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Abstract
 
Författare:   Johanna Persson 
 

Handledare: Ulrika Sjöberg 
 

Titel:  Grön vägg eller röd tråd? En studie om hur IKEA kommunicerar CSR internt. 
 

Ämne:  Medie‐ och kommunikationsvetenskap 
 

År:  2006 
 

Syfte:  Syftet med studien är att undersöka hur  intern kommunikation används som 
strategiskt verktyg i norska IKEAs Corporate Social Responsibility arbete. 

 

Metod:      I studien har kvalitativ metod tillämpats. Det empiriska materialet har samlats 
in  genom  personliga  intervjuer.  Dels  med  personal  som  ansvarar  för 
kommunikationen  av  CSR  och  dels  med  personal  som  har  andra 
arbetsuppgifter,  exempelvis  försäljning  och  kassaarbete.  Materialet  har 
kompletterats  med  observationer  på  varuhuset  och  och  studium  av 
styrdokument. 

 

Slutsatser:  Personalen är överlag positiv  till  IKEAs CSR‐arbete men har olika attityder  till 
CSR, alla håller inte med de ansvariga för CSR om att både samhället och IKEA 
tjänar  på  att  IKEA  tar  ansvar.  Den  viktigaste  informationskanalen  för 
internkommunikation  av  CSR  tycks  vara  event  marketing  och  kampanjer. 
Främst  de  kampanjer  som  riktar  sig  externt,  till  kunder  och  konsumenter. 
Anledningen  till detta är att en majoritet av personalen  till störst del befinner 
sig  i varuhuset, och kommer därför  i kontakt med samma material som  IKEAs 
kunder. De flesta är nöjda med hur CSR kommuniceras. Denna tillfredsställelse 
tycks inte ha något samband med hur mycket personalen de facto vet om IKEAs 
CSR‐arbete. Detta kan ha att göra med att personalen intresserar sig för ämnet i 
väldigt  varierande  grad.  Miljöskäl  används  i  mycket  liten  utsträckning  i 
kontakt  med  kunder,  exempelvis  som  försäljningsargument.  En  bidragande 
orsak  till  detta  kan  vara  att  personalen  aldrig  får  frågor  om  sådant,  och 
upplever att kunderna inte bryr sig om CSR.  

 

Nyckelord:  CSR, IKEA, Internkommunikation, PR 
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1. Inledning   
 

Corporate  Social  Responsibility  (i  fortsättningen  CSR)  är  ett  område  som  på 
senare  år  har  utvecklats  väldigt  fort  (Löhman  &  Steinholtz,  2003).  Corporate 
betyder  företag,  och  Social  Responsibility  kan  översättas  till  ”socialt  ansvar”. 
Sådant ansvar kan exempelvis gå ut på att företag utbildar konsumenter i hur de 
på  bästa  sätt  använder  företagets  produkter.  Att  de  visar  engagemang  i 
samhällets utveckling,  eller  att  företaget  inför  regler  och  policys  som  omfattar 
miljö‐  och  sociala  hänsyn  gällande  inköp  (ibid).  CSR  innebär  enligt  EU‐
kommissionen att  företagen på  frivillig grund  integrerar social och miljömässig 
hänsyn  i  sin  verksamhet  och  i  sin  samverkan med  olika  aktörer. CSR  innebär 
alltså  ett  engagemang,  utöver  de minimikrav  och  skyldigheter  som  fastställs  i 
lagstiftning  (EU,  Grönbok,  2001,  s  6).  De  ”aktörer”  som  nämns  i  EU‐
kommissionens definition skulle kunna vara kunder,  frivilligorganisationer och 
anställda (Löhman & Steinholtz, 2003).  
 
Faktorer  som  ligger  bakom  framväxten  av  CSR  är  bland  andra  att  kunderna 
utvecklats  till  mer  medvetna  konsumenter,  att  marknaden  privatiserats  och 
avreglerats samt en allt mer omfattande granskning av företagens förehavanden 
(se vidare 3.1).  
 
Ett  företags  CSR‐arbete  har  en  tydlig  koppling  till  kommunikation,  eftersom 
CSR‐arbetet oundvikligen påverkar företagets profil och  image, och för att forma 
dessa krävs kommunikation (se vidare 3.4). Med image menas den bild som olika 
intressenter  har  av  ett  företag  och  profil  är det  sätt  på  vilket  företaget  önskar 
framstå  hos  intressenterna  (se  vidare  3.3).  Larsson  och Windahl  (1995,  s  68) 
understryker vikten av kommunikation då de slår fast att: 
 

Oavsett  hur  mycket  man  gjort  och  hur  bra  man  gjort  det,  är  det 
omvärldens uppfattning  som  avgör om  företaget  förstärkt  sin  image  i 
avsedd utsträckning eller ej 

 
För att den omvärld som Larsson och Windahl  talar om ska kunna bilda sig en 
uppfattning om företaget är kommunikation av största vikt. De båda författarna 
menar därför att företaget fortlöpande måste berätta om alla ansträngningar som 
gjorts, och alla åtgärder som vidtagits.  
 
Som studieobjekt för denna studie har möbelföretaget  IKEA valts, med  fokus på 
den norska marknaden. Idén till att studera just IKEA föddes sommaren 2006, då 
jag  själv  arbetade  som  säljare  på  IKEA  i  Norge.  Det  finns  dock  även  andra 
anledningar till att valet föll på just IKEA. En av dem är att företaget bedriver ett 
omfattande CSR‐arbete. IKEA har också visat sig vara ett företag som många har 
förtroende  för.  Exempelvis  så  toppar  företaget  listan  av  företag  som  spontant 
omnämnts  som  ”goda”  i  en  undersökning  som  genomfördes  av 
FörebildsFöretaget Konsument år 2002 (Löhman och Steinholtz 2003, s 57). Andra 
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faktorer som gör  IKEA  till ett  intressant studieobjekt är att CSR  inte har  funnits 
med  från  grunden  i  IKEAs  arbete,  som  en  affärsidé.  CSR‐arbetet  har  istället 
uppkommit till följd av att företaget konfronterats i ansvarsfrågor (se vidare 2.1). 
IKEA har därför  inte använt sig av CSR  i sin marknadsföring  i den utsträckning 
som  exempelvis  The  Body  Shop,  som  återfinns  som  nummer  två  på  ovan 
nämnda lista. Att arbeta med socialt ansvar är dock något som passar ihop med 
IKEAs vision: Att  skapa  en bättre vardag  för de många människorna, och kan på ett 
naturligt sätt integreras med IKEAs huvudverksamhet (Schefte, intervju, 061102).  
 
IKEA är alltså ett  intressant objekt  för studier av hur CSR‐arbete kommuniceras, 
och  denna  studie  görs  i  ett  speciellt  spännande  skede  av  IKEA  Norges 
kommunikationsarbete.  IKEAs hållning  till att berätta om, och kommunicera sitt 
CSR‐arbete, har nämligen hittills varit restriktiv.  Inställningen har varit att man 
inte bör berätta om sina framtidsplaner, utan istället om vad man har genomfört 
(Schefte, intervju, 061102). Denna hållning kan vara en av orsakerna till att IKEAs 
senaste Brand Kapital undersökning1 visar att endast 30 procent av den norska 
marknaden har kännedom om IKEAs CRS‐arbete. IKEA har dock beslutat att lätta 
på sin restriktiva hållning och mer aktivt gå ut och berätta om sina insatser. Man 
har  accepterat  att  det  arbete  företaget  bedriver  är  en  evig  process  som man 
fortlöpande måste berätta om. IKEA satsar högt och har satt som mål att under år 
2007  ska  70  procent  (jämför  med  nuvarande  30  procent)  av  den  norska 
marknaden göras medvetna om IKEAs CSR‐insatser (ibid).  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna  studie  är  att undersöka hur  intern  kommunikation  används 
som strategiskt verktyg i Norska IKEAs Corporate Social Responsibility arbete.  
 
För  att  studera  detta  avses  följande  frågeställningar  besvaras  under  arbetets 
gång:  
 

• Vad  har  personalen,  på  ett  av  varuhusen,  för  bild  av  företagets  CSR‐
arbete? Sammanfaller den med den bild som de ansvariga för CSR‐arbetet 
har?  

   
• Hur  har  personalen  på  varuhuset  tillgodogjort  sig  denna  bild? Genom 

vilka kommunikationskanaler och aktiviteter? 
 

• Hur  ser,  dels  personalen  på  varuhuset  och  dels  de  ansvariga,  på 
kommunikationen av CSR‐arbetet? 

 
• Påverkar  personalens  kunskap  om  IKEAs  CSR‐arbete  hur  de  utför  sitt 

dagliga arbete? 
 
                                                 
1 Ett verktyg som används för att årligen kartlägga och utvärdera hur IKEAs varumärke och koncept 
fungerar. Man mäter IKEAs prestationer både på nationell nivå och varuhus nivå. Undersökningen 
genomförs genom en enkät, som går ut till ca 300 hushåll belägna i varje varuhus primära 
målgruppsområden. 
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1.2 Avgränsningar 
IKEAs CSR‐arbete  är omfattande, och  inbegriper  allt  från  IKEAs  förhållningssätt 
till leverantörer i låglöneländer, till avfallshantering i varuhusrestaurangerna och 
studiebesök på varuhusen från lokala skolklasser. Som tidigare nämnts har IKEA 
haft en restriktiv hållning när det gäller kommunikation av CSR, mycket av CSR‐
arbetet är således inget som IKEA berättar om. Denna studie kommer dock endast 
att  fokusera  på  den  del  av CSR‐arbetet  som  IKEA  faktiskt  kommunicerar,  och 
informerar om. 
 
Kommunikation är ett vitt begrepp (se vidare 3.4) och som en del av ett företags 
kommunikation  kan  man  räkna  Public  Relations,  eller  Publika  Relationer  (i 
fortsättningen  PR,  se  vidare  3.2)  (Holm,  2002,  s  166)  IKEA  kommunicerar  sitt 
sociala  ansvar,  och  söker  övertyga  om  värdet  av  detta,  gentemot  ett  flertal 
publiker, eller målgrupper. De viktigaste målgrupperna är: kunder, medarbetare, 
media, myndigheter  och  leverantörer  (From  action  to  word,  to  communicate 
Ikea:s  social  and  environmental work,  2003). Denna  studie  kommer  endast  att 
omfatta hur  IKEA kommunicerar sitt CSR‐arbete gentemot den egna personalen. 
Detta  känns  som  en  naturlig  startpunkt,  eftersom  det  är  en  i  det  närmsta 
vedertagen  sanning  att allt gott kommunikationsarbete börjar  inifrån  (Eriksson 
2002; Holm, 2002, s 172; Larsson, 1997). Även  IKEA står bakom detta antagande 
och  understryker  att  kommunikation  alltid  måste  starta  internt,  samt  att  de 
anställda  betraktas  om  ambassadörer  för  företaget  (From  action  to  word,  to 
communicate  Ikea:s  social  and  environmental  work,  2003).  Det  känns  därför 
relevant  att  studera  den  interna  kommunikationen  av  CSR‐arbetet  samt 
personalens    kunskaper  om,  och  attityder  till CSR‐arbetet,  innan  IKEA  i  högre 
grad börjar kommunicera sitt CSR‐arbete externt. 
 
Att  titta på hur  IKEA kommunicerar  sitt  arbete med  SCR  internt  är  av  intresse 
också för att personalen ofta anges som en viktig målgrupp för just denna typ av 
kommunikation.  Förklaringen  till  detta  är  att  värderingar  blir  allt  viktigare. 
Anställda tar i allt högre grad hänsyn till exempelvis miljö‐ och rättviseaspekter 
då de väljer  arbetsgivare. För  att kunna  attrahera kompetent  arbetskraft måste 
företagen  därför  betänka  sådant  som  exempelvis  arbetsförhållanden  hos 
producenter  i  tredje  världen  (Löhman  &  Steinholtz,  2003,  s  41).  Löhman  och 
Steinholtz  (2003)  redovisar  också  resultatet  av  en  undersökning  (Ungdoms‐
barometern,  2002)  i  vilken  66  procent  av  de  tillfrågade  instämmer  helt,  eller 
delvis  i att de vill arbeta  i ett företag som tar ett socialt ansvar. Hela 29 procent 
uppger  också  att  de  kan  acceptera  en  lägre  lön  om  de  får  arbeta  i  ett  sådant 
företag. Att arbeta med CSR kan alltså i det långa loppet tänkas generera en nöjd 
och  produktiv  personalstyrka  (Larsson  och  Windahl,  1995,  s  68)  och  skapa 
fördelar i konkurrensen om kompetent arbetskraft. 
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1.3 Disposition 
I  kapitel  ett  presenteras  studiens  ämne,  frågeställningar  och  syfte  samt 
avgränsningar. Det argumenteras för varför ämnet är av intresse och varför IKEA 
har valts som studieobjekt. Kapitel två syftar till att ge läsaren basala kunskaper 
om  IKEA som organisation. Företagets historia beskrivs,  följd av en  redogörelse 
av hur  företaget  ser ut  idag.  IKEAs CSR‐arbete och de organisationer  som  IKEA 
samarbetar med, kommer att behandlas i ett eget avsnitt eftersom CSR utgör en 
central  del  i  studien.  I  kapitel  tre  följer  en  genomgång,  och  definition,  av 
teoretiska begrepp som tillämpas i arbetet. Exempelvis så berörs CSR ur makro‐ 
respektive mikroperspektiv samt synen på information, kommunikation, PR och 
internkommunikation. Kapitel fyra utgör en metoddel i vilken studiens metodval 
motiveras  och  tillvägagångssättet  vid  empiriinsamlingen  beskrivs. Kapitel  fem 
utgör  studiens  analysdel,  och  i  kapitel  sex,  slutligen,  görs  en  slutdiskussion.  I  
kapitel sex ges även förslag på fortsatt forskning. 
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2. Bakgrundsinformation om IKEA 
 
IKEA  är  ett  företag  som  är  välkänt  för  de  flesta.  Trots  detta  följer  här  en 
beskrivning av företaget. I kapitlet kommer framväxt, affärsidé och marknad att 
beröras,  för  att  ge  läsaren  information  om  kontexten  och  förutsättningarna  för 
IKEAs  kommunikation  och  PR. Därefter  behandlas  IKEAs CSR‐arbete  i  ett  eget 
stycke.  Eftersom  denna  studie  fokuserar  på  kommunikationen  av  just  detta 
arbete är det relevant att ge läsaren en beskrivning av vad IKEA gjort på området, 
alltså vad som ska kommuniceras.  
 
IKEA grundades 1943 av Ingvar Kamprad. Namnet IKEA kommer från Kamprads 
initialer  (IK) följda av begynnelsebokstäverna  i Elmtaryd, Agunnaryd (EA) som 
är  gården  och  byn där Kamprad  växte upp. Till  en  början  sålde  IKEA pennor, 
tavelramar  nylonstrumpor  och  liknande. År  1945  började Kamprad  annonsera 
sina  produkter  i  lokaltidningarna  och  startade  upp  postorderservice. År  1953 
öppnades  den  första  möbelutställningen  i  Älmhult,  och  IKEA  presenterade 
konceptet  funktion,  kvalitet  och  lågt  pris. År  1955  började  IKEA  designa  egna 
möbler och man  införde platta  förpackningar att  frakta produkterna  i. År 1963 
öppnades det  första varuhuset utanför Sverige, närmare bestämt  i Norge, Oslo. 
(http://www.ikea.com, 2006) 
 
Idag har  IKEA 104 000 anställda  i 44  länder världen över. Verksamhetsåret 2005 
omsatte  IKEA‐koncernen  17.8 miljarder Euro.  IKEAs vision  är Att  skapa  en  bättre 
vardag  för  de  många  människorna  (Miljö  och  socialt  ansvar,  IKEA,  2004).  IKEAs 
affärsidé  är  att  erbjuda  ett  brett  sortiment,  form‐  och  funktionsriktiga 
heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt får råd att köpa 
dem.  IKEA har  leverantörer över hela världen, och  egna designers  som  arbetar 
gemensamt  för  att  kunna  pressa  priserna  så  mycket  som  möjligt.  Externa 
designers utvärderas redan på skisstadiet för att klara krav på funktion, effektiv 
distribution,  kvalitet, miljöhänsyn  och  lågt pris. Även  kunderna hjälper  till  att 
hålla  låga  priser  genom  att  exempelvis  hämta  sina  varor  själva  på  lagret  och 
montera  dem. Katalogen  är  IKEAs  viktigaste marknadsföringskanal.  Förra  året 
trycktes 175 miljoner  exemplar  i 55 upplagor på 27  språk. Även  internet är  en 
viktig  källa  till  information.  Förra  året  hade  IKEAs  webbplatser  278  miljoner 
besökare världen över. Handeln via Internet utgör en liten men allt större del av 
den totala försäljningen. (http://www.ikea.com, 2006) 
  
2.1 Corporate Social Responsibility 
I denna studie kommer fokus att ligga på kommunikationen av IKEAs arbete med 
Corporate  Social Responsibility.  I detta  avsnitt kommer därför bakgrunden  till 
företagets  CSR‐arbete  att  beskrivas.  Även  IKEAs  styrdokument,  och  IKEAs 
samarbetspartners UNICEF, Rädda Barnen och WWF kommer att diskuteras. 
 
År 1994 började IKEA på allvar arbeta med något som kan kallas Corporate Social 
Responsibility.  Anledningen  till  detta  var  TV‐dokumentären  ”Mattan”,  som 
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skildrade mattproduktionen  i  det  så  kallade  ”Mattbältet”  i  Pakistan  (Schefte, 
intervju,  061102).  Dokumentären  avslöjade  ett  omfattande  bruk  av  barn‐
arbetskraft  i  ett  område  som  IKEA  importerade  mattor  ifrån.  IKEA  beskriver 
avslöjandet som en chock och ett uppvaknande. För att förändra situationen, och 
slippa bemöta  fler alarmerande  rapporter ad hoc, behövde  IKEA  skaffa  sig mer 
kunskap. IKEA var därför en av initiativtagarna till grundandet av den så kallade 
”Mattgruppen”. Man  formulerade  också dokumentet  IWAY  (The  IKEA way on 
purchasing  home  furnishing  products)  som  är  IKEAs  uppförandekodex 
(Fagerfjäll, Frankental & House, 2001) (se vidare 2.1.2).  
 
2.1.1 Samarbetspartners  
IKEA har under flera år samarbetat, och varit i kontakt med en rad organisationer, 
myndigheter,  fackföreningar och  företag. Nedan kommer  IKEAs samarbete med 
Rädda  Barnen,  UNICEF,  WWF  att  få  störst  utrymme  eftersom  de  är  IKEAs 
viktigaste  samarbetspartners.  Samarbetet  med  dessa  organisationer  är 
övergripande för samtliga IKEA‐nationer, och vissa kampanjer planeras på global 
basis. Varje  IKEA‐nation har dessutom skyldighet att ordna egna aktiviteter och 
kampanjer  (Schefte,  intervju, 061102). Det kan även  förekomma samarbete med 
andra  organisationer  som  varierar  länderna  emellan. De  olika  varuhusen  kan 
också  arrangera  aktiviteter  på  lokal  nivå  (Aktivitetsrapport,  miljö  och 
samfundsansvar IKEA Norge, 2005). 
 
I  den  så  kallade Mattgruppen  som  IKEA  tog  initiativ  till  efter  att  barnarbete 
avslöjats  på  fabriker  med  kopplig  till  IKEA,  ingick  bland  annat 
människorättsorganisationen Rädda Barnen. IKEA tillsatte också en utomstående 
part vars uppdrag var att kontrollera  förhållanden på  fabrikerna  i den aktuella 
provinsen (Fagerfjäll, Frankental & House, 2001). Sedan dess har IKEA och Rädda 
Barnen samarbetat, främst med att förebygga och motverka barnarbete. Man har 
också  arbetat  med  utveckling  och  återuppbyggnad  av  skolor  och  sjukvård  i 
Kosovo (Social & Environmental Responsibility Report, IKEA, 2004). 
 
IKEA  har  sedan  länge  också  samarbetat  med  UNICEF.  Försäljning  av 
organisationens  postkort  är  ett  exempel  på  samarbete.  Andra  former  av 
samarbete  fokuserar  på  att  utrota  barnarbete  i  Indien  och  på  program  för 
vaccination av spädbarn och blivande mödrar. Man arbetar också  i Angola och 
Uganda med ett ”rätt att  leka” projekt, där man hjälper krigsdrabbade barn att 
återhämta sig från sina upplevelser. Dessa projekt har bland annat finansierats av 
IKEAs ”gosedjurskampanjer”. Gosedjurskampanjerna går ut på att en viss procent 
av intäkten för varje gosedjur som IKEA säljer, går till välgörande ändamål (Social 
& Environmental Responsibility Report, IKEA, 2004). 
 
Eftersom IKEA är en möbelkedja används trä i mycket stor utsträckning. Detta har 
föranlett ett  samarbete mellan  IKEA och WWF  (Världsnaturfonden). Samarbetet 
går  främst ut på  att  sprida  information och ge utbildning om  skogsvård.  IKEA 
samarbetar också med  International Federation of Building and Wood Workers 
(IFBWW)  i  frågor  om  arbetsförhållanden  och  socialt  ansvar.  (Social  & 
Environmental Responsibility Report, IKEA, 2004) 

  
 
 

- 6 - 



Greenpeace  och  IKEA  samarbetar  inte  direkt,  men  de  för  dialog,  främst  om 
skogsbruk. Greenpeace kan bidra med input och kunskap som är viktig för IKEA 
(Social & Environmental Responsibility Report, IKEA, 2004). 
 
Business Leaders’  Initiative on Climate Change bildades  1992 ur  ett  samarbete 
mellan IKEA och The Body Shop. Organisationens mål är att lära företag att mäta, 
rapportera och minska utsläpp som påverkar vårt klimat negativt och bidrar till 
ökad växthuseffekt. IKEAs syfte med projektet är att uppmuntra andra företag att 
agera  mot  klimatförändringar.  IKEA  är  också  medlem  i  Business  Social 
Responsibility,  en  ideell  organisation  som  hjälper  företag  att  utveckla  arbete 
rörande  etik,  mänskliga  rättigheter  och  miljö  (Social  &  Environmental 
Responsibility, Report 2004, IKEA). 
 
2.1.2 Styrdokument 
Som  redan  nämnts  så har  IKEA  formulerat  ett uppförandekodex,  kallat  IWAY. 
Dokumentet  beskriver  de  minimikrav  som  IKEA  ställer  på  sina  leverantörer 
gällande  arbetsförhållanden  och  sociala  förhållanden.  Företaget  klargör 
exempelvis att det tar avstånd från barnarbete, att alla arbetare måste garanteras 
minimilön för den nation där de  jobbar och att existerande lagar för övertid och 
dylikt ska följas. I IWAY fastställs också vad leverantörerna måste ta för ansvar i 
miljöfrågor,  exempelvis  att  de måste  bidra  till  återvinning  och  att  de  inte  får 
avverka  skog  i  nationalparker  och  liknande.  Dokumentet  beskriver  dessutom 
vad  leverantörer  kan  förvänta  sig  av  IKEA. Leverantörerna uppmanas  även  att 
informera sina respektive leverantörer om IKEAs förhållningsregler. Man klargör 
också att  IKEA inte kommer att avbryta samarbete på grund av brott mot IWAY 
så  länge  leverantören är villig att  förbättra sig på de bristande punkterna.  IKEA 
förbehåller sig också rätten att genomföra kontroller hos sina leverantörer för att 
se att IWAY efterlevs (IWAY, 2005).  
 
IKEA  har  också  en  policy  som  beskriver  hur  företagets  CSR‐abete  ska 
kommuniceras för att på bästa sätt stärka varumärket IKEA, attrahera kompetent 
arbetskraft, öka medvetande och  förtroende hos kunder etc. Dokumentet kallas 
för  ”Social &  environmental  affairs,  IKEA  group,  To  communicate  IKEAs  social 
and environmental work”. I dokumentet  listas exempelvis de viktigaste  intress‐
enterna och de viktigaste budskapen vid kommunikation av CSR. I dokumentet 
nämns  medarbetare  som  en  av  huvudmålgrupperna,  och  det  står  att  god 
kommunikation och dialog gällande samhällsfrågor kan attrahera, utveckla och 
inspirera medarbetare. I dokumentet berättas också att kommunikation ska starta 
internt, medarbetarna ska ses som ambassadörer och miljö och samfundsansvar 
ska integreras i IKEAs övergripande arbete.  
 
Det  finns  också  rapporter  om  IKEAs CSR‐arbete,  både det  internationella CSR‐
arbetet, och det arbete som genomförts nationellt i Norge. I rapporterna beskrivs 
exempelvis  vilka  aktiviteter  som  har  genomförts  och med  vilka  partners  IKEA 
samarbetar.  
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Vidare  så  finns  det  en  rad  styrdokument  för  övergripande  informations‐  och 
kommunikationsarbete.  Exempel  på  sådana  är  kommunikationspolicys, 
dokument  som beskriver hur  representanter  för  IKEA  ska agera gentemot olika 
intressenter, beskrivningar av hur medierelationer bör behandlas och  liknande. 
Även  i  dessa  understryks  vikten  av  att  personal  ska  informeras  innan 
information  går  ut  externt.  Det  nämns  även  att  de  anställda  har  rätt  till 
information  som  de  behöver  för  att  kunna  sköta  sitt  jobb  och  att  de  ska 
informeras  om  företagets  övergripande  mål  och  liknande.  Eftersom  dessa 
dokument till stor del hamnar utanför fokus för denna studie kommer de inte att 
beröras närmare. Hur  IKEAs organisation och kommunikation  fungerar överlag 
kommer inte heller att behandlas på djupet, men en kort beskrivning följer nedan 
i avsnitt 2.2. 
 
2.2 Organisation och kommunikation 
I  detta  avsnitt  redogörs  för  hur  kommunikationen  inom  IKEA  är  organiserad, 
detta är av uppenbara skäl relevant i en studie om  just kommunikation.  IKEA är 
en väldigt standardiserad organisation  i den mening att konceptet ska vara det 
samma överallt. Alla IKEAs varuhus ska se likadana ut oavsett var i världen de är 
belägna. Därav har huvudkontoret i Sverige stort inflytande över det som sker i 
samtliga  IKEA‐nationer  (Gjone,  intervju  061206). Även kommunikationen  är  till 
stor del styrd  från huvudkontoret  i Sverige, exempelvis måste huvudkontoret  i 
många fall godkänna produktinformation, dokument och liknande, innan det får 
användas  i  Norge  (ibid).  Nedan  kommer  dock  endast  organisation  och 
kommunikation  i  IKEA Norge  beskrivas,  eftersom det  är den  organisation  som 
avses studeras.   
 
Den  högsta  befattningen  på  IKEA  Norge  är  landschefen,  under  honom  sitter 
marknadschefen.  Marknadschefen  är  ytterst  ansvarig  för  Kommunikations‐
avdelningen,  som  består  av  sex  personer  med  varsitt  ansvarsområde: 
Internkommunikation,  Internet,  intranät, Kommersiell PR  samt miljö  och  sam‐
fundsansvar.  Det  finns  också  en  sekreterare  på  Kommunikationsavdelningen. 
Alla  dessa  funktioner  utgår  från  IKEAs  Service  Office,  som  är  beläget  på 
Slependen,  utanför Oslo.  Service Office  arbetar mot Norges  alla  fem  varuhus. 
Hur den interna kommunikationen på respektive varuhus fungerar ser olika ut. 
Tre  av  fem  varuhus  har  en  kommunikationsrådgivare  som  sköter  intern‐
kommunikationen,  medan  de  andra  två  har  arbetet  utlagt  på  andra  tjänster 
(Gjone, intervju 061206). I denna studie avlades besök på IKEA Slependen, utanför 
Oslo.  På  Slependen  finns  en  kommunikationsrådigvare  anställd  sedan  sex 
månader tillbaka. 
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De informationskanaler som används för den interna kommunikationen i Norge 
är (IKEA and Public Relations, 2004): 
 

• Muntlig kommunikation, ansikte mot ansikte. 
• Personaltidning, lokala och internationella. 
• Möten 
• Notiser som skickas ut med lönespecifikationen. 
• Anslagstavla 
• E‐post 
• Intranät 
• Personalradio 
• Videomeddelande 
• Lanseringar, här kan samma tekniker användas som vid extern lansering 

(events, happenings etc) 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 
Det  finns  en  rad  begrepp  och  teorier  som  är  relevanta  för  denna  studie. 
Definitionerna av dessa skiljer sig dock åt i forskarvärlden. I vissa fall sätts olika 
etiketter på samma företeelser, medan det i andra fall läggs in olika betydelser i 
samma begrepp. Ofta flyter olika områden in i varandra, och det kan vara svårt 
att bena ut begreppen. Det som följer nedan ska ses som en beskrivning av hur 
begreppen kommer att användas i denna studie. 
 
Då fokus i denna studie ligger på hur IKEA kommunicerar sitt CSR‐arbete internt 
är det relevant att beskriva denna typ av arbete och definiera begrepp relaterade 
till CSR. Innan detta görs kommer dock CSR att belysas ur ett makroperspektiv, 
för att ge läsaren en insikt i vilka förutsättningar som ligger bakom CSR‐arbetets 
framväxt.  Som  tidigare  nämnts  kommer  studien  att  fokusera  på 
kommunikationen av CSR till den publik som IKEAs egen personal utgör. Därför 
kommer  begreppen  kommunikation,  PR  och  internkommunikation  att 
behandlas. Vidare  kommer  begreppen  image  och  profil  att  redas  ut,  eftersom 
kommunikationen av CSR blir en del av företagets image, och i de flesta fall även 
av dess profil.  Slutligen  kommer  även  kommunikationskanaler  och  kampanjer 
att diskuteras, eftersom de är förutsättningar för kommunikationen. 
 
3.1 CSR ur ett makroperspektiv 
Varför har företeelsen CSR växt fram och utvecklats under de senaste 20 åren och 
vilka  strömningar  i  samhället har varit viktiga  för  framväxten  av CSR? Nedan 
beskrivs betydelsefulla hörnstenar för uppkomsten av CSR. CSR kan som redan 
nämnts ses som en typ av PR‐arbete, eftersom det förutsätter relationer med olika 
intressenter och målgrupper. För att beskriva förutsättningarna för CSR kommer 
därför  bland  annat  teorier  lånade  från  PR  och  relationsmarknadsföring  att 
användas.  
 
Gummesson  (2002,  s  20)  hävdar  att  vårt  samhälle  gått mot  ett  värdesamhälle. 
Med detta menar han att det  resultatet  som efterstävas av  ekonomisk aktivitet 
och konsumtion är värdeskapande. Det är således  inte en specifik produkt,  tjänst 
eller  liknande  som  kunden  och medborgaren  i  första  hand  eftersträvar,  utan 
något av värde. Som ”Något av värde” skulle man kunna räkna vetskapen om att 
produkterna  man  konsumerar  är  framställda  under  goda  villkor  (egen 
anmärkning) och därmed är värderingarnas ökade betydelse en viktig grund till 
framväxten av CSR.  
 
Informationsflödet har utvecklats,  blivit  större  och  allt mer  teknologiskt. Detta 
har utmanat traditionell envägskommunikation, som exempelvis reklam och lett 
till  att  allt  fler  företag  satsar på PR och  relationsmarknadsföring,  två bregrepp 
som  har mycket  gemensamt med  varandra  (Falkheimer,  2002,  s  22,  23; Holm, 
2002,  s  41).  Relationsmarknadsföring  innebär  att  företagen  sätter  relationer, 
nätverk och interaktion i centrum för sin marknadsföring. Företagen har insett att 
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de  är delar  av nätverk  och  relationer  som det  är viktigt  att värna  om.  Sådana 
relationer  kan  omfatta  underleverantörer,  aktivistgrupper,  fackföreningar  och 
andra  organisationer  (Eriksson  2002,  s  22).  Nätverk  och  interaktion  är  en 
förutsättning för att kunna ägna sig åt CSR (egen anmärkning).  
 
Avreglering,  privatisering  och  även  globalisering  (Gummesson,  2002,  s  20; 
Löhman & Steinholtz, 2003) har lett till att delar av den makt som tidigare låg hos 
politiker och staten numera ligger hos företag. Men mer makt har också tillfallit 
enskilda  individer,  och  konsumenter  har  blivit mer medvetna  om  att  de  kan 
påverka sin omgivning genom att göra aktiva val i en köpsituation. Dessa aktiva 
val kräver dock kunskap och därmed ökar kraven på öppenhet och vikten av att 
företagen kommunicerar och berättar om sitt arbete och vad de står för (Löhman 
& Steinholtz, 2003, s 53). Miljömärkningar och rättvisemärkningar är exempel på 
sådan  kommunikation,  och  påverkar  kundens  val. Om  kunderna  inte  är  nöjd 
med det arbete som företaget bedriver kan de visa detta genom bojkott. Bojkott 
är ett uttrycksmedel som även andra intressenter kan använda sig av, exempelvis 
företagets  personal.  Företag  som  tar  ansvar  tros  alltså  vinna  fördelar  i 
konkurrensen om både anställda och kunder (Löhman & Steinholtz, 2003, s 41).  
 
Utveckling av medierna har  lett  till  större öppenhet genom att  fler  företag blir 
granskade.  Anställda,  kunder  och  andra  intressenter  får  information  om 
företagens  förehavanden.  Inte  bara  om  företagets  verksamhet  där  de  själva 
befinner  sig,  utan  också  om  hur  förtaget  behandlar  sina  producenter  i 
låginkomstländer och liknande. På grund av detta kan företagen inte göra saker i 
det fördolda på samma sätt som tidigare. (Löhman & Steinholtz, 2003, s 41) 
 
3.2 CSR ur ett mikroperspektiv  
Efter att ha diskuterat några av orsakerna till CSRs framväxt, kan det vara på sin 
plats  att mer  ingående  beskriva  vad  CSR  faktiskt  innebär.  Företagens  sociala 
ansvar  och  samhällsansvar  har diskuterats  och debatterats  sedan  slutet  av  80‐
talet,  och  en  mängd  åsikter  har  luftats  (Larsson,  2002,  s  96).  I  detta  avsnitt 
kommer några av dessa åsikter redovisas. Bland de teorier som kan kopplas till 
CSR  finns det  ett  flertal begrepp  som  avser ungefär  samma  sak  (ibid)  ”Cause‐
related marketing”  och  ”allianser  inom  social marknadsföring”  är  exempel  på 
sådana. I detta avsnitt kommer därför begreppen att definieras. 
 
Gummesson  (2002, s 156)  talar om ”Cause‐related marketing”, eller välgörande 
ändamål, som en allt vanligare del av marknadsföringen. Han menar att trots att 
etik och samhällsansvar delvis kan ses som en motvikt till kommersiella intressen 
kan  det  många  gånger  innebära  fördelar  för  båda  parter.  Denna  ”win  win 
situation”  är  något  som  flera  andra  forskare  också  talar  om  i  samband med 
samhällsansvar (jfr Drumwright, Cunningham och Berger, citerade i Andreasen, 
2001; Hon  &  Grunig,  1999  i  Larsson,  2002).  Gummesson  hävdar  dock  att  ett 
företags relation  till etik och samhällsansvar kan se olika ut. Antingen drivs ett 
företag  av  juridiska hänsyn,  av PR‐mässiga  skäl,  eller  av miljövärderingar. De 
som drivs av juridiska hänsyn bryr sig inte om sin omgivning mer än vad lagen 
kräver. Företag som drivs av PR‐mässiga skäl ser ansvar som ett sätt att skapa en 
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positiv  image,  och  utnyttjar  uppkommande  tillfällen  till  positiv  publicitet  och 
kampanjer. Företaget använder ansvar som kosmetika och önskar uppfattas som 
samhällsmedvetet  för  att  det  är  trendigt.  De  företag  som  drivs  av  miljö‐
värderingar har ansvar som en del av affärsidén och ser det som ett sätt att skapa 
konkurrensfördelar. Dessa förtag har ett genuint samhällsintresse (Gummesson, 
2002). 
 
Ett  företags  samhällsansvar  kan  ta  sig  uttryck  genom  samarbete  med 
frivilligorganisationer. Sådana samarbeten beskriver Andreasen och Drumwright 
(2001) som ”allianser” inom social marknadsföring. Social marknadsföring är en 
term  som  oftast  får  beskriva  ideella  organisationers  och  myndigheters 
marknadsföring, marknadsföring  som  i många  fall  försöker  påverka  beteende 
och attityder hos människor  (ibid; Linderholm, 2002). Genom samarbeten, eller 
allianser,  kan  den  sociala  marknadsföringen  komma  att  gagna  även  privata 
företag,  eftersom  de  attityder  som  förknippas med  den  ideella  organisationen 
kan  komma  att  omfatta  även  det  kommersiella  företaget  (egen  kommentar). 
Andreasen  och Drumwright  redovisar  både positiva  och negativa  attityder  till 
allianser  inom  social  marknadsföring.  Negativa  röster  (Hasman,  Friedman  & 
Stein) menar att privata företag försakar sina aktieägares intressen när de sysslar 
med  saker  de  inte  har  kunskap  om,  såsom  exempelvis  socialt  arbete.  Andra 
menar däremot att privata företag har ansvar för många fler intressenter är sina 
aktieägare, och bör se till samhällets bästa (Donaldson & Dunfee; Quinn & Jones). 
Dessa  författare  ställer  alltså  etiska  krav  på  företagen  i  mycket  större 
utsträckning än exempelvis Gummesson (2002) och andra, som främst ser etik ur 
marknadsföringssyfte och menar att ansvar ger högre avkastning. 
 
Löhman och Steinholtz  (2003, s 16)  förespråkar användandet av begreppet CSR 
då man  talar  om  ansvar,  socialt  arbete  etc. De menar  att  CSR  är  ett  bredare 
begrepp än att bara tala om socialt ansvar då det täcker in tre separata områden. 
Hållbar utveckling  (sustainability),  företagens ansvar  (corporate accountability) 
och hur företag sköts (corporate governance). Enligt författarna innebär CSR mer 
än  att  skriva  etikpolicys,  donera  pengar  till  frivilligorganisationer  och 
marknadsföra samhällsprojekt: 
 

Det handlar om att förstå och aktivt arbeta med företagets inverkan på 
omvärlden  och  de  människor  och  den  miljö  som  berörs  av 
verksamheten. Ledning, ägare och anställda kan  tillsammans hitta och 
tydliggöra företagets roll i samhället (Löhman och Steinholtz, 2003, s 10).  
 

Löhman och Steinholtz menar att CSR har många positiva effekter på företaget. 
Mer motiverade medarbetare, bättre  lönsamhet och  större  förtroendekapital  är 
några av dessa. De båda författarna hävdar också att det är viktigt att ett företags 
CSR‐arbete  har  en  tydlig  koppling  till  företagets  affärsidé,  vision,  värderingar 
och  liknande. Att  företag  som  sysslar med CSR  skulle  försaka  sina aktieägares 
intressen  (Freidman m  fl)  är  således  inte  troligt  enligt  Löhman  och  Steinholtz 
(2003). 
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Carroll och Buchholtz (2003) har en än bredare definition på CSR än Löhman och 
Steinholtzs, och menar att man kan dela upp begreppet i fyra delar: Ekonomiskt 
ansvar,  juridiskt  ansvar,  etiskt  ansvar,  och  filantropiskt  ansvar.  Carrol  & 
Buchholtz  menar  att  ekonomiskt  och  juridiskt  ansvar  är  ett  måste  för 
kommersiella  företag.  Företagen måste  gå med  ekonomisk  vinst  och  bidra  till 
samhället med  produkter  och  tjänster  som  efterfrågas.  Företagen  måste  också 
följa de  lagar som  finns uppsatta  för att skydda anställda och samhället  i stort. 
Det etiska ansvaret är däremot  inget måste, utan något som samhället  förväntar 
sig av  förtaget. Det etiska ansvaret  innebär att  företaget  lägger sig på en högre 
nivå än den miniminivå som lagen föreskriver. Man följer samhällets normer och 
eftersträvar  rättvisa  och moral  även  om  det  (ännu)  inte  finns  lagstadgat. Det 
filantropiska  ansvaret,  slutligen,  innebär  att  företaget  ska  vara  en  ”god 
medborgare”,  något  som  inte  förväntas  av  företaget  i  lika  hög  grad  som  det 
etiska  ansvaret.  Det  filantropiska  ansvaret  kan  snare  ses  som  något 
eftersträvansvärt och innebär att företaget ska bidra till samhället genom att driva 
kampanjer  till  förmån  för  utbildning,  konst  etc,  eller  bedriva  volontärarbete. 
(ibid) 
 
Carroll och Buchholtzs definition är mycket omfattande. Om man istället tittar på 
hur  EU‐kommissionen  beskriver  CSR  (se  vidare  stycke  1),  så  ligger  en  viktig 
tyngdpunkt  på  att  CSR  är  arbete  utanför  vad  lagen  kräver  och  har  således 
mycket  gemensamt  med  det  Carroll  och  Buchholtz  etiska  och  filantropiska 
ansvar. 
 
Det  är EU‐kommissionens, definition med  fokus på  att CSR  är  frivilligt  arbete 
som sträcker sig utöver det som  lagen kräver (se vidare stycke 1), som kommer 
att vara gällande i denna studie, men även Löhman och Steinhotz definition har 
en viktig poäng då de understryker vikten av ett djupgående samarbete med de 
aktörer  som  påverkas  av  företagets  verksamhet.  Begreppet  CSR  kommer  att 
användas  parallellt  med  IKEAs  egen  benämning  av  verksamheten  miljö‐  och 
samfundsansvar. Anledningen till att miljö‐ och samfundsansvar kommer att vara 
en alternativ benämning, är att den kan tänkas vara tydligare. Inte minst för de 
som arbetar på  IKEA och är bekanta med begreppet miljö‐ och samfundsansvar 
från policys, kurser och liknande.  
 
Som tidigare nämnts kan CSR‐arbete (se vidare 3.1 & 3.2) ses som ett exempel på 
PR‐verksamhet. Men vad är egentligen PR? ”Public Relations” blir, översatt  till 
svenska,  ”Publika  Relationer”,  men  det  råder  skilda  meningar  om  både 
definitionen av publik och om betydelsen av PR. 
 
En definition av PR, som förvisso har några år på nacken, görs av Ralph Hilton, i 
Svenska Reklamförbundet 1949:  
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Public  Relations  omfattar  den  verksamhet,  som  – med  utgångspunkt 
från allmänt godtagbara normer – strävar efter att länka en individs, ett 
företags  eller  en  organisations  åtgärder  samman  med  det  allmännas 
intresse och som genomföres i ett handlingsprogram med syfte att vinna 
allmänt förtroende (Citeras i Larsson, 2002, s 13) 

 
En viktig del i denna beskrivning är syftet med PR, som enligt Hilton är att vinna 
förtroende. En annan klassisk definition av PR är Grunig och Hunts,  som kort 
och gott lyder:  
 

The management  of  communication  between  an  organization  and  its 
publics (Grunig & Hunt, 1984, s 6) 

 
I  denna  definition  nämns  inget  om  organisationens  vinning, men  författarna 
poängterar  något  annat  basalt,  genom  att  ”publics”  skrivs  i  plural.  Det  finns 
alltså  enligt Grunig  och Hunt  flera  olika publiker  snarare  än den  ”allmänhet” 
som  Hilton  talar  om  (egen  kommentar).  Exempel  på  publiker  kan  vara 
massmedier,  medborgare,  politiska  rörelser  och  personal  (Falkheimer,  2002). 
Falkheimer menar alltså,  eftersom han nämner personal  som  en publik, att PR 
kan  ses  som  både  en  extern  och  en  intern  aktivitet. Andra  forskare  däremot, 
exempelvis Holm (2002, s 166) och Strid (1999, s 19) menar att PR bör klassas som 
extern kommunikation. 
 
Att PR kan ses som ett sätt att vinna legitimitet har redan nämnts, men det finns 
också  de  forskare  som  trycker  på  vikten  av  att  både  organisationen  och  dess 
publiker  drar  fördelar  av  PR‐arbetet  (ex  Larsson  2002).  Detta  förtydligas  i 
definitionen nedan: 
 

(PR  is)  the  management  function  that  identifies,  establishes  and 
maintains  mutually  beneficial  relationships  between  an  organization 
and the various publics on whom its success or failure depends (Broom, 
Center & Cutlip, 1994, s 6) 

 
Väljer man  att  lägga  in  samhällsansvar  i  begreppet  PR  kommer  PR  och  CSR 
betydligt närmare varandra  (egen kommentar). Det  finns dock  forskare  som är 
betydligt mer kritiska till PR än så. Habermas tillhör PR‐kritikerna och menar att 
avsändaren  döljer  sina  affärsmässiga  avsikter,  och  utger  sig  för  att  vara 
intresserad av allmänhetens välbefinnande. Habermas (1998, s 169) menar att PR 
får effekter som sträcker sig långt utöver att söka skapa positiva effekter kring en 
produkt.  Han  menar  att  eftersom  publiciteten  kring  en  produkt  går  via  ett 
fingerat allmänintresse skapas inte bara ett starkt varumärke, utan även ett kvasi‐
politiskt anseende för företaget. Konsekvensen av detta blir att kunder tror att de 
handlar  som medborgare  då  de  fattar  beslut  i  en  köpsituation.  Staten  tvingas 
därmed  tilltala medborgarna  som  konsumenter,  därför  blir  politiken  negativt 
påverkad av PR (ibid). 
 
Fokus  i denna studie  ligger på PR gentemot  interna publiker. PR ses alltså som 
aktiviteter riktade  till både externa och  interna publiker,  främst  för att generera 
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fördelar  för organisationen  i  fråga. Publikerna kan  se olika ut, och bör  inte  ses 
som någon likriktad ”allmänhet”.  
 
3.3 Image & profil   
En  av  frågeställningarna  i  denna  studie  lyder:  Vad  har  personalen,  på  ett  av 
varuhusen,  för bild av  företagets CSR‐arbete? Sammanfaller den med den bild 
som  de  ansvariga  för CSR‐arbetet  har?  (se  vidare  stycke  1.1). Med  andra  ord 
avser denna  frågeställning att  ta  reda på om  IKEAs profil  (gällande CSR‐arbete), 
stämmer överens med personalens image av arbetet.  
 
Enligt  Larsson  & Windahl  (1995)  är  ett  företags  profil  detsamma  som  det  en 
organisation vill framstå som. Eriksson (2002) ger en fylligare förklaring och menar 
att profilen är: 
 

En  organisations  egen  beskrivning  av  sin  verklighet  i  nuet  och  inför 
framtiden  på  en  rad  olika  områden.  Profilen  innefattar  bland  annat 
affärsidé, hot, svagheter, möjligheter, styrkor, gemensamma värderingar 
och visioner (Eriksson, 2002, s 252). 

 
Image  däremot  är  hur  organisationen  och  dess  verksamhet  upplevs  av  olika 
publiker,  vad  publikerna  har  för  föreställningar  om  organisationen  (ibid; 
Gummesson,  2002,  s  143).  Imagen  kan  påverkas  av  bland  annat  kunskaper, 
fördomar och historisk bakgrund  (Eriksson, 2002). Larsson & Windahl  (1995,  s 
68) nämner miljöarbete som exempel på åtgärder som kan förstärka imagen, men 
även  andra  typer  av  CSR‐aktiviteter  borde  kunna  räknas  dit,  förutsatt  att 
organisationen  berättar  för  publikerna  om  sitt  arbete  (egen  kommentar).  En 
förstärkt  image  är  eftersträvansvärt  eftersom  det  leder  till  nöjda  kunder  såväl 
som  nöjda medarbetare,  och  i  längden  bidra  detta  till  ekonomisk  lönsamhet 
(Larsson & Windahl, 1995, s 68). Palm (2006, s 86) menar att när ett företags profil 
ligger  nära  dess  image,  stärks  företagets  varumärke.  Patent  och  registrerings‐
verkets definition av varumärke lyder: 
 

Varumärket är ett kännetecken som  företag använder  för att skilja sina 
varor  och  tjänster  från  andras.  Ett  varumärke  kan  vara  ett  ord  eller 
någon  annan  grafisk  symbol  som  kännetecknar  en  vara  eller  en  tjänst 
(www.prv.se, 2006) 

 
Eriksson  (2002,  s  82)  menar  att  varumärket  är  företagets  identitet,  och 
understryker vikten av att alla  i en organisation måste förstå betydelsen av det. 
Eriksson lägger bland annat in faktorer som värderingar och en tydlig position på 
marknaden i begreppet varumärke (ibid). Ett starkt varumärke är viktigt dels för 
att kunna särskilja sig i förhållande till andra aktörer på marknaden och bli känd. 
Och dels på grund av något som är ännu viktigare, nämligen att vinna ett högt 
anseende,  respekt  och  förmåga  att  bli  omtyckt.  En  omtyckt  och  respekterad 
organisation  har  större  möjligheter  att  påverka  beteendet  hos  exempelvis 
anställda och kunder. För att vinna respekt och förmåga att bli omtyckt kan CSR‐
arbete vara positivt  (Palm, 2006).  I Samband med detta  talar Palm  (2006) också 
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om  living  the  brand.   Med detta  avses  att  anställda  och/eller  ledare  får gestalta 
mjuka  värden,  och  personifiera  organisationen  i  sina möten med  exempelvis 
kunder och massmedia. På detta sätt kan personalen  levandegöra varumärket  i 
sina  möten  med  målgrupper  och  intressenter.  Palm  menar  att  ett  företags 
personal är det som starkast präglar omgivningens bild av företaget. På detta sätt 
verkar de anställda som ambassadörer  för  företaget  (ibid, s 154). Även Erikson 
(2002,  s  83)  talar  om  att  medarbetarna  ”lever”  varumärket  och  hävdar  att 
varumärket  i stor utsträckning är  just medarbetarna. För att kunna visa upp ett 
starkt  varumärke  är  det  viktigt  att  medarbetarna  förstår  och  tillämpar 
varumärkets  riktlinjer på djupet. Med medarbetare  som  lever varumärken och 
varumärken  som  är medarbetarna  blir  det  problematiskt  att  dra  några  klara 
gränser  mellan  intern  och  extern  kommunikation.  Detta  diskuteras  vidare  i 
avsnitt 3.5. 
 
3.4 Kommunikation och information 
Som  tidigare  nämnts  (Se  vidare  avsnitt  1)  så  kommer  inte  ett  företags 
ansträngningar  att  bidra  till  en  starkare  image  om  inte  omvärlden  uppfattat 
ansträngningarna  (Larsson  och  Windahl,  1995,  s  68).  För  att  omvärlden  ska 
kunna  bilda  sig  en  uppfattning  av  företaget  är  alltså  kommunikation  och 
informationsspridning nödvändigt  (egen kommentar). Även om  innebörden av 
begreppen  kommunikation  och  information  kan  tyckas  självklar,  finns  det  en 
uppsjö definitioner av dem. 
 
Kommunikation  kan  beskrivas  som  en  process  för  människors  kontakt  med 
varandra (Larsson, 1997, s 22). Med information avses innehållet, det som utbyts 
i  en  kommunikationsprocess.  Kommunikationsprocessen  har  genom  åren 
beskrivits  genom  ett  flertal  olika modeller  och  skolbildningar. Dessa modeller 
kan  delas  upp  i  två  huvudgrupper,  envägskommunikation  och  tvåvägs‐
kommunikation. Envägskommunikation innebär som namnet antyder en linjär syn 
på kommunikation där en avsändare formulerar ett budskap, sänder det via ett 
medium  eller  en  kanal,  till  en  mottagare  (ibid,  s  32).  Till  denna  syn  på 
kommunikation har andra aspekter  lagts, exempelvis att det kan uppstå ”brus” 
som  försvårar  förmedlandet  av  budskapet  och  att  det  finns  möjlighet  för 
mottagaren att ge  feedback på budskapet. Det  finns också  flera definitioner av 
begreppen avsändare och mottagare med olika syn på i vilken grad dessa bidrar 
till  betydelsen  av  budskapet  genom  egen  tolkning.  Tvåvägskommunikation 
erbjuder  en  syn  på  kommunikation  där  deltagarna  ingår  i  nätverk  och  där 
meningen  i  ett  budskap  skapas  genom  interaktion  och  samverkan  mellan 
deltagarna (ibid, s 37). Detta kan således ses som en dialog, som är ett annat ord 
för  dubbelriktad  kommunikation. Dialog  kan  innefatta  flera  kommunikations‐
former,  exempelvis  debatt  och  sammanträden  (Palm,  2006,  s  14,  s  133).  Stuart 
Hall menar att det finns tre dominerande positioner då en mottagare avkodar ett 
budskap.  Antingen  accepterar  mottagaren  sändarens  budskap,  eller  så 
förhandlar mottagaren,  och  väger  för‐  och motargument mot  varandra  för  att 
sedan  acceptera  vissa delar  av  budskapet, men  inte  andra. Den  sista  av Halls 
positioner innebär att mottagaren helt avvisar budskapet (Larsson, 1997, s 33).  
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Med de olika synerna på kommunikation  följer också olika syner på  relationen 
mellan sändaren och mottagaren. Palm  (2006) skiljer mellan en symmetrisk och 
en  asymmetrisk  relation.  I  den  asymmetriska  relationen  ligger  initiativet  hos 
avsändaren,  denne  försöker  påverka mottagaren  och  bestämmer  villkoren  för 
kommunikationen.  I  en  symmetrisk  relation  ses  målgruppen  som  en 
intressentmålgrupp,  kommunikationen  mellan  parterna  sker  i  dialogform  och 
parterna förväntas ta hänsyn till vad som framkommer i dialogen. Denna syn på 
kommunikation  har  alltså  flera  likheter  med  relationsmarknadsföring,  som 
bygger på symmetri och dialog i nätverk. 
 
3.5 Internkommunikation 
Eftersom  syftet med  denna  uppsats  är  att  undersöka  hur  CSR  kommuniceras 
internt på  IKEA, presenteras  nedan den  begreppsapparat  och de perspektiv på 
intern kommunikation som kommer att användas i uppsatsen.  
 
Internkommunikation definieras av Strid (1999, s 14) som: 

 
….all typ av budskapsförmedling mellan individer i en organisation av 
något  slag.  Budskapet  kan  vara  både  muntligt,  som  till  exempel 
ordergivning,  eller  skriftligt,  såsom  det  förekommer  i  exempelvis  en 
personaltidning 

 
Strid (1999, s 16 ) menar dock att det kan vara svårt att dra någon definitiv gräns 
mellan  intern  och  extern  kommunikation. Det  finns mer  än  en  anledning  till 
detta. Dels beror det på var man väljer att dra gränsen mellan företaget och dess 
omgivning.  Leverantörer  och  aktieägare  kan  exempelvis  vara  grupper  i 
gränslandet. En  annan  anledning  till  svårigheter vid  åtskiljandet  av  intern och 
extern kommunikation är att en  typ av kommunikation kan  fylla båda syftena. 
Företag  och  organisationer  har  i  allt  högre  grad  börjat  använda  intern 
kommunikation för externa syften, exempelvis genom att använda medarbetarna 
i  marknadsföringssyfte.  På  motsvarande  sätt  kan  extern  kommunikation 
användas  för  interna syften. Exempelvis genom budskap  i massmedia som kan 
komma att stärka medarbetarnas självkänsla (ibid).  
 
Larsson  (1997,  s  66)  skiljer  mellan  uppåtriktad,  nedåtriktad,  horisontell  och 
tvärgående kommunikation och  tittar då på  i vilken riktning kommunikationen 
strömmar  inom  företagets  hierarki.  Han  menar  att  den  nedåtgående 
kommunikationsvägen måste  finnas  för att en organisation  ska kunna  fungera. 
Uppåtgående kommunikation är viktig för att tillgodose det krav på dialog och 
symmetri som blivit allt viktigare. Den horisontella kommunikationen beskriver 
kontakten  mellan  kollegor  på  samma  nivå,  och  den  tvärgående  avser 
kommunikation mellan parter, som inte har någon koppling till organisationens 
struktur. 
 
Enligt Orre och Palm  (1995,  s 126) kan den  information  som kommuniceras ha 
olika  egenskaper,  och  de  båda  gör  skillnad  på  ”hård”  respektive  ”mjuk” 
kommunikation. Med hård  information avses det som personalen behöver veta 
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för att kunna genomföra sitt dagliga arbete. Denna typ av information kan liknas 
vid  det  som  Larsson  (1997,  s  67)  kallar  ”arbetskommunikation”.  Larsson  talar 
också om ”nyhets‐ och lägeskommunikation” (vad som har hänt och kommer att 
hända  i organisationen) och ”styrkommunikation”  (information om exempelvis 
mål,  bokslut  och  riktlinjer)  när  han  beskriver  olika  typer  av  information, men 
även dessa två kategorier har mest gemensamt med hård kommunikation (egen 
anmärkning). 
 
Med  mjuk  information  menar  Orre  och  Palm  sådant  som  avser  påverka 
stämningar,  attityder  och  värderingar  inom  organisationen.  Den  mjuka 
informationen motiveras genom att den kan hjälpa till att förstärka vi‐andan och 
förankra företagets mål hos de anställda. Orre och Palms mjuka kommunikation 
kan  jämföras  med  det  som  Larsson  (1997,  s  67)  kallar  värderings‐  och 
kulturkommunikation  och  som  innefattar  organisationens  attityder,  etik  och 
medarbetarsyn, samt företagets inställning till samhällsansvar och miljöfrågor. 
 
Det finns teorier om hur det går till när mjuk information, attityder och liknande 
överförs,  något  som  sker  genom  en  så  kallad  värdeöverföringsprocess.  Vid 
analys  av  värdeöverföringsprocessen  på  kollektiv  nivå  kan  den  så  kallade 
agenda  setting‐  teorin vara  användbar  (Orre & Palm  1995,  s  146). Denna  teori 
beskriver hur  olika  ämnen  kommer  och  går  i den  allmänna  opinionen. Teorin 
kan appliceras på ett helt samhälle, såväl som på en organisation eller ett företag. 
I teorin skiljer man på olika agendor. 
 

• Expertagendan.  Värdena  har  under  en  längre  tid  diskuterats  på 
ledningsnivå 

• Medieagendan.  Frågan  behandlas  i  medierna,  hit  räknas  även  ex 
personaltidning 

• Den interpersonella agendan. Frågan diskuteras kollegorna emellan. 
• Policyagendan. Tiden är mogen för avgörande beslut. 

 
När  ett ämne  eller  ett budskap har nått, och diskuteras på den  interpersonella 
agendan,  kan  processen  genom  vilken  en  mottagare  låter  sig  påverkas  av 
budskapet  analyseras.  Det  finns  flera  olika  ”Information  processing  theories” 
som bygger på ett antagande om att en mottagare tar till sig ett budskap stegvis. I 
dessa teorier utgår man från att mottagaren är en medveten och rationell individ 
(Larsson, 1997, s 132) Man har alltså en syn på mottagaren som kan kopplas till 
tvåvägskommunikation och dialog  (se vidare stycke 3.4) där man menar att en 
mottagare  tolkar  ett  budskap  genom  interaktion  och  samverkan. Orre & Palm 
(1995,  s  123)  talar  om  att  veta  –  förstå  –  tycka  om  som  olika  steg  av  påverkan.  
Kunskaper  –  attityder  –  beteende  är  andra  benämningar  på  ungefär  samma  sak. 
Ytterligare  en  klassisk modell  är  den  så  kallade  AIDA modellen  (awareness, 
interest, desire, action), som kanske mest förknippas med marknadsföring. Även 
denna modell beskriver olika steg  i en persons  tillgodogörande av ett budskap, 
nämligen att fånga uppmärksamhet, skapa intresse, utveckla hans önskan och få 
honom  att  handla  (Kotler,  1999,  s  157). Orre  och  Palm  (1995,  s  145)  beskriver 
värdeöverföringsprocessen som följer: 
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1. Den anställda uppmärksammar att det talas om ämnet 
2. Den anställda förstår vad ämnet handlar om. 
3. Den anställde intresserar sig för olika aspekter av ämnet. 
4. Den  anställde ger med  sig och  inser på det  intellektuella planet  att det 

finns fördelar med ämnet. 
5. Den anställde ändrar attityd till ämnet 
6. Den anställde ändrar sitt beteende i riktning mot ämnet. 
7. Det nya beteendet konsolideras. 

 
3.6 Kommunikationskanaler 
För  att  göra det möjligt  att  överföra  budskap,  eller  värderingar måste  en  eller 
annan kommunikationskanal tillämpas. Dessa kommunikationskanaler kan delas 
in  i tre grupper: Skriftliga, elektroniska och muntliga kanaler. Alla tre typer har 
både  för‐ och nackdelar  (Eriksson 2002; Strid 1999), och  samtliga används  som 
tidigare nämnts (se vidare 2.2) för IKEAs interna kommunikation.  
 
Med  skriftliga  kanaler  avses  material  som  är  tryckt  på  papper,  eller  annat 
material.  Broschyrer,  skyltar  och  personaltidning  är  exempel  på  skriftliga 
kanaler. Fördelarna med denna typ av kanal är att  läsaren i hög grad kan ta till 
sig informationen då de själva har tid och lust. De kan också gå tillbaks i texten 
och  läsa den  igen, något som minskar risken  för missförstånd. En nackdel med 
skriftliga  kanaler  är  att  de  huvudsakligen  främjar  envägskommunikation  (se 
vidare 3.4), eftersom skriftlig information tar tid att framställa är det svårt att ge 
direkt feedback via skriftliga kanaler (Erikson, 2002, s 61).    
 
Till elektroniska kanaler räknas bland annat e‐post, intern‐TV och intranät. Vissa 
av de elektroniska kanalerna är  interaktiva, det vill säga att de möjliggör snabb 
respons.  Snabbhet  är  en  av  de  elektroniska  mediernas  styrkor.  Några  av  de 
elektroniska medierna, exempelvis  intranät, ger möjlighet att  levandegöra  fakta 
genom att kombinera text,  ljud och (rörliga) bilder. Mottagaren kan också ta till 
sig information samtidigt som denne gör något annat, genom exempelvis intern‐
TV:n i matsalen eller personalradion som hörs över hela arbetsplatsen. Nackdelar 
med denna typ av kanaler är att de kräver en viss typ av utrustning, och i vissa 
fall även vissa kunskaper om denna. (Erikson, 2002, s 61)    
 
Möten är exempel på en muntlig kanal. Muntliga kanaler är grundläggande inom 
många  organisationer,  och  har  fördelar  då  de  ger  goda möjligheter  till  direkt 
dialog  (se vidare 3.4). Deltagarna kan med en gång ställa  frågor,  förtydliga och 
uttrycka  sina  åsikter.  Nackdelar  med  muntliga  kanaler  är  att  de  kan  vara 
tidskrävande  och  förutsätter  att  deltagarna  finns  på  samma  plats  samtidigt. 
(Erikson, 2002, s 63)    
 
Vilken  kanal  som  är  mest  effektiv  finns  inget  standardsvar  på.  Valet  kan 
analyseras  utefter  en  rad  olika  variabler  (Larsson,  1997,  s  164).  En  variabel  är 
ämnets karaktär och vilka medier som stämmer överens med den. Man bör även 
titta på hur omfångsrikt ämnet är. Komplicerade ämnen lämpar sig av förståliga 
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skäl bättre i artikelform än som slinga på personalradion. Man bör också titta på 
vilken publik som vanligen möter det medium som man väljer ut, och  i vilken 
miljö mötet sker. Mottagarens attityd till ämnet är också viktigt att beakta vid val 
av kanal (ibid). Andra variabler som redan han nämnts som hastigast ovan är hur 
snabbt mediet  når  sin  publik,  och  vilken möjlighet  publiken  har  till  feedback. 
Man bör också  fråga sig hur stor del av målgruppen som mediet når ut  till och 
hur många gånger kanalen ska utnyttjas (ibid). 
 
Att kombinera flera olika kanaler för budskapet kan vara effektivt av flera olika 
anledningar  (Larsson,  1997,  s  163). En mix  av medier gör det möjligt  för olika 
delar av målgruppen ta till sig budskapet genom den kanal som passar dem bäst. 
Det är också positivt om samma mottagare möter budskapet i flera olika kanaler 
eftersom detta ger högre trovärdighet till ämnet. En mix gör det också möjligt för 
olika medier  att  bidra med  olika  styrkor,  som  diskuterats  ovan  (ibid). Att  nå 
uppmärksamhet genom en mix av kommunikationskanaler tillämpas exempelvis 
vid utformning av kampanjer. Kampanjer utvecklas vidare nedan, i stycke 3.7. 
 
3.7 Kampanjer  
Ordet  kampanj  beskrivs  i  Bonniers  lexikon  (1993,  s  234)  som  ”agitatorisk 
verksamhet”. Agitatorisk  förklaras  i samma  lexikon  (s 63) som ”Bearbetning av 
stämningen  genom  tal,  skrifter  etc;  upphetsning”.  I  boken  Kommunikations‐
planering  (2006)  talar  Palm  om  två  typer  av  kampanjer,  när  det  gäller 
medievalsstrategi: Bombmatta och organisk tillväxt. 
 
I de  flesta kommunikationsprojekt används en kombination av bombmatta och 
organisk tillväxt. Detta eftersom de olika strategierna har olika styrkor. När målet 
är  att  aktualisera  ett  ämne  hos  den  allmänna  opinionen,  eller  få  upp  det  på 
agendan (se vidare stycke 3.5) är bombmattestrategin att föredra, därför inleds en 
kampanj ofta med en sådan. Därefter  följer ofta en  längre period med organisk 
tillväxt, eftersom sådana nätverksstrategier ofta är mest effektiva då man önskar 
påverka attityder och intentioner (Palm, 2006). 
 
Med bombmattestrategi avses kampanjer med hög intensitet som bedrivs under 
en  kort  tid.  Traditionella  massmediekampanjer  är  en  sådan  strategi. 
Kommunikationskanaler  som  används vid bombmatta  är  exempelvis  annonser 
och TV‐reklam. Bombmattestrategier används främst i kommersiella syften, men 
förekommer även vid social marknadsföring. Strategin anses vara mest effektiv i 
början av ett projekt, när det gäller att skapa uppmärksamhet och intresse, och en 
sådan kampanj varar vanligtvis bara ett par veckor (ibid).   
 
Organisk  tillväxt bygger på  att  ett  antal personer  används  som  förebilder, och 
opinionsbildare,  och  påverkar  sin  omgivning. När man  arbetar med  organisk 
tillväxt  eftersträvas  en  ”ringar  på  vattnet”  ‐effekt,  de  som  påverkats  av 
opinionsbildarna  ska  i  sin  tur påverka  andra. Projekt  som  bygger på  organisk 
tillväxt kan i princip fortgå hur länge som helst. Det tar ofta tid innan det märks 
någon  effekt, men då  en  förändring uppstår  är den mer bestående  än  effekter 
orsakade av bombmattekampanjer (Palm, 2006). En variant av organisk tillväxt är 
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så  kallad  Buzz marketing. Denna  teknik  kan  exempelvis  gå  ut  på  att  genom 
events (uppmärksammade händelser och evenemang) starta diskussioner om en 
företeelse  eller  produkt  (ibid),  denna  teknik  kallas  för  event  marketing  (i 
fotsättningen EM). En definition EM lyder: 
 

Event Marketing är en ansats för att samordna kommunikationen kring 
ett  eget  skapat  eller  sponsrat  evenemang.  I  event  marketing  är 
evenemanget en aktivitet som samlar målgruppen i tid och rum; ett möte 
i vilken en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras. (Behrer & 
Larsson, 1999, s 18) 

 
EM är en teknik som ett företag kan använda gentemot en rad olika målgrupper, 
exempelvis  kunder,  leverantörer  och  anställda.  Evenemanget  fungerar  som  en 
mötesplats  som  främjar kommunikation mellan ett  företag och dess målgrupp. 
Det  är  således  ett  evenemang  som  används  som  medium,  men  det  är  ofta 
integrerat  med  andra  kommunikationskanaler,  exempelvis  annonser  och 
radioreklam etc. EM kan fylla flera olika syften, både kortsiktiga och långsiktiga. 
Exempel på syften kan vara att  locka kunder, generera produktkännedom eller 
skapa en positiv  image  för ett  företag eller varumärke. EM  i syfte att stärka ett 
företags  varumärke  kallas  för  relationsskapande  EM.  I  dessa  fall  syftar 
evenemangen till att knyta och stärka band mellan olika parter. Evenemangen är 
ofta emotionella och sätter  interaktion  i centrum.   Denna  typ av EM kan verka 
både  externt  och  internt.  Internt  kan  evenemangen  hjälpa  till  att  förankra 
företagets  profil  hos  medarbetarna,  exempelvis  inför  kommande  externa 
kampanjer.  EM  kan  också  skapa  sammanhållning  samt  förståelse  och 
engagemang för företagets vision, policies, sociala och etiska ansvar etc. (Behrer 
& Larsson, 1999) 
 
Om man tittar på EM  i förhållande till AIDA‐modellen (se vidare 3.5) så menar 
Behrer  och  Larsson  (1999)  att  imagebyggande  EM  även  kan  användas  för  att 
åstadkomma action, alltså  få mottagaren av budskapet att agera på önskat sätt. 
De  båda  författarna  kanske  främst  tänker på  kommunikation  till  konsumenter 
när  de  beskriver  att  EM  främjar  interaktion,  som  kan  leda  till  ett  behov  hos 
målgruppen av att återgälda  företaget och att det därför kan vara positivt  i en 
strävan  att  skapa  lojalitet. Det  finns  dock  inget  som  talar  emot  att  interaktion 
skulle kunna leda till ökad lojalitet till företaget även hos anställda och personal 
(egen kommentar). 
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4. Metod 
 
I denna  studie har kvalitativ metod  tillämpats. Kvalitativ metod är  lämplig då 
svar  söks på  frågor  som Vad? Vem? Var? När? Hur? Varför?  Svaren på dessa 
frågor  söks  genom  exempelvis  intervjuer,  deltagandeobservationer  och 
textstudier.  Datainsamling  och  analys  sker  samtidigt  och  i  ett  växelspel. 
(www.studera.nu) Den kvalitativa metoden  lämpar  sig bäst om man vill ha en 
mer djupgående och nyanserad beskrivning av ett fenomen och om man menar 
att det inte är nödvändigt att veta hur frekvent ett fenomen är, utan att det räcker 
att veta att vissa företeelser ofta förekommer (Kjär Jensen, 1991, s 39). Även om 
denna  studie är begränsad  i  sitt omfång och djup  så  redovisas  ett urval av de 
åsikter  och  attityder  till  CSR  och  kommunikation  som  finns  på  IKEA.  I  detta 
kapitel beskrivs hur studiens empiriska material samlats in, och de metoder som 
användes under insamlingen: Intervju med nyckelperson, dokument & walk and 
talk, och strukturerade samtalsintervjuer.  
 
4.1 Intervju med nyckelperson 
Eter  att  IKEA,  av  en  rad olika  anledningar valts ut  som  studieobjekt  (se vidare 
kapitel 1), kontaktades  IKEAs huvudkontor  i Sverige. Efter samtal med personal 
på Kommunikationsavdelningen visade det sig att IKEA Sverige inte hade tid och 
möjlighet att hjälpa till i den utsträckning som studien krävde. De hade däremot 
möjlighet  att  besvara  enstaka  frågor  eller  liknande.  Jag  föreslog  att  jag  kunde 
ringa  IKEA Norge  istället, och  fick  till  svar  att de  förmodligen  skulle prioritera 
norska  studenter.  Jag  beslutade mig  trots  detta  för  att  ringa  huvudkontoret  i 
Norge  och  fråga,  och  fick  mycket  positiv  respons  där.  Då  IKEA  Norge  gett 
klartecken  till  samarbete  genomfördes  en  intervju  (061102) med Nina  Schefte 
som  är miljö‐  och  samfundsansvarig på  IKEA Norge.  Schefte  berättade mycket 
fritt  om  IKEAs CSR‐arbete  och  gav därmed  en  övergripande  bild  av  företagets 
arbete och  förhållningssätt  till ämnet. Under  intervjun ställdes  frågor som kom 
upp efter hand. Intervjun dokumenterades genom stödanteckningar, som sedan 
användes för en sammanfattning av intervjun.  
 
Schefte  gav  sedan  förslag  på  personer med  kunskap  om,  och  arbetsuppgifter 
rörande kommunikation, miljöfrågor och  samhällsfrågor,  som  eventuellt  skulle 
vilja medverka  i  studien.  Schefte  blev  därmed  ”gatekeeper”  till  IKEA  (Lindlof, 
2002, s 101), då hon gav övergripande  information om  företaget och hänvisade 
till relevanta personer som kunde tala om IKEAs kommunikation och CSR ur de 
ansvarigas synvinkel (eller ur ett avsändarperspektiv se vidare 4.3.1) .  
 
4.2 Dokument och observationer 
Till grund för hur  IKEA har beskrivits i denna uppsats ligger till viss del studier 
av dokument som  finns  tillgängliga på  IKEAs  intranät,  fysiskt på varuhuset och 
på  Internet.  Exempel  på  sådana  dokument  är  kommunikationspolicys, 
verksamhets‐rapporter,  personaltidningar  och  uppförandekodex.  Dessa 
dokument har inte analyserats i någon djup bemärkelse, utan främst använts för 
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att  teckna  en  bakgrund  till  IKEA  och  det  CSR‐arbete  som  företaget  bedriver. 
Vidare  så  har  studien  färgats  av  observationer  och  informella  rundvandringar 
som gjorts  i personalutrymmen och  i  ett  av varuhusen. Dessa  rundvandringar 
och samtal med anställda har inte heller analyserats, men de har ändå färgat den 
bild  som  givits  av  IKEA  i denna  studie. Detta  eftersom de har  väckt  idéer  och 
tankegångar samt bidragit till en förförståelse för IKEA som oundvikligen funnits 
med under arbetets gång. Något som också bör nämnas är att jag själv har arbetat 
som  säljare  på  IKEA  under  några  månader,  även  detta  har  bidragit  till  min 
förförståelse för, kunskap om, och attityd till företaget.   
 
4.3 Strukturerade samtalsintervjuer 
För  fortsatta  studier  föll  valet  på  strukturerade  samtalsintervjuer,  dels  med 
personer  som ansvarar  för CSR och kommunikation, det vill  säga avsändarnas 
perspektiv. Dels med personal som inte i direkt mening arbetar med CSR, för att 
få ett mottagarperspektiv. Begreppet strukturerade innebär i detta fall att samtliga 
frågor som ställdes behandlade samma ämne, nämligen hur CSR kommuniceras. 
Frågorna  som  ställdes  till  avsändarna  var  inte  de  samma  som  frågorna  till 
mottagarna,  utan  två  separata  intervjumanualer  användes  (se  bilaga  1  och  2). 
Samtliga  frågor  var  öppna  och  gav  respondenterna  möjlighet  att  svara  i  de 
termer som de själva önskade  (Trost, 2005).   Fördelen med samtalsintervjuer är 
att man kan gå mer på djupet med varje  intervjuperson och därmed  få en bred 
bild av det problem som man studerar (Strid, 1999, s 105).  
 
4.3.1 Avsändarperspektiv 
En del av  intervjuerna  syftade  som nämnts  till att belysa kommunikationen av 
CSR  på  IKEA  Norge  ur  ett  avsändarperspektiv.  Därför  valdes  personal  med 
arbetsuppgifter  relaterade  till CSR  ut  för  dessa  intervjuer. Av  uppenbara  skäl 
torde  dessa  intervjupersoner  ha mycket  att  berätta  om CSR,  och  kunna  ge  en 
utförlig  beskrivning  av  ämnet  från  ett  sändarperspektiv.  Intervjupersonerna 
valdes ut genom ett så kallat snöbollsurval (Larsson, 2000, s 58) Det vill säga att 
Nina  Schefte  agerade  gatekeeper  och  hjälpte  till  att  lokalisera  personer  som 
kunde tänkas vara insatta i det ämne som avsågs undersökas, och positiva till att 
ställa  upp  på  intervju  (se  vidare  4.1).  Genom  denna  urvalsmetod  valdes  tre 
personer med  följande  befattningar  ut: Miljö‐  och  samfundsansvarig  på  IKEA 
Norge,  informationsrådgivare på  IKEA Slependen och miljökoordinator på  IKEA 
Slependen. 
 
För  att  strukturera  samtalsintervjuerna  användes  en  kort  intervjumanual  (se 
bilaga 1). Detta för att intervjuerna lättare skulle kunna analyseras utifrån samma 
teman, och  för att  inga viktiga punkter skulle glömmas bort. Trost  (2005) anser 
att en  intervjumanual bör vara relativt kort och  ta upp stora delområden så att 
det  inte  blir  för många  frågor  till  den  person  som  intervjuas. Huvudteman  i 
denna manual var hur CSR kommuniceras, mål och utvärdering av arbetet, samt 
hur  avsändarna  ser på  IKEAs profil  och  image med  koppling  till CSR  och den 
egna personalen. De tre intervjuerna genomfördes i  IKEAs lokaler på Slependen, 
Oslo  den  5‐6  december  2006.  Intervjuerna  genomfördes  enskilt,  och 
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dokumenterades med  stödanteckningar. Varje  intervju  tog  cirka  en  timme  att 
genomföra. 
 
4.3.2 Mottagarperspektiv 
För  att  komplettera  sändarperspektivet med  ett mottagarperspektiv  behövdes 
information  från  personal  som  inte  arbetar  specifikt  med  CSR  frågor.  Detta 
eftersom  syftet  med  denna  studie  bland  annat  är  att  undersöka  eventuella 
skillnader  mellan  sändarens  och  mottagarens  uppfattning  av  hur  CSR 
kommuniceras.  I  denna  studie  var  det  främst  kassapersonal  och  säljare  i 
varuhuset  som  fick  representera mottagarna, men  också  ett  par  personer med 
administrativa arbetsuppgifter.   
 
Intervjuerna med mottagarna var mer standardiserade än de som utfördes med 
avsändarna,  och  kan  liknas  vid  enkäter  med  öppna  svar  (se  bilaga  2). 
Anledningen  till  att  valet  föll  på  muntliga  intervjuer  var  att  en  av 
frågeställningarna  i  denna  studie  är:  Påverkar  personalens  kunskap  om  Ikea:s 
CSR‐arbete hur de själva utför sitt dagliga arbete. Det var därför relevant att  ta 
reda på vad personalen visste utantill om CSR, därför att det är sådan kunskap 
som kommer  till användning  i deras dagliga arbete och  i kundkontakt. En  risk 
med  att  genomföra  exempelvis  skriftliga  enkäter,  kan  vara  att  kollegorna 
samarbetar  och diskuterar  svaren  sinsemellan. Om  enkäterna  skickas ut  via  e‐
post kan det  tänkas att  informationssökning på  intranätet  ligger när  till hands, 
samt  att  de  som  inte  använder  datorer  regelbundet  riskerar  att  falla  bort. 
Ytterligare  ett  argument  för  att  utföra muntliga  intervjuer  var möjligheten  att 
ställa  följdfrågor  om  man  skulle  vilja  utveckla  någonting.  Med  muntliga 
intervjuer  fanns  det  också  tillfälle  att  förtydliga  oklarheter,  något  som  ansågs 
speciellt  viktigt med  tanke  på  att missförstånd  lätt  kan  uppstå  på  grund  av 
bristande kunskaper i norska respektive svenska språket.  
 
IKEA Norge  är  en mycket  stor  arbetsplats. Bara  i Oslo  finns  två  stora  varuhus 
samt externa  lager och huvudkontor. Av praktiska skäl var det omöjligt att  låta 
mottagarintervjuerna  omfatta  samtliga  anställda.  Den  urvalsmetod  som 
tillämpades var istället bekvämlighetsurval (Larsson, 2000, s 58). Vid ett besök på 
varuhuset  i Slependen, Oslo, valdes respondenterna ut baserat på vem som var 
på  jobbet, och hade möjlighet att ställa upp  just då. Under några  timmar den 6 
december  2006  genomfördes  intervjuer  i matsalen  på  IKEA  Slependen,  där  22 
stycken  slumpmässigt  utvalda  medarbetare  svarade  på  frågor  under  sin 
matpaus.  Personalen hade fått information om intervjuerna på intern‐TV, och de 
allra flesta som tillfrågades ställde upp och svarade på frågorna. 
 
I en av frågorna i den muntliga enkäten diskuterades miljö‐ och samfundsansvar 
utifrån  IKEAs vision. Detta eftersom det viktigt att ett  företags CSR‐arbete utgår 
från  samma  vision,  affärsidé  och  värderingar  som  företagets  övriga  arbete 
(Löhman & Steinholtz, 2003)(se vidare 3.2).Detta är något som även IKEA har tagit 
fasta på (Schefte, intervju 061102)  
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För att  ta reda på om mottagarna nåtts av  information om CSR‐arbetet ställdes 
några  enkla  kontrollfrågor,  exempelvis:  Kan  du  nämna  någon  välgörenhets‐ 
organisation  som  IKEA  samarbetar med? Kan  du  nämna  någon  kampanj med 
välgörande  ändamål  som  IKEA  arbetar med? Vet  du  vad  IWAY  är  för  något? 
Respondenterna fick också svara på hur de fått information om de olika sakerna 
 
4.4 Analys av material 
Intervjuerna  genomfördes  muntligen,  och  dokumenterades  med  hjälp  av 
stödanteckningar.  Efter  intervjutillfällena  skrevs  intervjuerna med  avsändarna 
rent  i  ordbehandlingsprogrammet  Word.  Svaren  från  mottagarintervjuerna 
fördes  in  i Excel och kategoriserades  efter  respektive  frågor. Detta  för  att göra 
materialet  överskådligt  och  lättare  att  jämföra. Materialet  lästes  sedan  igenom 
upprepade  gånger.  Därefter  sattes  rubriker  upp,  exempelvis  ”Åsikter  om 
informationsutbudet”  ”Så  tycker  mottagarna  om  CSR”.  Dessa  rubriker  hade 
utgångspunkt i de frågeställningar som satts upp i studiens syfte. Materialet från 
intervjuer  med  avsändarperspektiv  såväl  som  mottagarperspektiv  sorterades 
sedan  in  under  rubrikerna,  och  kopplades  till  studiens  teoretiska 
utgångspunkter.  
 
4.5 Kritiska reflektioner  
I detta avsnitt kommer en tillbakablick på arbetet, och reflektioner över faktorer 
som påverkat  studiens  resultat att göras. Denna  studie har behandlat  IKEA och 
hur  företaget  använder  kommunikation  som  ett  verktyg  i  sitt  arbete  med 
Corporate Social Responsibility. Fokus har legat på hur företaget kommunicerar 
sitt CSR gentemot den egna personalen. Delar av det skriftliga och elektroniska 
material som har använts i uppsatsen har producerats av IKEA. De intervjuer som 
har genomförts har gjorts med  IKEAs personal  i  företagets  lokaler. Naturligtvis 
har  företagets synsätt och värderingar därför kommit att prägla studien. Något 
som kan ha  skapat en något ensidig bild av  IKEAs CSR. Man kan  tänka  sig att 
personalen på IKEA har en ovanligt positiv bild av företagets CSR, eller att de av 
artighet drar  sig  för  att  framföra kritiska  åsikter om  sådana  skulle  förekomma 
(Palm 2006, s 176). 
 
Det  faktum att  jag själv har arbetat på  IKEA, på det varuhus där studien utförts 
kan  ha  haft  betydelse  för  studiens  resultat. Att  jag  själv  är  bekant med  IKEAs 
kultur  skulle  kunna  bidra  till  att  även  jag  har  en  ovanligt  positiv  bild  av 
företaget.  Men  det  kan  också  ha  underlättat  tillgången  till  information, 
intervjupersoner  och  material.  Det  skulle  också  kunna  tänkas  att  vissa  av 
intervjupersonerna kunnat föra ett öppnare samtal med mig på grund av att  jag 
är en före detta anställd på varuhuset. Detta gäller dock inte alla, eftersom  IKEA 
är en stor arbetsplats och jag känner inte all personal. 
 
Studien  har  till  stor  del  berört  så  kallade  mjuka  värden,  och  mjuk 
kommunikation.  Det  handlar  alltså  om  attityder,  något  som  snabbt  kan 
förändras. Man måste  också  vara medveten  om  att de  svar  som  ges  kan  vara 
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inkonsekventa  med  personens  faktiska  beteende,  eftersom  beteendet  kan 
påverkas av flera andra faktorer än attityder (Kjär Jensen, 1995, s 108).  
 
Det empiriska materialet har till stor del samlats  in genom  intervjuer. Några av 
frågorna i dessa har varit kunskapsfrågor för att undersöka vad intervjupersonen 
vet  om  exempelvis  IKEAs  kampanjer. Man måste  dock  vara medveten  om  att 
kännedom  om  en  sak  inte  behöver  betyda  att  intervjupersonen  tror på  att det 
förhåller sig på det sättet, eller är positiv till det (Palm, 2006, s 166). 
 
En annan faktor som kan tänkas påverka materialet är språket. Det faktum att jag 
är  svensk,  och  majoriteten  av  intervjupersonerna  är  norrmän,  gör  att 
missförstånd  möjligen  uppstått.  Men  eftersom  intervjuerna  genomfördes 
muntligt, fanns det möjlighet att ställa följdfrågor och förtydliga vid behov. 
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5. Analys  
 
I detta kapitel kommer analysen att göras. Det material som analyseras utgörs av: 
Intervju  med  nyckelperson,  strukturerade  intervjuer  samt  observationer  och 
information från styrdokument. I analysen kommer de tre personer som arbetar 
med kommunikation och miljö‐ och samfundsfrågor kallas för ”avsändare”. Med 
detta  menas  att  de  är  avsändare  av  ledningens  bild  av  IKEAs  CSR‐arbete. 
Naturligtvis  utesluter  inte  benämningen  att  denna  grupp  även  tar  emot 
information,  för  dialog  och  får  feedback,  något  som  kommer  att  diskuteras  i 
analysen.  De  22  respondenterna  som  har  andra  arbetsuppgifter,  exempelvis 
säljare  och  kassamedarbetare,  och  som deltog  i  kortare  och mer  strukturerade 
intervjuer, kommer  att  tituleras  ”mottagare”,  inte heller denna benämning bör 
tolkas bokstavligt. Benämningarna har valts för att underlätta analysen och göra 
det lättare att hålla isär de båda respondentgrupperna.  
 
Analysen kommer att gå  till på  så  sätt att materialet  från mottagarintervjuerna 
vävs  ihop  med  materialet  från  avsändarintervjuerna  under  olika  rubriker. 
Materialet  kommer  sedan  att  granskas  med  hjälp  av  de  teoretiska 
utgångspunkter som presenterats i kapitel tre. Likheter och olikheter kommer att 
plockas  fram. Målsättningen  är  att  redovisa  en  så  stor  bredd  av  åsikter  och 
attityder  som  möjligt.  Inte  att  i  första  hand  presentera  de  vanligast 
förekommande åsikterna. Vissa resonemang står åtföljda av ett citat, det är citat 
från  respondenterna,  och  finns  med  för  att  understryka  eller  förtydliga  ett 
resonemang. Dessa citat är dock  inte exakta återgivelser, utan har konstruerats 
med hjälp  av  stödanteckningarna  från  intervjutillfällena. De har dock  i  största 
möjliga mån återgivits som det upplevdes under intervjuerna. 
 
Inledningsvis kommer ett resonemang att  föras kring den bild som avsändarna 
har av mottagarna, alltså hur de  tror att mottagarna ser på CSR.  I detta avsnitt 
beskrivs också hur avsändarna själva ser på CSR. Därefter kommer den bild som 
avsändarna  önskar  förmedla  att presenteras,  följt  av hur mottagarna  ser på CSR 
enligt  de  strukturerade  intervjuer  som  genomförts.  Sist  i  analysen  behandlas 
synen på kommunikation  och kommunikationskanaler  samt  om CSR påverkar 
vardagen hos IKEAs personal i någon bemärkelse.  
 
5.1 Synen på IKEAs CSR – enligt avsändarna 
Samtliga  tre  avsändare  som  ställde  upp  på  samtalsintervju  tror  att  IKEAs 
personal, mottagarna, är positiva  till  IKEAs CSR‐arbete, de  tror  att  IKEAs miljö‐ 
och samfundsansvar gör personalen stolta och att  intresset  för området blir allt 
större. Även vid rekrytering av personal upplever de att  intresset för miljö‐ och 
samfundsansvar ökar. Människor tycker att det är allt viktigare att arbeta på ett 
företag som de vet tar ansvar. Avsändarna menar alltså, precis som Löhman och 
Steinholtz  (2003,  se vidare 3.1), att  företag  som  tar ansvar kan vinna  fördelar  i 
konkurrensen  om  kompetent  arbetskraft.  Avsändarna  beskriver  att  de 
uteslutande har fått positiv feedback på CSR‐arbetet från personalen i varuhuset 
och  på  huvudkontoret.  Den  negativa  feedback  som  de  har  fått  har  gällt 

  
 
 

- 27 - 



kommunikationen  –  personalen  vill  veta mer. Att  personalen  skulle  vilja  veta 
mer om CSR‐arbete  framkommer även  i  intervjuerna med mottagarna, men det 
är  inget  som  samtliga mottagare  instämmer  i  (se vidare  5.5). Palm  (2006,  s  59) 
talar om denna  företeelse då han varnar  informatörer  för att önsketänka och  ta 
målgruppens intresse för givet. 
 
En  av  avsändarna menar  att miljö‐  och  samfundsarbete  är  ett  underutvecklat 
område, men med mycket, mycket stor potential. Ökat  intresse är en trend som 
kan  skönjas generellt  i näringslivet, konsumenten vill  inte bara ha en produkt, 
utan en god historia. Respondenten tror att anledningen till detta är att vi har det 
gott ställt i samhället  just nu, och kan lägga en extra krona för att få exempelvis 
ekologiska  produkter.  Respondentens  resonemang  stämmer  väl  överens  med 
Gummessons (2002) teori om framväxten av ett värdesamhälle (se vidare 3.1). Att 
CSR  är på  frammarsch hörs  även  från mottagarhåll. Avsändarna  tror dock  att 
personalen  idag  har  relativt  låg  kännedom  om  ikeas CSR‐arbete,  bland  annat 
därför att det är en  förhållandevis ny  företeelse, men också  för att  IKEA Norge 
hittills har haft en restriktiv hållning till att tala om sitt CSR‐arbete. 
 

Vi  har  arbetat  efter  tesen  ”show,  don´t  tell”.  Det  är  väl  något  med 
jantelagen att man  inte ska  tala om att man är duktig… men det är en 
trend som jag tror håller på att vända (avsändarintervju, 061204) 

 
Respondenterna menar  att miljö‐  och  samfundsansvaret  är  en  naturlig  del  av 
IKEAs  arbete,  och  passar  väl  ihop med  företagets  vision  ”att  skapa  en  bättre 
vardag  för  de  många  människorna”.  Detta  är  något  som  även  Löhman  och 
Steinholtz (2003) fastslagit vikten av. Avsändarna gör en relativt bred tolkning av 
visionen, och menar att ”de många människorna” bör omfatta anställda, kunder, 
leverantörer, producenter, IKEAs grannar med flera. Avsändarna berättar att trots 
att miljö‐  och  samfundsansvaret  kan  ses  som  en  naturlig  del  av  IKEAs  övriga 
arbete så är arbetet  inte så väl  integrerat  i de vardagliga arbetsuppgifterna som 
de önskar. De menar att  information om miljö‐ och samfundsansvar riskerar att 
komma ovanpå  all  annan  information. Någon uttrycker  till och med  att miljö‐ 
och  samhällsansvar  kan  verka  förvirrande  i  förhållande  till  det  kommersiella 
fokus som mycket av  informationen på  IKEA har, och att det kan vara svårt att 
hitta  lösningar  på miljöinformation  som  säljavdelningen  och  butikspersonalen 
accepterar.  Ibland  är  de  nämligen  negativa  till  att  ha  sådan  information 
hängande  i  varuhusen  för  att  det  inte  ser  snyggt  och  säljande  ut.  Det  finns 
således  de  som  inte  håller med  Gummesson med  flera  (se  vidare3.2)  om  att 
företags CSR  kan  bidra med många  positiva  effekter  på  vinst  och  avkastning. 
Detta skulle kunna ses som en anledning till att kommunicera CSR på ett annat 
sätt än vad det görs idag, och ytterligare understryka det faktum att ansvar kan 
generera vinst. 
 
Avsändarna menar att den information som personalen är mest angelägna om att 
ta  till  sig  är  små praktiska  saker  som de  själva kan göra,  exempelvis  använda 
lågenergilampor och göra dubbelsidiga datautskrifter, samt information som kan 
knytas till en specifik produkt. De kommunikationskanaler som respondenterna 
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anser vara mest  effektiva  är  events  och happenings  eftersom det  är viktigt  att 
skapa  uppmärksamhet  runt  CSR,  något  som  det  enligt  intervjuerna  med 
mottagarna också har gjort. Enligt Behrer & Larsson (1999) kan event marketing 
också  vara  effektiv  för  att  utlösa  en  speciell  handling  hos målgruppen,  samt 
förankra  värden  och  visioner.  EM  tycks  alltså  vara  en  bra  teknik  för  IKEA  att 
använda  sig  av.  Detta  eftersom  att  förflytta  mottagarna  till  Action‐steget  på 
AIDA‐stegen (se vidare 3.5) är önskvärt enligt avsändarna, något som diskuteras 
vidare nedan i stycke 5.2. 
 
5.2 Så vill IKEA uppfattas – företagets profil  
Avsändarna har målsättningen att 90 procent av personalen ska hålla med om att 
IKEA  är  ett  företag  som  tar  ansvar  för  sin  omgivning.  Från  avsändarhåll  hörs 
röster om att man vill  ta avstamp  i  IKEAs vision och gå ut och berätta mer om 
exempelvis de krav som  IKEA ställer på sina  leverantörer och producenter, samt 
ge mer produktinformation. Man önskar alltså skapa en tydligare profil som en 
ansvarsfull  och  samhällsmedveten  aktör.  Avsändarna  tycker  också  att  det  är 
viktigt att använda medarbetarna i profilarbetet, för att skapa en positiv image av 
IKEA. Detta kan kopplas  till Palms  (2006) och Erikssons  (2002)  resonemang om 
profil och image För att ett varumärke ska stärkas bör profil och image stämma 
överens, och personalen är en viktig del av detta, eftersom de ”lever varumärket” 
(se vidare 3.3).  
 
De  understryker  också  att  de  i  högre  grad  önskar  få  in  miljö‐  och 
samfundsansvar  i den  vanliga verksamheten. CSR bör  integreras  i det dagliga 
arbetet  i högre grad är det görs  idag. De vill att personalen  ska veta  saker om 
produkterna så att miljöskäl kan används som ett försäljningsargument. 
 

Det ska  inte behövas en ”grön vägg”, utan miljöarbetet ska  finnas som 
en naturlig del av andra aktiviteter, även som ett försäljningsargument.  
(avsändarintervju 061204) 

 
Miljö  och  samfundsansvar  bör  alltså  inte  uppfattas  som  något  oförenligt med 
kommersiella  syften,  utan  tvärt  om  som  ett medel  för  att  uppnå  lönsamhet, 
menar  respondenterna.  Om  detta  kommunicerades  tydligare  kanske  det 
motstånd  till  miljöinformation  i  varuhusen  som  avsändarna  upplevt  hade 
minskat  (egen  kommentar).  Avsändarna  försöker  redan  idag  skapa  större 
medvetenhet,  uppmärksamhet  och  intresse  kring  IKEAs  miljö  och  samfunds‐ 
ansvar, men menar att de inte riktigt har de resurser som krävs. Enligt Orre och 
Palms värdeöverföringsprocess (se vidare 3,5) vill de alltså få upp ämnet CSR till 
steg  tre  på  trappan. Det  vill  säga  ”Få  de  anställda  att  intressera  sig  för  olika 
aspekter  av  ämnet”. Men  samtidigt  är  det  viktigt  att  behålla  fokus  på  IKEAs 
kärnverksamhet,  och  välja  samarbetspartners  som  passar  IKEAs  vision. Det  är 
viktigt att  IKEAs  logotyp bara sitter bredvid sådana  logotyper som  företaget vill 
förknippas med.  
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5.3 Mottagarens bild av IKEAs CSR – imagen  
I intervjuerna med mottagarna sattes IKEAs CSR‐arbete i samband med företagets 
vision. Samtliga som besvarade enkäten tycktes vara bekanta med formuleringen 
”Att skapa en bättre vardag för de många människorna”. Alla förknippade den 
dock  inte med  just ordet ”vision”, och några kom  inte på hur den  löd  just vid 
tillfället. På frågan om man tycker att IKEA lever upp till sin vision svarade några 
att ”människorna hade klarat sig utan IKEA”, eller att ”en bättre vardag inte har 
något att göra med vad du köper”. De allra flesta sade sig dock hålla med om att 
IKEA  skapar  en  bättre  vardag  för  de många människorna,  i  alla  fall  i  någon 
bemärkelse. Låga priser, brett utbud, smarta  lösningar, trivsel och bra förvaring 
var några av svaren på varför.  
 
På  frågan  om  vad  man  har  för  åsikt  om  att  IKEA  bedriver  kampanjer  och 
samarbeten  med  välgörande  ändamål  svarade  alla  respondenter  att  de  var 
positiva  till  sådant arbete. Men  trots detta kunde olika  inställningar  till arbetet 
skönjas. Vissa respondenter var odelat positiva av den anledning att det samlas 
in pengar  till välgörande ändamål, och att det är storsint av  IKEA att bidra med 
medel. Andra respondenter verkade snarare mena att det är stora företags plikt 
att bidra till samhället, och är inne på samma linje som Donaldson med flera (se 
vidare 3.2), som menar att stora företag har ansvar för andra intressen än att bara 
gå med  vinst  och  att  de  bör  se  till  samhällets  bästa. Åter  andra  respondenter 
tryckte på de ömsesidiga fördelarna av CSR‐arbete, och var positiva till att både 
företaget och välgörenhetsorganisationerna tjänar på det.  
 

Det är en positiv sak, vi måste ju säkra ett kraftigt underlag för framtiden. Det 
är bra för en god image och för varumärkesbyggande, men har även andra 
effekter. Källsortering och användande av biobränsle ger ju positiva effekter för 
världen, oavsett IKEAs motiv. (mottagarintervju, 061204) 

 
Dessa respondenter delar alltså synsätt med Löhman och Steinholtz  (2003) med 
flera, som understryker marknadsföringsfördelarna med CSR. Det fanns också de 
respondenter som resonerade kring att  IKEA mest är  intresserade av ekonomisk 
vinning, att det motivet är väldigt genomskinligt och att man bör se IKEAs CSR‐
arbete med lite distans. 
 

Jag tycker givetvis att det är bra. Men jag ser det på distans, jag vet ju att det 
handlar om att sälja…..lite dumt, man ska inte se IKEA som en otroligt bra 
organisation…..klart man ska… men möbler har inget med välgörenhet att 
göra….. Jag misstror dem lite.....jag ser dem på distans.....man säljer nog på fel 
sätt. (mottagarintervju, 061204) 

 
Ett  par  respondenter  talar  också  om  att  IKEA  bör  vara  lite  försiktig med  att 
kommunicera  sin CSR, att kunderna kan  tröttna på det, och känna att det  inte 
kommer från hjärtat om det blir för mycket. 
 
Respondenternas olika åsikter kan knytas  till Gummessons  resonemang om  tre 
olika motiv till varför företag ägnar sig åt samhällsansvar: Juridiska värderingar, 
PR‐mässiga värderingar eller miljövärderingar (se vidare 3.2). De som tycker att 
man bör se på IKEAs arbete med lite distans menar att IKEA drivs av PR‐mässiga 
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skäl och bara söker skapa sig positiv publicitet genom sina ansträngningar att bli 
uppfattade  som ett  samhällsmedvetet  företag. Denna  syn på CSR kan  jämföras 
med Habermas  syn  på  PR  (se  vidare  3.2)  som  innebär  att  företag  döljer  sina 
vinstintressen  i  något  som  liknar  allmänhetens  väl,  något  som  får  negativa 
konsekvenser för politiken. De som där emot är odelat positiva till CSR, oavsett 
om  det  är  för  välgörenhetsorganisationernas  skull,  eller  för  den  ömsesidiga 
nyttan av CSR‐arbetet, menar att  IKEA drivs av miljövärderingar. Denna grupp 
anser att  IKEA har ett genuint  samhällsintresse och att det  finns möjligheter att 
skapa  konkurrensfördelar  med  hjälp  av  det.  Samtliga  respondenter  är  dock 
överens om att IKEA tar mer ansvar än vad lagen kräver, företaget drivs alltså inte 
av juridiska skäl.   
 
Något som naturligtvis kan diskuteras är hur viktigt IKEAs motiv till CSR‐arbetet 
egentligen är. Ur samhällets, och välgörenhetsorganisationernas synvinkel är det 
viktigaste kanske att företaget ägnar sig åt samhällsansvar, inte varför de gör det 
(egen  kommentar).  Om  man  däremot  ser  resonemanget  om  motiv  ur  IKEAs 
synvinkel  skulle  det  kunna  vara  betydelsefullt  att  deras  publiker  (anställda, 
kunder  etc)  är  av  uppfattningen  att  IKEA  är  genuint  intresserade  av  sin 
omgivning, inte bara trendkänsliga. Imagen borde bli starkare om publikerna ser 
IKEA som en genuin aktör. Detta stämmer överens med Palms resonemang (2006, 
s  147)  då  han  hävdar  att  en  omtyckt  och  respekterad  organisation  har  större 
möjligheter att påverka kunder, personal och andra.  IKEA  (avsändarna av CRS‐
budskapet) önskar skapa ett större intresse för CSR hos personalen (mottagarna), 
och  dessutom  vill  de  att  personalen  ska  använda  CSR  som  ett 
försäljningsargument.  Dessa  önskemål  borde  lättare  kunna  uppnås  med  en 
personal som vet att IKEAs avsikter är genuina. (egen kommentar)  
 
Mottagarna lägger in andra värderingar i meningen ”att skapa en bättre vardag 
för de många människorna” än avsändarna. Avsändarna menar att IKEAs vision 
omfattar producenter,  leverantörer och grannar med  flera, och har således bred 
definition av visionen. Om man kopplar visionen  till Carrol & Buchholtzs  fyra 
dimensioner  av CSR: Ekonomiskt,  juridiskt,  etiskt,  och  filantropiskt  ansvar  (se 
vidare  3.2)  så  tolkar  avsändarna  in  samtliga  dimensioner  i  IKEAs  vision. 
Mottagarna däremot, har  en mycket  snävare  tolkning  av  IKEAs vision. En klar 
majoritet nämner låga priser, och smarta lösningar som anledningen till att IKEA 
skapar en bättre vardag för de många människorna.  
 

IKEA bidrar till att skapa mer trivsamt hem, både praktiskt och utseendemässigt. 
Till lågt pris. (mottagarintervju, 061204) 

 
Mottagarna tolkar således främst in den ekonomiska dimensionen i visionen, det 
vill säga att förtaget bidrar med tjänster och produkter som samhället efterfrågar. 
 
5.4 Hur skapas imagen?  –  val av kommunikationskanaler  
I  detta  stycke  kommer  mottagarnas  uppfattning  om  kommunikation  att 
beskrivas. Även  i  vilken  utsträckning de  har  fått  information  om CSR‐arbetet, 
och genom vilka kanaler kommer att beskrivas. 

  
 
 

- 31 - 



 
För att  ta reda på om mottagarna nåtts av  information om CSR‐arbetet ställdes 
några  enkla  kontrollfrågor,  exempelvis:  Kan  du  nämna  någon  välgörenhets‐ 
organisation  som  IKEA  samarbetar med? Kan  du  nämna  någon  kampanj med 
välgörande ändamål som IKEA arbetar med? De flesta respondenter kunde, efter 
lite betänketid nämna åtminstone någon av de organisationer som IKEA bedriver 
samarbete med. Den organisation som oftast nämndes var UNICEF och därefter 
Rädda Barnen.  
 
Den  i särklass mest omnämnda kampanjen vad ”gosedjurskampanjen”, det var 
bara  ett  fåtal  av  respondenterna  som  inte  kunde  nämna  någon  kampanj  alls. 
Anledningen till att flera av respondenterna uppgav just dessa svar kan vara att 
en gosedjurskampanj bedrevs vid det  tillfälle då  intervjuerna genomfördes, och 
var  således väldigt aktuell. Gosedjurskampanjen går ut på att en Euro per  sålt 
gosedjur går till UNICEF och Rädda Barnen. Gosedjurskampanjen är väl synlig i 
varuhuset, med  skyltmaterial  och  stora  pallar med  gosedjur  på  framträdande 
platser.  Synliggörandet  av  gosedjursprojektet  skulle med  Palms  (2006)  ordval 
kunna  kallas  en  bombmattekampanj.  Många  respondenter  nämner 
kampanjmaterial,  gosedjuren  i  butiken  eller  på  lagret,  samt  information  från 
ledare och vid möten i samband med kampanjer, som källor för den information 
de  fått  om  gosedjurskampanjen.  IKEA  har  alltså  använt  en mix  av  flera  olika 
kommunikationskanaler.  Enligt  intervjuerna  tyckes  detta  ha  lett  till  en  hög 
kännedom om kampanjerna. Ämnet tycks dock inte diskuteras kollegor emellan, 
och  kan  därför  inte  sägas  ha  nått  den  interpersonella  agendan  enligt  agenda 
setting‐  teorin  (se  vidare  3.5). Trots detta  verkar metoden  att mixa  kanaler  ha 
tagit sig väl ut. Att kombinera flera olika kanaler för budskapet kan vara effektivt 
av flera olika anledningar (Larsson, 1997, s 163). En mix av medier gör det möjligt 
för  olika  delar  av målgruppen  att  ta  till  sig  budskapet  genom  den  kanal  som 
passar dem bäst. Det är också positivt om samma mottagare möter budskapet  i 
flera olika kanaler eftersom detta ger högre trovärdighet till ämnet (se vidare 3.6). 
Detta  förutsätter en syn på kommunikation där meningen  i ett budskap formas 
genom interaktion och samverkan (se vidare 3.4). En mix av medier gör det också 
möjligt  för  olika medier  att  bidra  till  kommunikationen med de  olika  styrkor, 
som diskuterats ovan (ibid). 
 
Bombmatteteknik  och  en  mix  av  kanaler  skulle  alltså  kunna  tänkas  vara 
bidragande  orsaker  till  att  så  många  hade  tagit  till  sig  information  om 
kampanjen.  Gosedjurskampanjen  verkade  i  sin  tur  vara  anledningen  till  att 
personalen  kände  till  IKEAs  samarbete med  UNICEF  och  Rädda  Barnen  över 
huvud  taget.   Att  externa  kampanjer  är  en  viktig  intern  informationskanal  för 
CSR‐arbete,  framgår  i  intervjuerna  med  mottagare,  där  många  nämner 
kampanjer som anledningen till att de känner till CSR‐arbetet. Detta kan kopplas 
till Strids (1999) resonemang om att externa aktiviteter i allt högre grad används 
för  intern påverkan. Även det faktum att personalen  inte nämner WWF som en 
samarbetspartner, och  inte har någon kännedom om  IWAY ger  indikationer på 
att  externa  kampanjer  är  viktiga  även  internt.  Hade  det  bedrivits  externa 
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kampanjer med WWF och  IWAY  i  fokus är det mycket möjligt att personalen  i 
större utsträckning tagit till sig information om dessa (egen anmärkning).  
 
Externa kampanjer är dock inte den enda informationskanal som respondenterna 
omnämnde.  Anslagstavla,  intranät,  och  information  från  organisationerna  vid 
besök på varuhuset, är exempel på andra informationskanaler. Vid observationer 
på varuhuset och  i personalutrymmen noterades att det på anslagstavlan bland 
annat sitter pressklipp från tillfällen då IKEA figurerat i media. På intranät ligger 
IWAY,  rapporter  om  IKEAs  CSR‐arbete  lokalt  såväl  som  centralt,  där  ligger 
broschyrer  och  artiklar  om  CSR‐arbete,  styrdokument  om  hur  CSR  ska 
kommuniceras, information om kampanjer och samarbetspartners med mera. 
 
5.5 Är informationsbehovet tillfredsställt? 
Känner  personalen  att  deras  informationsbehov  om  CSR  är  tillfredsställt?  På 
denna fråga svarar de allra flesta respondenter ja, med undantag för någon som 
sade  sig  inte  få  någon  information  alls.  Respondenternas  svar  har  dock  inget 
samband  med  hur  mycket  de  vet  om  IKEAs  CSR‐arbete,  enligt  de  frågor  i 
intervjun som berörde kampanjer, samarbetspartners och liknande. Dels så finns 
det, av naturliga skäl, de respondenter som tycks ha kunskap om IKEAs CSR, och 
som också är nöjda med  informationsutbudet. Det  finns också de  respondenter 
som  tycks  ha  dåliga  kunskaper  om  CSR, men  som  trots  detta  är  nöjda med 
informationen. Vidare så finns de som har kunskap, men ändå skulle vilja ha mer 
information. Detta visar att  IKEAs personal utgör  en heterogen målgrupp, med 
olika  behov  och  olika  positioner  i  värdeöverföringprocessen  (se  vidare  3.5). 
Tidsbrist uppges som en anledning  till att denna grupp  inte har  tagit del av så 
mycket  information som de skulle önska. Det  finns också de respondenter som 
inte tycks veta så mycket om CSR, men som inte heller vill ha mer information, 
intresset  för  CSR  är  alltså  lågt  hos  dessa  respondenter.  Några  respondenter 
kommenterar att det är upp till var och att hålla sig informerad. De anser att de 
har sig själv att skylla för att de inte vet mer, men att när de måste prioritera är 
det lätt att sådan information väljs bort. 
 
I mottagarintervjuerna gavs respondenterna möjlighet att komma med önskemål 
på kanaler som de skulle vilja få information om CSR igenom. Några påpekar att 
det skulle vara bra att få all information samlat på ett ställe, och menar att den är 
väldigt  utspridd  idag. Att man måste  leta  själv.  Kanaler  som  respondenterna 
skulle vilja  ta emot  information om CSR  igenom är: E‐post, en nyhet om dagen 
på  intern‐TV  eftersom  man  ser  den  i  matsalen,  mer  information  från 
välgörenhetsorganisationerna så man får veta vad som ska göras med pengarna, 
en DVD  som man kan  titta på när man har  tid, ett häfte eller ark med  samlad 
information,  samt  skriftlig  information  i  skåpen  efter  som man  inte har  tid  att 
titta på  intranät. Det är svårt att se något mönster  i mottagarnas svar, men det 
tycks i alla fall vara viktigt att, precis som Larsson (1997) hävdar, använda en mix 
av elektroniska och skriftliga kanaler. Detta eftersom delar av personalen arbetar 
väldigt lite med datorer, medan andra gör det i hög grad. Genom att tillämpa en 
mix  av  kanaler  kan  personalen  ta  till  sig  information  genom  de  kanaler  som 
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passa dem bäst. Vissa är aldrig eller sällan nere i varuhuset och har kanske därför 
större nytta av kanaler som exempelvis e‐post.  
 
5.6 Påverkas vardagen? 
En  av  frågeställningarna  i denna  studie  är: Påverkar personalens  kunskap  om 
IKEAs  CSR‐arbete  hur  de  utför  sitt  dagliga  arbete?  En  aspekt  av  denna 
frågeställning  är  i  vilken  grad  personalen  använder  sina  kunskaper  om  CSR 
gentemot kunder. Som tidigare nämnts (se vidare 3.5) kan det vara svårt att dra 
gränsen  mellan  intern  och  extern  kommunikation.  Som  exempel  på  detta 
nämndes att IKEAs personal i hög grad får information genom externa kampanjer. 
Strid  (1999)  talar  också  om  att  personalen  kan  användas  som  extern 
marknadsförare, och på så sätt agera ambassadör för företaget. Även Palm (2006) 
understryker  personalens  betydelse  för  ett  företags  image.  Att  personalen  på 
IKEA ses som ambassadörer står också som en punkt i IKEAs egna styrdokument. 
Avsändarna  uttrycker  också  i  intervjuerna  att man  önskar  att  personalen  ska 
kommunicera  CSR  externt,  och  använda  miljöskäl  som  säljargument.  Nedan 
diskuteras hur mottagarna upplever att CSR kommuniceras mot kunderna, men 
också mot kollegorna.  
 
En  klar majoritet  av  respondenterna  uppger  att miljö‐  och  samfundsansvar  är 
något som man talar om i liten utsträckning, både med kollegor och med kunder. 
Några berättar  att de  ibland pratar  om källsortering med  sina kollegor, någon 
annan  uppger  att  man  ibland  pratat  om  gosedjurskampanjen.  Ett  par 
respondenter påpekar att man  inte är ointresserad bara  för att man  inte pratar 
om  det,  något  som  naturligtvis  kan  var  en  viktig  synpunkt. Någon menar  att 
samtalen  om  CSR  har  blivit  fler  de  senaste  två  åren  och  nämner 
miljökoordinatorn  som  en  tänkbar  anledning  till  att  ämnet  blivit mer  synligt. 
Miljökoordinatorns  uppgift  är  främst  att  kontrollera  så  att  IKEA  uppfyller  de 
miljökrav som  företaget satt upp, men också att göra personalen medvetna om 
miljöfrågor.  Med  Palms  uttryck  skulle  miljökoordinatorn  kunna  ses  som  en 
opinionsbildare  som påverkar  sin omgivning,  IKEA kan alltså  sägas bedriva  ett 
projekt med  organisk  tillväxt  som  i detta  fall  skapat  ringar på  vattnet när det 
gäller CSR (se vidare 3.7). 
 
Att  personalen  talar med  sina  kunder  om  CSR  är  även  detta  sällsynt. Några 
respondenter  har  någon  gång  fått  frågor  om material,  eller  kommentarer med 
koppling  till  källsortering  och  barnarbete, men  det  har  varit  väldigt  lite. CSR 
tycks  inte  heller  vara  något  som  personalen  tar  initiativ  till  att  prata  med 
kunderna om. En respondent berättar att han brukar  informera om att  IKEA  tar 
emot de vitvaror de säljer, för återvinning. Någon annan berättar att han någon 
gång  försökt  att  sälja gosedjur med  argumentet  att  ändamålet  är gott, men de 
allra  flesta  respondenter  uppger  att  det  sker  sällan.  Ett  par  av  de  tillfrågade 
minns IKEA PS‐serien, som var tillverkad av återvunnet material. Det fick kunden 
reda på, berättar de.  
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5.7 Finns CSR på agendan?  
CSR  har  en  stark  koppling  till  kommunikation.  Och  eftersom  en  god  extern 
kommunikation av CSR  förutsätter en  intern  förankring är det av stort  intresse 
att arbeta upp ämnet på den  interna agendan.  I detta avsnitt diskuteras var på 
den interna agendan CSR befinner sig idag. Eftersom CSR vara eller icke vara på 
agendan har stor betydelse  för alla delar av denna studie kan stycket också ses 
som en summering av analysens övriga delar. 
 
Kommunikationen  av CSR  kan  klassas  som mjuk  kommunikation. Med mjuk 
kommunikation  menas  sådan  som  avser  påverka  stämningar,  attityder  och 
värderingar  inom organisationen (se vidare 3.5). För att analysera överföring av 
värderingar kan man använda sig agenda setting‐  teorin, där man  tittar på hur 
olika ämnen kommer och går i den allmänna opinionen. I denna teori menar man 
att ett ämne finns på olika agendor bland annat beroende på vem som diskuterar 
ämnet (se vidare 3.5) 
 
CSR på IKEA Norge befinner sig definitivt på expertnivå, ämnet CSR har funnits i 
ledningens  medvetande  i  över  tio  års  tid  (Schefte,  intervju,  061102).  Ämnet 
befinner sig även på medieagendan eftersom det finns information om ämnet på 
IKEAs  intranät,  i  trycksaker,  som  del  av  utbildningar  och  även  i  personal‐
tidningen. CSR finns också på policyagendan eftersom det har tagits avgörande 
beslut om hur  IKEA ska  förhålla sig  till CSR,  företaget har exempelvis utvecklat 
IWAY,  som  är  ett  uppförandekodex,  samt  andra  styrdokument  om  CSR  (se 
vidare  2.1.2).  På  den  interpersonella  agendan  däremot,  är  det mer  tveksamt  i 
vilken grad ämnet CSR befinner  sig. CSR  finns visserligen  som en post  i  IKEAs 
utbildning för personalen, och kommer där på tal kollegorna emellan. Vidare så 
finns  det  finns  en miljökoordinator  på  varje  varuhus,  som  informerar  om  och 
kommunicerar miljö, som  ju är relaterat  till CSR. Personalen arbetar också med 
källsortering och recovery, det vill säga tillvaratagande av material och resurser, 
något  som  det  ibland  talas  om  kollegorna  emellan.  Från  både mottagare  och 
avsändare kommenteras dessutom att CSR är ett ämne som blir allt viktigare, och 
talas om mer och mer. Allt detta  talar  för att CSR  finns på den  interpersonella 
agendan.  
 
Intervjuerna med mottagarna visar däremot att CSR  i mycket  liten utsträckning 
diskuteras  kollegorna  emellan,  även  om  någon  påpekar  att  det  inte 
nödvändigtvis  tyder  på  ointresse.  Detta  visar  på  att  CSR  inte  finns  på  den 
interpersonella agendan. Trots att mottagarna uppger att CSR inte är något man 
talar  om,  så  har  personalen  som  regel  viss  kännedom  om  IKEAs 
samarbetspartners och kampanjer. Detta tyder på att CSR främst finns med i den 
nedåtgående  kommunikationen  (se  vidare  3.5)  på  IKEA. Det  vill  säga  att  CSR 
huvudsakligen  kommuniceras  från  ledningsnivå.  Att  avsändarna  vill  öka 
intresset och kunskaperna hos personalen har redan slagits fast. Till viss del tycks 
CSR  även  kommuniceras  tvärgående,  det  vill  säga  oberoende  av  företagets 
hierarki. Exempel på detta är den  feedback  som personalen  som aktivt arbetar 
med miljö‐ och samfundsfrågor berättar om. Från mottagarperspektiv pratas det 
om  att  det  finns  några  ”eldsjälar”  som  är  aktiva  inom  ämnet,  dessa 
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kommunicerar  sinsemellan  oberoende  av  företagets  hierarki. Den  horisontella 
kommunikationen  av  CSR,  alltså  kommunikation  mellan  kollegor  på  samma 
nivå, är däremot mycket begränsad. 
 
När  ett ämne  eller  ett budskap har nått, och diskuteras på den  interpersonella 
agendan  kan  processen  genom  vilken  en  mottagare  låter  sig  påverkas  av 
budskapet, analyseras (Orre & Palm, 1995). I en sådan analys kan man försöka se 
på vilket steg en mottagare befinner sig  i värdeöverföringsprocessen  (se vidare 
3.5). Detta kan vara av intresse i IKEAs fall trots att CSR ännu inte har fått fäste på 
alla plan på IKEAs interpersonella agenda. 
 
Var IKEAs anställda befinner sig i denna process varierar naturligtvis från person 
till  person.  Så  gott  som  samtliga  tillfrågade  hade  dock  hört  talas  om  ämnet, 
varför  steg  ett  kan  anses  vara  uppnått.  Även  steg  nummer  två  tycks  vara 
uppnått, då de  flesta anställda kunde nämna samarbetspartners och kampanjer 
med  välgörande  ändamål,  samt  talade miljö  i  förhållande  till CSR. De  tycktes 
alltså förstå vad ämnet handlar om. Huruvida de tillfrågade nått upp till steg tre 
eller  inte  varierar.  Vissa  har  funderat  kring  olika  aspekter  kring  CSR,  och  är 
intresserade  av  ämnet,  andra  inte.  Precis  som  tidigare  fastslagits  kan  IKEAs 
personal  inte betraktas  som  en homogen målgrupp.  Intresset  för CSR varierar, 
och  enligt  intervjuerna  har  fler  respondenter  nått  steg  fyra,  än  steg  tre. Detta 
eftersom samtliga respondenter ser fördelar med CSR. Något som kanske inte är 
så förvånande med tanke på ämnets karaktär. Det är förmodligen lätt att förhålla 
sig positivt till ett ämne som miljö‐ och samfundsansvar, helst om man betänker 
att  alternativet  skulle  kunna  vara  ett  företag  som  inte  alls  tar  hänsyn  till  sin 
omgivning. Den positiva attityden till ämnet borde skapa fina förutsättningar för 
att få en större del av personalen intresserade av ämnet. Även om man bör ha i 
åtanke att en önskad attityd inte alltid gått hand i hand med ett önskat beteende 
eftersom det finns många andra faktorer som påverkar ett beteende. Steg fem, att 
den anställde ska förändra sin inställning till ämnet, är lite svårt att diskutera när 
det gäller just CSR på IKEA. De flesta anställda har ju redan den önskade attityden 
till ämnet, det vill  säga att det  finns många  som är positiva. Kanske skulle det 
däremot  vara  önskvärt  att  personalen  ändrade  inställning  till  CSR  som  en 
kommersiell aktivitet. Om  fler anställda  instämde  i att CSR‐srbete kan  leda  till 
högre lönsamhet för IKEA kanske de i högre grad hade använt miljöargument och 
liknande i en säljsituation. Detta skulle kunna underlätta vid försöket att få upp 
CSR till steg 6 på stegen. Alltså få personalen att ändra beteende  i riktning mot 
ämnet. 
 
De  största  utmaningarna  tycks  vara,  att  dels  skapa  ett  större  intresse  runt 
fenomenet  CSR,  något  som  de  redan  positiva  attityderna  till  ämnet  kan 
underlätta.  Och  dels  att  försöka  få  medarbetarna  att  ändra  sitt  beteende  i 
förhållande  till ämnet,  främst  i sitt arbete mot kunder. Även  för detta  finns det 
goda  förutsättningar,  eftersom  personalen  redan  idag  bidrar  till  CSR  i  andra 
situationer, genom exempelvis källsortering. 
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6. Slutdiskussion 
I detta kapitel kommer resonemanget i analysen att användas för att besvara de 
frågeställningar som satts upp för att uppfylla studiens syfte.  Syftet med denna 
studie  var  att  undersöka  hur  internkommunikation  används  som  strategiskt 
verktyg  i  Norska  IKEAs  Corporate  Social  Responsibility  arbete.  Nedan 
presenteras studiens frågeställningar, samt svar på dessa. 
 
6.1 Svar på frågeställningarna  
Nedan ges kortfattade svar på de frågeställningar som formulerades i stycke 1.1.  
I  denna  studie  har  en  rad  aspekter  på  ämnet  CSR  och  kommunikation 
presenterats.  Studien  har  dock  varit  begränsad,  och  antagligen  har  inte  alla 
attityder  till CSR  täckts  in. Ämnet CSR har dessutom beskrivits  som något på 
frammarsch,  därför  kommer  attityderna  till  det  och  kunskaperna  om  det 
sannolikt att förändrats inom kort. 
 
Vad har personalen, på ett av varuhusen, för bild av företagets CSR-arbete? 
Sammanfaller den med den bild som de ansvariga för CSR-arbetet har?  
Personalen är positiv  till  IKEAs CSR‐arbete. Men meningarna varierar  trots detta 
och personalen ser på CSR på följande sätt:  
 

• Det är stora företags plikt att hjälpa. 
• Det är storsint av IKEA att hjälpa, något som inte alla gör. 
• Det är en win win situation som både IKEA  och samhället tjänar på. 
• IKEA s vinstsyfte är genomskinligt, och bör ses med distans. 

 
Avsändarnas bild av CSR  tycks bäst sammanfalla med win win bilden, det vill 
säga att både samhället och IKEA tjänar på att IKEA  tar ansvar. 
   
Hur har personalen på varuhuset tillgodogjort sig denna bild? Genom vilka 
kommunikationskanaler och aktiviteter? 
Den viktigaste  informationskanalen  tycks vara  aktiviteter,  främst de aktiviteter 
som riktar sig externt, till kunder och konsumenter. Anledningen till detta är att 
en majoritet av personalen  till största del befinner sig  i varuhuset, och kommer 
därför i kontakt med samma material som IKEAs kunder. 
 
Hur ser, dels personalen på varuhuset och dels de ansvariga, på kom-
munikationen av CSR-arbetet? 
De flesta är nöjda med hur CSR kommuniceras. Denna tillfredsställelse tycks inte 
ha något samband med hur mycket personalen de facto vet om IKEAs CSR‐arbete. 
Detta  kan  ha  att  göra med  att  personalen  intresserar  sig  för  ämnet  i  väldigt 
varierande grad.  
 
I  studien  har  det  framkommit  att  CSR,  som  kan  klassas  som  mjuk 
kommunikation,  anses  ha  lägre  prioritet  än  så  kallad  hård  kommunikation, 
exempelvis  försäljningssiffror och omsättning, och riskerar därför att prioriteras 
bort i en strid ström av information.   
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Påverkar personalens kunskap om IKEAs CSR-arbete hur de utför sitt 
dagliga arbete? 
IKEAs CSR‐arbete påverkar inte hur personalen förhåller sig till kunder. Miljöskäl 
används  i mycket  liten utsträckning  som  försäljningsargument. En  bidragande 
orsak till detta kan vara att personalen aldrig får frågor om sådant, och upplever 
att kunderna inte bryr sig om CSR. 
 
Studien  har  visat  att  kommunikation  fram  tills  idag  har  haft  en  begränsad 
betydelse  för  IKEAs CSR‐arbete. Både CSR och kommunikation av arbetet  tycks 
dock  vara  på  frammarsch.  CSR  används  bland  annat  som  ett  verktyg  för  att 
skapa förtroende och lojalitet för företaget och varumärket, ett varumärke som de 
anställda  i  stor  grad  personifierar  och  agerar  ambassadörer  för. Därav  blir  ett 
enat budskap om CSR allt viktigare. För att kunna uppnå detta enade budskap är 
information och intern förankring av budskapet essentiellt. Att tänka på när det 
gäller  kommunikationen  av  CSR  är  därför  att  inte  försöka  dra  några  skarpa 
gränser mellan extern och  intern kommunikation. Detta är viktigt också  för att 
studien  har  visat  att  externa  kampanjer  är  en  av  de  viktigaste 
informationskällorna  även  internt.  Personalen  bör  därför  ses  som  en 
delmålgrupp då externa kampanjer utarbetas, och kunderna bör till viss del ses 
som  en  delmålgrupp  för  internkommunikation.  På  detta  sätt  skulle  en 
spiraleffekt kunna uppstå och skapa ett större  intresse  för CSR. Om personalen 
agerar ambassadörer och kommunicerar CSR kommer konsumenternas  intresse 
att  öka.  Kommunikation  är  därför  viktigt  för  att  få  upp  ämnet  på  agendan. 
Intresserade konsumenter som ställer frågor om CSR kan sedan i sin tur skapa ett 
större intresse hos personalen. 
 
6.3 Förslag på fortsatt forskning 
Som  tidigare nämnts är CSR en  relativt ny  företeelse. Det betyder att det  finns 
många  intressanta  infallsvinklar  av  ämnet  som  skulle kunna vara  lämpliga  för 
framtida  studier.  I  denna  studie  har  fokus  legat  på  hemmaplan,  och 
kommunikationen  av  CSR  till  den  egna  personalen.  En  av  anledningarna  till 
detta är att all effektiv kommunikation börjar  internt. I  framtiden kommer  IKEA 
att lägga mer kraft på att kommunicera sitt CSR‐arbete externt, än vad man gör 
idag.  Att  studera  denna  kommunikation  är  ett  tänkbart  ämne  för  framtida 
forskning. Hur ser potentiella kunder och konsumenter på  IKEAs CSR? Tror de 
att kommersialism går att förena med ansvar? Eller är de skeptiska till fenomenet 
CSR.  Hur  viktiga  är  värderingar  i  en  köpsituation  i  förhållande  till  andra 
faktorer? Man kan också titta på CSR utanför IKEA. Hur ser konsumenter på stora 
företags  CSR  jämfört  med  små  företag?  En  annan  möjlighet  är  att  studera 
relationen  mellan  exempelvis  en  frivilligorganisation  och  ett  företag  som 
bedriver samarbete. Har de båda aktörerna en  liknande syn på samarbetet eller 
finns den skillnader? Vad kan i så fall dessa bero på?  
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Bilaga 1 
 
 
Intervjumall för personliga intervjuer, avsändarperspektiv. 
 
 
Vilken är din yrkesroll på IKEA? 
 
Hur länge har du arbetat på IKEA? 
 
Berätta hur kommunikationen fungerar inom organisationen IKEA Norge. 
 
Genom vilka kanaler och aktiviteter informerar ni era kollegor, de anställda på 
IKEA, om IKEA:s miljö- och samfundsansvar?  
 
Skiljer sig kommunikationen av IKEA:s miljö- och samfundsansvar på något sätt 
från andra typer av kommunikation, eller följer man samma rutiner? 
 
Har ni några kommunikationsmål uppsatta för kommunikationen av miljö- och 
samfundsansvar? 
 
Har ni några beteendemål för kommunikationen av miljö- och samfundsansvar? 
 
Vad tror du att Ikeas miljö- och samfundsarbete har för betydelse för personalen? 
 
Vad har begreppen ”miljö- och samfundsansvar” och ”företagskultur” för 
förhållande enligt dig? 
 
Får ni någon feedback på kommunikationsarbetet från kollegorna? 
 
På vilket sätt? 
 
Vad har den visat? 
 
Genomförs det några utvärderingar av kommunikationsarbetet? 
 
Hur då? 
 
Vad har de visat? 
 
Har ni fått någon negativ feedback? Finns det negativa åsikter till att IKEA 
bedriver kampanjer och samarbeten med välgörande ändamål. 
 
Tycker du att det finns några negativa aspekter av att Ikea bedriver kampanjer och 
samarbeten med välgörande ändamål? 
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Bilaga 2 
 
 
Intervju i enkätform till personalen på IKEA Slependen, Oslo 
(mottagarperspektiv) 
 
 
Hur länge har du arbetat på IKEA? 
 
Vad arbetar du med?  (Säljare, varupåfyll etc.) 
 
IKEA har en vision, vet du hur den lyder? 
(”att skapa en bättre vardag för de många människorna”)  
 
Tycker du att IKEA skapar en bättre vardag för de många människorna?  
 
På vilket sätt / varför inte ? 
 
Vet du vad IWAY (The IKEA way on purchasing home furnishing products) är 
för något? 
 
IKEA samarbetar med en rad välgörenhetsorganisationer kan du nämna någon? 
 
Hur fick du reda på det? 
 
Kan du ge exempel på någon kampanj med välgörande ändamål som Ikea arbetar 
med? 
 
Hur fick du reda på det? 
 
Vad tycker du om att IKEA bedriver kampanjer och samarbeten med välgörande 
ändamål? 
 
Anser du att du får tillräckligt med information om hur IKEA arbetar med miljö- 
och Samfundsansvar?  
 
Skulle du vilja få information om IKEA:s miljö och samfundsansvar på något 
annat sätt än vad du får idag? 
 
Diskuteras IKEA:s miljö och samfundsansvar er kollegor emellan? 
 
Händer det att då pratar du med kunder om IKEA:s miljö- och samfundsansvar? 
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