menar att detta ibland kan vara något 

oklart. Vidare anser hon att Ikea-kulturen har blivit en sorts global standard, men hon tror att den 

utförs olika i olika länder. ”Eftersom Sverige är föregångslandet så måste man hålla ansiktet utåt trots 

att det ibland kan bli dyrare …detta går ju ibland emot policyn med sparsamhet men hon tror att man 

måste hålla masken…bara för att det ska se bra ut”.  

 

Hon tycker dock att det ibland kan bli lite väl mycket dubbelmoral. Inom Ikea är sparsamhet en dygd 

vilket exempelvis kan visas med några av Kamprads budord (Ikea Systems 1998), Jenny menar till 

exempel att ”Tittar man exempelvis på sparsamhetstänkandet kan det ibland bli lite väl mycket och 

jag tror att man ibland kanske skjuter sig själv i foten, ibland kanske man måste kosta på sig lite mera 

…detta gäller exempelvis policyn om billiga resor vilka kan ta längre tid samtidigt som man lyfter 

full lön under restiden. Tågbiljetten är många gånger billigare men det går oftast snabbare att flyga, 

vilket innebär att man kan komprimera tiden bättre för sina besök i exempelvis andra länder.” 

 

Det är intressant att se hur framförallt Jenny och Kalle finner sparsamhetstänkandet som begränsande 

i många fall, hur logiska argument såsom tidsbesparing kontra siffror på exempelvis en biljett, 

matchas mot stadgar som är idealistiskt rotade i organisationen. Det finns en komplexitet i Ikeas 

kultur och som för en icke initierad medarbetare skulle kunna försvåra en tolkning av vissa kulturella 

aspekter. Detta skulle kunna passa in på Scheins (1985) tankar om konsensus kring den interna och 

externa anpassningen. Intervjupersonerna verkar sakna en konsensus och förståelse beträffande bland 

annat sparsamhetstänkandet. Intervjupersonerna återger denna aspekt(sparsamheten) som en av 

nackdelarna med Ikeas kultur. Även Morgans (1986) tes om företag som ”mentala fängelser” är 

tillämplig då Ikea kulturens värderingar i just detta avseendet normerar beteenden som med logiska 

argument hade kunnat haft ett annat utfall.  

 

Informella samtal och observationer har för mig tydliggjort vikten av sparsamheten och många i 

organisationen menar att just sparsamhetstänkandet är bland det första man får lära sig. Bland annat 

står det anvisningar vid varje kopieringsapparat, där man uppmanas att verkligen ifrågasätta om man 

behöver ta en extra kopia eller om man kan klara sig utan. Vilket möjligtvis kan verka vara ett banalt 

exempel, men det belyser ändå hur sparsamhet och aktsamhet om pengar ständigt är närvarande, till 

och med vid kopieringsapparaterna. Det verkar således finnas starka symboler/artefakter (skriftliga 
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uppmaningar om eftertanke vid kopiering) och värderingar och normer som manifesteras genom 

ritualer. Dessa ritualer verkar ha ett större symboliskt värde än en rationell nytta för företaget. Fler 

exempel på detta är den ovan nämnda resepolicyn och även en hotellpolicy som reglerar pris och 

status på hotell vid övernattningar. Som ett ytterliggare exempel kan också nämnas ett avtal med 

Skoda som leverantör av tjänstebilar, vilket skulle kunna ses som en kombination av ödmjukhet och 

sparsamhetstänkande. Det finns en tendenser mot en inneboende komplexitet i Ikeas kultur trots dess 

tydliga symbolik och värderingar och detta kan tolkas som en försvårande omständighet för 

nyanställda. 
 
5.1.3. Ikeas företagskultur och dess betydelse enligt intervjupersonerna 

 

Incitamenten för att ha en utpräglad företagskultur kan vara många och nedan presenteras några 

perspektiv kring vikten av att behålla Ikeas starka kultur. Intervjuopersonerna från Sverige har någon 

form av personalansvar och chefer på Ikea antas vara budbärare och upprätthållare av de kulturella 

aspekter som kan beaktas inom företaget (Inter Ikea Systems 1998). Ikea ser en strategisk nytta med 

att införliva detta hos alla som har någon form av personalansvar. Därför presenteras nedan 

intervjupersoners tankar om Ikeas kultur och dess betydelse för företaget.   

 

Jenny menar att på något sätt är affärsidén kulturen, ”… de går hand i hand hela tiden”. Hon tycker 

att det vore fel att ändra på kulturen eftersom det bevisligen är ett vinnande koncept. Hon anser att 

Ikea är ett bra företag, ”…det Ikea står för är rätt.” ”Kulturen hjälper en att agera i vissa situationer 

och man känner sig ofta ganska trygg med den i ryggen.” Hon tror att man måste vara mån om 

kulturen och att företaget skall agera som man förväntar sig i Sverige. I och med Ikeas utbredning 

tycker hon dock att man kanske måste vara lite mer flexibla i utlandet, vilket hon också säger att de 

är. ”Löner och andra förmåner ser lite olika ut beroende på var man är stationerad.” Sist poängterar 

hon ånyo att det är viktigt med att man bibehåller Ikea-kulturen, ”…annars är det risk för 

dominoeffekten.”  Jenny anser att om man börjar inskränka på och begränsa yttringarna för Ikeas 

kultur kan det finnas grund att tro att Ikeas framgångar kan svikta, därav liknelsen med 

dominoeffekten. Jenny säger även att: ”Personligen kan jag dock tycka att jag inte är Ikea ut i 

fingerspetsarna, privatliv är privatliv”. 

 

Agneta tycker att kulturen inom företaget är oerhört viktig, "…det är den ideologiska grund som alla 

anställda världen över står på. "Att förändra eller ge avkall på den kan enligt Agneta ge svåra 
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konsekvenser då hon tror att mycket av företagets framgångar beror just på kulturen. "Jag tycker inte 

att man kan riskera att förändra något som fungerar så här bra." Agneta menar bland annat att Ikeas 

affärsidé, servicegrad och produktutbud mynnar ut i Ikeas kultur och att börja förändra något i den 

kanske skulle kunna riskera att försämra affärsverksamheten. ”Ikea-kulturen och affärsidén går hand i 

hand överallt på företaget”. 

 

Kalle tror att man så småningom lär sig varför kulturen är viktig. Genom ”Ikea-way” utbildningen får 

man lära sig konceptet och det är bra tycker han. Kalle menar likt de andra intervjupersonerna att 

kulturen är en ideologisk ryggrad som kan hjälpa en att agera i specifika situationer. Vidare utvecklar 

han också att det är viktigt att behålla Ikeas kultur i nuvarande form. ”Eftersom vi är framgångsrika 

tror jag att bevarandet är viktig för framtida expanderingar, man ändrar inte på ett vinnande lag.” Han 

upplever också att de som är på management nivå är en form av budbärare för budskapet och att det 

är en viktig uppgift att föra kulturen vidare. Ikea förespråkar även i sina styrdokument vikten av att 

Ikea chefer uppträder som förebilder för sina medarbetare (Inter Ikea Systems 1998). Det verkar råda 

en samstämmighet mellan intervjupersonerna rörande betydelsen och vikten av Ikeas företagskultur. 

Schein (1985) påpekar just vikten av konsensus för att det skall kunna råda en enhetlig företagskultur 

som delas av medlemmarna i organisationen. Intervjupersonerna uttrycker företagskulturen som en 

ryggrad och ideologisk grund för hur man kan agera i specifika situationer vilket skulle kunna ses 

som ett uttryck för Scheins (1985) teori om extern och intern anpassning. Intervjusvaren ger 

indikationer på att det råder en samstämmighet mellan den externa anpassningen, vikten av att 

företaget som helhet bevarar sin kultur(företagets normativa och strategiska aspekter av kulturen) och 

den interna anpassningen (den införlivade nyttan av kulturen som intervjupersonerna återger) som rör 

mellanmänskliga och sociala förhållanden mellan medlemmarna i organisationen.  

 

5.1.4. Likheter mellan Ikeas kultur och vad som kan känneteckna en Svensk kultur 

 

Ikeas kultur stammar ur Småland och Sverige. Detta ursprung sätter avtryck på hur Ikeas kultur 

utformats och slipats genom historien. Med bakgrund till detta kan man beakta teoretiska perspektiv 

såsom Hatch & Schultz (1997), Hofstede (1991) och Bolon & Bolon (1994), de påpekar betydelsen 

av organisationens ursprung och dess förgrundsfigurer. Dessa delar har en stor vikt för 

organisationens fortsatta kulturella utveckling. I detta specifika fall kan man likna den kulturella 

spridningen vid en ”trestegsraket” där Ingvar Kamprad i rollen som grundare fungerar som den 
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”kulturella hjälten” (Hofstede 1991, Hatch 2002, Hatch & Schultz 1997 och Morgan 1986 m fl), 

andra steget är de managers som fungerar som budbärare av kulturen ut i de olika delarna av 

organisationen. Sista ledet består av de medarbetare längre ned i organisationen som slutligen bör 

inkorporeras och assimileras in i den specifika kulturen. Intervjupersonerna återger nedan några av de 

likheter som de uppfattar mellan Sverige och Ikea ur ett kulturellt perspektiv: 

 

Jenny menar att Ikea likt det politiska klimatet i Sverige är rött. ”Företaget är knallrött”. Jargongen 

som råder är röd, vi jobbar tillsammans och Ikeafamiljen är viktiga ledord i verksamheten. Generellt 

sätt tycker hon att Ikea har höga sociala värderingar och man försöker att ta hand om varandra på 

bästa sett. Jenny påpekar också att man även fysiskt kan se likheter med det svenska samhället, 

”…svenska köttbullar med lingonsylt finns även här.”  

 

Agneta som tidigare varit bosatt i England menar att "Ikea är helsvenskt. Man skulle kanske kunna 

säga att det är svenskt på Ingvar Kamprads sätt." Att allt som Ikea står för och som idag finns i nästan 

alla världsdelar är i stort en mans syn på hur man sköter ett företag på ett svenskt/Ikeanskt vis. "Ikea-

way utbildningen visar vad Ingvar själv vill uppnå med sitt företag". "Man vill på något sätt ha 

Ingvars entrepenörsanda som bas för alla som jobbar hos oss." Agneta berättar att hon tycker att 

genom detta sätt blir alla på företaget ganska "försvenskade". Betydelsen av grundaren och nationellt 

ursprung för företaget benämns i olika ordalag av Hofstede (1991) och Morgan (1986). Bland annat 

Hofstede (1991) och Hatch & Schultz (1997) påvisar betydelsen av kontexten som organisationen 

vuxit ur samt betydelsen av grundaren och top-management som kulturella förebilder och budbärare 

genom organisationen.  

 

”Vi är ambassadörer för Sverige, var vi än är” säger Kalle. ”Vi säljer Kalles kaviar i Kanada och i 

Kina. Färgerna på husen liknar de i Svenska flaggan och vi stoltserar numer med den svenska fanan 

framför varje hus.” Att Ikea är ganska socialt medvetet är också något han kan likna vid det Svenska 

samhället, ”…alla anställda är en del i maskineriet.” ”Ikeafamiljen är något bra och den ska vi värna 

om.” 

 

Hofstedes (1991) undersökning påvisar bland annat hur Sverige är ett land med låg maktdistans. 

Detta innebär att Sverige är ett land med små skillnader mellan människor med olika mycket makt. 

Jenny berättar om Ikeafamiljen och företagets höga sociala värderingar vilket påvisar många likheter 
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med Sveriges socialistiska folkhemsideal och en starka tendenser mot en feminin värderings-

dominans (Hofstede 1991).  

 

De personer jag intervjuat verkar nästan vara rörande överens. Företagskulturen är tydligt präglad av 

många tankar och teser som skulle kunna härstamma från något som kan benämnas som ”typiskt 

svenskt” eller en svensk kultur. Framförallt nämner de kollektivets betydelse och Ikeafamiljen som 

centrala begrepp, likt de gamla svenska ”folkhemsidealen”. Företaget strävar efter platt organisation, 

ödmjukhet och så få skillnader som möjligt mellan medarbetare och managers vilket på många 

punkter överensstämmer med Hofstedes (1991) bild av Sverige. Jenny liknar det hela bland annat 

med att företaget åtminstone utåt sett är rött, likt det svenska samhället som varit socialdemokratiskt 

under nästan ett helt sekel(med vissa undantag). Agneta nämner också att Ikea är svenskt på Ingvar 

Kamprads vis och att de flesta så småningom blir ”försvenskade” på ett sätt som gör att man passar in 

i företaget. Ingvar Kamprads inflytande som hjälte i kulturen är stor och ”trestegsraketen”(se ovan) 

påverkan är stor. Raketmetaforen illustrerar den kulturella spridningen, från Ingvar Kamprad till 

managers för att slutligen nå medarbetare världen över. Många av de svenska idealen har ärgats in i 

företaget och fungerar som en ideologisk och normativ mall för det dagliga arbetet inom Ikea. 

Intervjupersonerna återger även mer fysiska attribut, såsom maten som serveras i restaurangen, 

symboliken med flaggor och färgen på varuhusen och andra symboler som florerar på Ikeas varuhus 

och kontor. Detta kan påvisa hur fysiska manifesteringar (symboler/artefakter) i en kulturell kontext 

kan fungera som gemensamma verktyg för att skapa en verklighet och förmedla en bild av svenska 

ideal både till besökare och anställda.  

 

5.2. Intervjuredovsining/ Ryska medarbetare 
 

5.2.1. Vad som kan känneteckna en rysk kultur 

 

I denna rubrik påvisar jag med hjälp av min empiri de speciella drag som kan karaktärisera delar i en 

rysk kultur, intervjupersonerna lyfter fram en mängd intressanta aspekter. Jag har även valt  att 

använda ett antal tänkvärda och relevanta artiklar för att belysa vad som kan vara en Rysk kultur. 

Artiklarna ger en bild av Ryssland som framförallt karaktäriseras av ett toppstyre, arv från 

Kommunismen med politiskt kaos som följd och en ”vilda-västern” ekonomi där etik och moral har 

litet utrymme jämfört med väst-världen.  
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Svetlana berättar att hon uppfattar den ryska kulturen som ett hierarkiskt uppbyggt samhälle. Hon 

kallar det ryska samhället i detta avseendet till och med för konservativt i och med att toppstyre och 

hierarkier tenderar att återuppstå under olika politiska färger. Ett passande exempel på hierarkierna är 

enligt henne det faktum att man på ryska arbetsplatser ofta tydligt kan se vem som är chef, 

exempelvis på dennes bil, kläder och uppträdande gentemot andra. ”För många är statussymboler 

väldigt viktigt, har man pengar skall man visa det”. Det faktum att Ryssland länge haft en tydlig och 

stark hierarki, först av tsarfamiljen och sen av kommunistpartiet menar hon satt sina spår. Svetlana 

anser att ryssar i ganska stor utsträckning är ganska stängda av sig. Man öppnar sig inte helt för 

förändringar och främmande människor. Hon tror att man många gånger även är rädda att vara öppen 

med sina känslor och värderingar. Bollinger (1994) använder sig av Hofstedes (1991) teorier när han 

beskriver Ryssland. Han menar att Ryssland bland annat är ett samhälle med ett starka tendenser mot 

ett högt ”osäkerhetsundvikande”, till skillnad mot exempelvis Sverige och Storbritannien. Författaren 

menar därför att de nya förutsättningar som råder i Ryssland gör att folk i allmänhet känner sig 

skrämda och tillbakadragna i och med de ”förtryckartraditioner” som de olika envåldshärkarna 

representerade. Svetlana tror likt Bollinger (1994) att det beror på det förtryck som många ryssar 

under lång tid levt i. Annars tror hon inte att ryssar skiljer sig alltför mycket från västvärlden, 

”…även vi ryssar vill ha ett bra familjeliv och ett bra arbete”. Hon menar att ”…kommunisttiden 

gjorde detta nästan omöjligt, hierarkierna och förtrycket var ibland påtagligt ”. 

 

Olgas uppfattning om den ryska kulturen är om möjligt än mer negativ. Hon menar att ryssland är 

"...är ett folk av slavar." "Vi har under ganska många år levt under olika former av förtryck och det 

enda sättet att överleva var att lyda de som befann sig över, tsaren och de många år av kommunism 

var på det sättet väldigt lika. Den stora massan styrdes av några få."  Dessa uttryck styrks av 

Bollingers artikel (1994), där Ryssland uppvisar en stor maktdistans. Sverige och Skandinavien 

(vilket även Hofstede 1991 påvisar) är i denna artikel snarast motsatsen mot det hierarkiskt 

uppbyggda Ryssland. Att den ryska kulturen är under förändring tycker hon sig också se en del 

tecken på. Framförallt har inflytandet från västvärlden och då speciellt USA, varit stort under de 

senaste åren. McDonalds, Coca-cola och Nike blir större och större inslag i den ryska vardagen. 

Castells (2000) och Giddens (1998) beskriver bland annat hur västvärldens marknadsekonomi sprider 

sig och integreras in i nya marknader. Fornäs (1995) hade möjligtvis beskrivit detta som en kulturell 

sfär (västvärlden) med dess symboler utövar tryck på en annan(Ryssland).  
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Pavels uppfattningar om den ryska kulturen liknar till en stor del den senare uppfattningen från Olga. 

Han känner att Moskva blir mer och mer västerländskt. "Jag kan gå och äta pizza och hamburgare när 

jag vill, för tio år sedan visste jag knappt vad det var." Pavel tror att detta västerländska inflytandet 

mer och mer inpräntas i framförallt de yngre generationer av ryssar som växer upp. "Vi får se och 

uppleva saker som våra föräldrar inte trodde var möjligt." Han menar dock att han många gånger 

känner att historien bakom Ryssland är stark och att han tycker att man inrättar sig i leden lite för 

snabbt, vilket han härleder till åren av förtryck. Vidare berättar han också om ett Ryssland där man 

kan tjäna mycket pengar, vilket enbart är några få förunnat. ”Det handlar om att känna rätt 

människor, tror jag. Man ser tydligt vilka de är också, de kör de finaste bilarna, har de dyraste 

kläderna och de kan göra i stort sett vad de vill.” Det ekonomiska och sociala uppsvinget för en liten 

del av befolkningen  beskrivs även i Bollingers (1994), Longenecker (2002) och Christofer Dents 

(1994) artiklar. Cristopher Dent (1994) beskriver en rysk ”Vilda västern” ekonomi som har 

möjliggjort för ett mindre antal människor att tjäna stora pengar och man kan kanske våga sig på en 

jämförelse av USAs guldrush under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. 

 

Sergej liknar det ryska folket och kulturen vid en sovande björn. ”Väcker man den kan den vara 

farlig, behandlar man den lite mera försiktigt så kan den vänjas vid andra.” Sergej med sin militäriska 

bakgrund ger en bild av ett delat Ryssland, ”…ena foten är i Asien och den andra står i Europa. Detta 

gör vår situation ibland lite krånglig och det är inte alltid som alla nymodigheter slår väl ut här”. 

Även Sergej påpekar att Ryssland som land har en historia med stora skillnader mellan människor, 

där en liten grupp människor har styrt över den resterande befolkningen. Norma D’Annuzio-

Greens(2001) och Longeneckers artikel (2002) visar hur stort inflytande en historia med planekonomi 

och diktatur kan ha på medarbetares ”kollektiva mjukvara” (Hofstede 1991). Många av de 

kännetecken som intervjupersonerna återger känner man igen. Efter att ha vistats i Moskva i cirka 

fyra månader under olika tidsperioder är jag böjd att hålla med om mycket av ovanstående scenarior. 

Framförallt de fysiska manifestationerna av vissa delar av kulturen gör sig ständigt påminda och de 

verkar ha ett stort symbolist och rituellt värde. Exempelvis så verkar det som att det är viktigt att visa 

sin sociala ställning, att man som människa med makt har en plikt att uppvisa detta för sin 

omgivning. Lyxbilar, livvakter, extravaganta butiker och en oerhörd lyx är vanliga inslag i Moskva. 

Bredvid denna flärd trängs fattigdom och en växande medelklass som i ekonomiska termer är långt 

bakom den grupp som styr en stor del av landet och som besitter en ännu större del av landets 
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samlade kapital. De många informella samtal jag har haft med Moskvabor har gjort mig medveten om 

hur hierarkiskt det Ryska samhället är, likt de förhållanden som intervjupersonerna och de 

resonemang som Bollinger (1994) m fl återger.  

 

Att västvärlden har satt tydliga spår i Ryssland är något av det första som slår en när man besöker 

Moskva. Neonskyltar, reklampelare, turism, varuhus och en uppsjö västerländska företag är mycket 

vanliga inslag i Moskva. Det pågår även en ständig restaurering och nybyggnation var man än beger 

sig och man ser tydligt att Moskva som stad har fått starka västliga influenser. Supermarkets, hotell, 

biopalats och restauranger växer upp som svampar ur jorden. Även på detta planet är Ryssland i 

allmänhet och Moskva i synnerhet, ett land i kulturell förändring där dynamiken är oerhörd. Denna 

snabba förändring som satte högsta fart efter murens fall är och kommer att vara en väsentlig del i 

Rysslands utveckling och historia. 

 

5.2.2. De ryska intervjupersonernas tankar om Ikea kulturen 

 

Jag vill här undersöka hur mina intervjupersoner uppfattar företagskulturen på Ikea. Detta för att lyfta 

fram åsikter som kan exemplifiera de kulturkollisioner som kan uppstå mellan Ikea och en Rysk 

kultur. De intervjuade har många intressanta åsikter rörande ämnet.  

 

Olga menar att det som är specifikt för Ikeas kultur är det demokratiska system som Ikea är uppbyggt 

kring.  ”Det är väldigt annorlunda, ibland vet man inte vem som är boss.” ”Vi jobbar alla mot samma 

mål och det demokratiska inom Ikea inbjuder till att ta egna initiativ.” Hon menar att jämfört med 

tidigare arbetsplatser är det fantastiskt att kunna få möjlighet till denna frihet men att det samtidigt 

kan vara lite konfyst. 

 

Detta är ibland också upphovet till de kulturkrockar som kan uppstå. ”Många är helt enkelt inte vana 

vid detta…egenansvaret är ibland ett stort steg att ta”. För Pavel som jobbar på ”office to office” 

enheten känns det ibland som att ”...vi pratar mer än vad vi jobbar, möten och annat går före vårt 

egentliga arbete.” Pavel tycker också att det till vissa delar är bra att det är en öppen och demokratisk 

organisation. ”Alla tar hänsyn till varandra."  
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Att kunna uttrycka tankar och idéer förhållandevis fritt är det som känns mest specifikt för Ikea enligt 

Svetlana. "Eftersom jag arbetar med marknadsföring känns det ibland som ett privilegium att kunna 

arbeta under såna här fria förhållanden. Jag har jobbat några år bland annat i ryska företag och 

stämningen här är mera harmonisk och öppen jämfört med mina tidigare arbeten.” 

 

För Sergej är Ikea ”…som att korsa statsgränsen. Man känner sig som om man kommit till ett annat 

land, ”…som att komma till västvärlden i ett enda steg.” Det specifika med Ikea, enligt Sergej är det 

demokratiska. ”…man känner sig ganska fri när man arbetar här, …jag känner de flesta som arbetar 

här och de är ändå nästan femhundra människor av olika ursprung”. Han tycker dock att det ibland 

känns lite konstigt men menar att det beror på ovana och menar att friheten som man känner, ibland 

är något av en illusion. ”Vi liksom andra företag måste ha regler”. I stort tycker han dock om det 

demokratiska styrsättet hos Ikea.  

 

Läser man svaren ovan hittar man snabbt några gemensamma åsikter bland intervjupersonerna. Det är 

tydligt att Ikea uppfattas som demokratiskt, fritt och öppet likt de ideal företaget har fastlagt (Ikea 

Systems 1998). Några intervjupersoner berättade även om stora skillnader i ledarstilar när de jämför 

Ikea med sina tidigare arbeten på Ryska företag, hur Ikeas ledarfilosofi skiljer sig från tidigare 

erfarenheter med Ryska arbetsgivare. Longenecker (2001) gör en distinktion mellan gårdagens 

managers i Ryssland som han kallar ”The red executive” och ”The market oriented executive” som 

agerar i den ryska marknadsekonomin, där han visar att dåtida ”röda” ideal om hur en ledare bör 

agera ännu finns kvar. Helt tydligt är att de också är allmänt positiva till jargongen på företaget, de 

tycker om friheten och öppenheten. Kanske är det så att de Ryska medarbetarna har börjat att 

assimilera sig till Ikeas ideal. Man nämner i olika ordalag något som skulle kunna beskrivas som 

Ikeas ”värderingar, ritualer, hjältar och symboler” (Bl a Hofstede 1991). Samtidigt nämner två av 

intervjupersonerna svårigheterna att anpassa sig till framförallt egenansvaret och friheten. Kanske är 

det så att kulturella och historiska arv sätter tydliga spår i den ”mentala programmerade mjukvaran” 

(Hofstede 1991) och att de svårigheter som intervjupersonerna ovan nämner är exempel på kulturella 

skillnader. Kanske är det även så att det ännu inte finns en tydlig konsensus i den externa och interna 

anpassningen hos de ryska medarbetarna, de har med andra ord svårigheter med att skapa en 

samstämmig och enhetligt syn på företagets kultur och hur den ska tolkas(Schein 1985). Ikeas 

värderingar och normer kan vara svåra att förstå som rysk medarbetarna eftersom man besitter en 

annan kulturell bakgrund, som också innehar andra ritualer, värderingar, symboler och hjältar. Vid en 
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teoretisk jämförelse finns det stora skillnader mellan Sverige/Ikea och Ryssland. Bollinger (1994) 

beskriver Ryssland med utgångspunkt ur Hofstedes (1991) teorier och det finns stora skillnader 

mellan de två länderna enligt författarnas rapporter. Nedan följer fler referat som handlar om Ikeas 

och Rysslands förhållande om man ser dessa två kulturer som olika sfärer (Fornäs 1995) som 

kolliderar.  

 

En av Ikeas viktigaste uppgifter är att få sina anställda att assimileras in i organisationen på ett snabbt 

och tillfredsställande sätt (Inter Ikea Systems 1998). Med tanke på framtida expansioner i nya 

marknader och länder kommer dessa frågor bli alltmer aktualiserade. Nedan berättar 

intervjupersonerna huruvida de anser att Ikea och Ryssland är kulturellt förenliga. Här märks relativt 

tydligt de krockar som kan förekomma till följd av kulturella aspekter. Ledarstilar, individualism, 

status och egenansvar är termer som uppkom under intervjuerna. Intervjupersonerna är överens om, 

samtidigt har de alla lite olika bryderier om att det är/har varit svårt för vissa att anpassa sig till 

företaget på ett initialt stadium, likt de tankar som ventilerades i stycket ovan av några av 

intervjupersonerna.  

 

Olga berättar att hon definitivt tror att de två kulturerna är förenliga. Hon anser att det är en liten 

skillnad på de ryssar som arbetar här och Ikeas företagskoncept. Hon menar att detta inte bara är 

specifikt för de ryssar som arbetar för Ikea utan även den ryska befolkningen i stort. ”Vi är ju i grund 

och botten samma människor trots att vi kommer från andra länder. För att minimera risker vid 

nyanställningar berättar hon att Ikea bland annat söker människor som de tror ska passa in i 

organisationen  ”…vi söker dock efter människor som ligger nära vår egen filosofi och man kan inte 

vara individualist helt och hållet om man skall arbeta hos oss.” ”De som har gott om pengar i dagens 

Ryssland är så mycket egoister man kan vara och de är beredda att göra vad som helst, på vems 

bekostnad som helst, dessa människor passar inte in i Ikea.” Hon är trots allt optimist och tror att 

ryssarna kommer att ändra sig och anpassa sig efter de ”nya” förutsättningar som finns idag. ”Ikea är 

en bra grogrund för detta, här lär alla sig att man får ta plats och uttrycka sig fritt.” Pavel tycker likt 

Sergej att man många gånger har nytta av att man känner de flesta som jobbar här, man kan till och 

med prata med den högsta chefen om man så önskar. Detta var något som han i början tyckte var 

konstigt, men att det gått snabbt att anpassa sig till detta eftersom detta är hans första anställning.  
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Sergej menar likt Olga att det var förhållandevis enkelt att acceptera Ikeas filosofi. ”Framförallt de 

unga hade det litet enklare att acceptera detta.” För honom så var Ikea kulturen ingen svår 

förändring,”… min bakgrund i det militära var en stor hjälp, med min erfarenhet från andra länder 

kunde jag ganska fort anpassa mig till denna kultur.” Sergej gillar framförallt det faktum att man kan 

prata med vem som helst på företaget, till och med den högsta chefen. Även familjekänslan är bra, 

han menar att det känns som att  man verkligen är en del av företaget. 

 

Svetlana menar att den Ikeanska kulturen ibland ger upphov till vissa krockar och hon menar att ryska 

medarbetare inte är helt vana vid begrepp som egenansvar och samarbete. När de väl har tagit detta 

till sig, så tycker de flesta väldigt mycket om Ikea. "Att träffa chefen var tidigare ett stort privilegium 

i ett ryskt företag och man kanske såg honom en gång i månaden, här kan man till och med komma 

till kontoret och fråga honom om något bara han är tillgänglig." Hon anser att det är självklart att 

detta ibland kan vålla till vissa svårigheter. ”Det är många som har det svårt att komma till tals med 

detta, många visar en överdriven respekt för sina överordnade och många väljer att inte synas, nästan 

som om man gömmer sig…syns man inte märks man inte, och då gör man helt enkelt inga fel heller.” 

 

Att det råder vissa kulturella krockar inom Ikea i Ryssland råder det ingen tvekan om, genom 

intervjuerna framgår det att ibland har varit svårt att anpassa sig till nya organisatoriska förhållanden 

för en del ryska anställda. Intervjupersonen återger några av de fundamentala kulturella skillnader 

som finns mellan Ryssland och Sverige. Med hjälp av Hofstede (1991) och Bollinger (1994) ämnar 

jag  beskriva dessa utförligare. Ryssland är enligt Bollinger (1994) ett land med stor maktdistans, 

högt osäkerhetsundvikande, hög kollektivism och en tendens mot feminin värderings dominans. 

Sverige är å andra sidan enligt Hofstede (1991) på många punkter markant annorlunda jämfört med 

Ryssland. Sverige är ett land med liten maktdistans, lågt osäkerhetsundvikande, låg kollektivism och 

en mycket stark tendens mot feminin värderingsdominans. Detta kan initialt karaktärisera de 

kulturella skillnader som finns mellan Ikea och Rysslands. Jag anser att Ikeas värderingar och kultur 

ligger nära den svenska kulturen som Hofstede (1991) beskriver, detta kan förklara, ur ett kulturellt 

perspektiv varför ryska medarbetare ibland har svårt att komma till tals med och helt acceptera de 

normativa aspekterna av Ikeas  ”kulturella koncept”. 

 

Genom min vistelse i Moskva och framförallt en mängd informella samtal och observationer fick jag 

en bild av en arbetsplats, där frustrationen hos Svenska chefer många gånger var stor. Det som 
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framgick i dessa samtal och observationer var att Ryska anställda inte alla gånger förstår innebörden 

av Ikeas ledarskap med innehåll som demokratiska arbetsförhållanden, egna initiativ och egenansvar, 

något som även några av mina intervjupersoner tar upp. Liknande slutsatser dras av Longenecker 

(2001) och D’Annuzio-Green (2002). Sammanfattningsvis kan man skönja ytterliggare två aspekter 

från det empiriska underlaget. Den ena är att de Ryska Ikea anställda jag intervjuade relativt tydligt 

markerar att Ikea och Ryssland är förenliga när det gäller förhållanden på en arbetsplats, de kulturella 

skillnader som finns, går att överbrygga. Den andra tendensen de också nämner, är svårigheten för 

många av de Ryska anställda att anpassa sig till de specifika omständigheter som råder när det 

uppkommer kulturella kollisioner. Alvessons (1993), Bolon & Bolon (1994) och även Hatch & 

Schultz (1997) har utvecklat teoretiska resonemang kring subkulturer och undergrupper i 

organisationer. Man kan från det empiriska underlaget urskilja svårigheter med att anpassa sig och 

man kan antaga att ryska medarbetare initialt formerar sig i subkulturella grupperingar, där de ryska 

medarbetarnas kultur möter den svenska ledningens kultur. Detta på grund av skillnader i 

fundamentala kulturella aspekter som gör att de t kan uppleva utanförskap och svårigheter att helt 

acceptera Ikeas ”svenska” kulturella inslag. 

 

6. Sammanfattande diskussion 
 

Jag ämnar under detta avsnitt sammanfatta mina tankar och de slutsatser som kan utläsas ur min 

uppsats. Konklusionerna och slutsatserna stammar ur mina empiri, de är en produkt av mina 

tolkningar av intervjuer, observationer  och det jag har utläst ur styrdokument. Min subjektivitet är i 

allra högsta grad närvarande och jag kan bara hoppas att läsaren förstår mina tankegångar och 

tolkningar. 
 

Ikeas kultur är starkt och innehåller en del djupt rotade värderingar som verkar fungera som Ikeas 

kulturella fundament. Jag har försökt att visa vilka aspekter i Ikeas kultur som kan antas vara den 

kulturella basen. Jag anser att grundläggande affärsidén är djupt rotat och många andra aspekter av 

kulturen verkar härstamma ur den. Affärsiden mynnar sedan ut i en mängd kulturella beståndsdelar 

men som sammantaget har ett stort inflytande över hur man som Ikeaanställd skall utföra sitt arbete. 

Intervjupersonerna återger ofta liknande kännetecken när de berättar om företagskulturen och det 

verkar råda en samstämmighet kring kulturens innehåll och betydelse. Intervjupersonerna berör också 

några begränsningar i kulturen och att det ibland verkar saknas en logik och stringens i kulturens 
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innehåll och hur den bör tolkas. Denna aspekt berör Morgan som det ”mentala fängelset”, i Ikeas fall 

kan detta alltså bero på företagskulturens styrka. Styrkan har dock en tydlig baksida, då innehållet i 

exempelvis ”En möbelhandlares testamente” har tendenser mot självmotsägelser och det verkar som 

att några aspekter är strategiskt viktiga att bevara som symboliska handlingar snarare än att 

ifrågasätta deras logiska grund. Jag syftar i detta fallet på exempelvis ”sparsamhetstänkandet” som 

ibland möjliggör irrationella beslut vid exempelvis resor och olika policys. Ikeas kulturella 

komplexitet gör sig ibland närvarande och jag tror att denna aspekt kan försvåra Ikeas kulturella 

spridning. 

 

Det är tydligt att Ikeas symbolvärld fungerar för de svenska medarbetarna vilket skapar en känsla av 

en enhetlig kultur. Teoretiskt kan man se att den är förankrad med symboler/artefakter, värderingar 

och normer och likt Scheins resonemang kan man se att Ikea strategiskt har lyckats med att skapa en 

enhetlig konsensus kring innehållet och värdet av Ikeas kultur. Intervjupersonerna är rörande överens 

om värdet av att behålla Ikeas kultur och att inte förändra den för mycket. Detta kan ses som att Ikea 

har tydliga kulturella paralleller med vad som kan kategorisera en svensk kultur. Hofstede påvisar hur 

en svensk kultur kan se ut och det verkar som Ikea och Sverige har gemensamma värderingar och 

normer. Dessa har rotats i företaget och även på ett symboliskt plan försöker Ikea likna ett Sverige i 

miniatyr. Flaggorna, färgerna, produktnamnen och restaurangmaten är inspirerade av Sverige. Detta 

kan förklaras med Ingvar Kamprads och Ikeas ”uppväxt” i Sverige. Företagets ”uppväxt” i Sverige 

kan ha gett organisationen specifika värderingar, normer, ritualer och symboler/artefakter som har 

kopplingar till vad som kan känneteckna en svensk kultur. 

 

Ryssland är ett land som på många punkter är annorlunda än Sverige. Rysslands kultur verkar 

innehålla andra värderingar och normer än vad Sverige och Ikea har. Det finns fundamentala 

skillnader mellan länderna i fråga. Rysslands specifika historia har bland annat innehållit ett 

hierarkiskt och toppstyrt samhälle med ett stort förtryck av stora delar av befolkningen. 

Intervjupersonerna återger även en att det finns aspekter i den ryska kulturen som innebär att man 

symboliskt upprätthåller dessa sociala normer genom materiella attribut och en extravagans som är få 

förunnat. Min empiri kring den ryska kulturen är knapp, men jag vill trots detta vidhålla att Ryssland 

är hierarkiskt jämfört med Sverige. Detta påvisar även Hofstede och Bollinger, de pekar på att 

Ryssland har en annan uppsättning med värderingar, normer, ritualer och symboler. Detta 

manifesteras kulturellt i Ryssland och innebär att landet har en hög maktdistans, högt 
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osäkerhetsundvikande, feminin värderingsdominans och starka tendenser mot kollektivistiska ideal. 

På många punkter är Ryssland kulturellt väldigt olikt Sverige och även Ikea. Grunden finns att hitta i 

de olika kulturernas substans. De kulturella skillnaderna påverkar de ryska medarbetarna och det 

förekommer kulturella krockar, vilket återges av både ryska och svenska medarbetare.  

 

Uppkomsten till kollisionerna kan ses som att det finns olika sätt att tolka innehållet i Ikeas kultur 

beroende på kulturell bakgrund, den ryska sfären består av andra symboler och värderingar än vad 

Ikeas sfär gör. Egenansvar, demokrati och öppenhet är historiskt (och kulturellt) sett relativt 

främmande begrepp i Ryssland och jag ser svårigheter för de ryska medarbetarna att förstå 

innebörden och symboliken av dessa begrepp i Ikea kulturen. Detta skulle kunna innebära att Ikeas 

starka kultur och dess normativa inslag har en tendens att kunna misstolkas. Kanske är det så att det 

kulturella införlivandet hos de ryska anställda tidsmässigt hade kunnat kortats ner om Ikea kulturen 

var mindre påtaglig och framträdande. Alvesson menar att företags ledningar ofta bortser från lokala 

kompetenser och unika förhållanden när man kulturellt iscensätter exempelvis förändringsarbeten i 

organisationen. Jag tror att i detta fallet hade en mindre stark och påträngande kultur kanske 

möjliggjort en snabbare anpassning till företagets kultur sett ur ryska medarbetares perspektiv. I 

slutändan tror jag också att Ikea som företag hade kunnat dra nytta av de ryska medarbetarnas lokala 

och unika kompetenser som tenderar att marginaliseras av Ikeas etnocentriska kultur. Jag tror att det 

finns stora risker för att Ikeas kultur blir fragmentiserad och att Ikea (mot sin vilja) skapar en grund 

för subkulturella förhållanden. Svenskar och svenska chefer kontra ryska chefer och ryska 

medarbetare vilket i förlängningen skulle undergräva de delar i Ikeas kultur som är skapande och 

strategiskt viktiga ur ett längre perspektiv. 
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Intervjuguider 
 
Frågor till Svenska medarbetare 
 
 
Kan du peka på några saker som du tycker är grundläggande i Ikeas kultur!? Utveckla! 
 
 
Varför finns det en utpräglad kultur på Ikea? Utveckla!  
 
 
Vilken betydelse har Ikeakulturen tror du (generellt sett)?  Utveckla! 
 
 
Har Ikeakulturen något inflytande över dig i ditt arbete? Utveckla!  
 
 
Finns det något du tycker är negativt med Ikeas kultur? Utveckla? 
 
 
Kan du se paralleller mellan en svensk kultur och Ikeas kultur? Varför? Utveckla! 
 
 
Frågor till Ryska medarbetare 
 
 
Can you define some specific traits of a russian culture?  
 
 
Can you define the essens of Ikea’s culture? 
 
 
Did you experience Ikeas culture as easy to accept? Why? Please develop your thoughts! 
 
 
Do you find Russia’s and Ikea’s culture connected? Why? Please develop your thoughts! 
 
 
Do you find that the two cultures can co-exist? Why? Please develop your thoughts! 
 
 
Have you experinced some problems related to Ikeas culture? Why? Please develop your 
thoughts! 
 
 
 
 
 
 


