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Abstract 
Background: CSR is a concept that is frequently used in business, and has evolved to be 
considered as a must for organizations strategy plan (Nielsen & Thomsen, 2007). The 
multinational furniture brand IKEA has, according to a survey from 2015, been recognized as 
one of the organizations that customers associate with sustainability, suggesting that 
customers of IKEA has paid attention to the organization's work with CSR. A preliminary 
study of IKEA Örebro show that despite the results of the survey they feel that they have a 
challenge to successfully convey their CSR work to their customers.  
 
Problem: Previous research shows that it can be a challenge to convey the internal CSR 
communication within a company, and that there may exist different opinions. If IKEA's 
sustainability strategy is interpreted in different ways in different parts of the organization, 
there may be a risk of the sustainability work being done in the department stores are different 
from what IKEA centrally has expressed in the sustainability report. This may in turn be a 
risk that even the customer has a different view on. Based on the difference between IKEAs 
opinion about their customers and a presented survey containing information about IKEA 
customer’s awareness, with CSR, this study will seek understanding of how IKEA's 
sustainability efforts are perceived at three levels; (1) at the central level, (2) at the local level 
in IKEA stores and (3) of the customer. 
 
Method: Based on the purpose of the study, interviews were conducted with respondents 
from all three levels, both with representatives from IKEA and with customers of IKEA 
Örebro. The empirical study has been developed together with the theory resulting in the 
study's analysis and conclusion.  
 
Results: The study's main results show a similar network picture identified internally within 
IKEA. Empirical material shows that central IKEA and IKEA Örebro have a similar idea of 
how IKEA should conduct its work on sustainability and which parts that is important. 
Empirical data from client interviews can be traced to the problem that IKEA Örebro 
described that they experience, namely that the customer awareness of IKEA's CSR efforts is 
small. The results also show that customer demand has a large impact on how IKEA chooses 
to formulate its strategy in respect of IKEA's continued sustainability efforts. 
 
 
Keywords: CSR, sustainability, network theory, network picturers, network outcome, 
networking and customers. 
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1 Inledning	  
 
Uppsatsämnet presenteras inledningsvis genom en problembakgrund gällande begreppet 
CSR, följt av en problemformulering gällande CSR, nätverksteori och IKEA som sedan 
mynnar ut i studiens antagande. Därefter introduceras studiens syfte och frågeställningar, 
följt av de avgränsningar som studien antagit samt studiens bidrag. 

1.1  Problembakgrund 
 
Begreppet hållbar utveckling fick sin spridning år 1987 i samband med lanseringen av 
rapporten Vår gemensamma framtid, framtagen av världskommissionen för miljö och 
utveckling (World Commission on Environment and Development). Rapporten fick 
genomslag då den hävdade att ekonomisk tillväxt inte är möjlig om naturens resurser 
överexploateras, vilket innebär att organisationer behövde börja anta socialt och miljömässigt 
ansvar (fn.se). I takt med att medvetenheten kring hållbar utveckling har ökat, diskuteras det 
allt mer hur företag kan balansera aktieägarnytta med samhällsnytta för att båda parterna ska 
gynnas (Carroll, 1991). Vid diskussion kring organisationers sociala ansvar används idag 
begreppet Corporate Social Responsibility, där Corporate översätts som organisation och 
Social Responsibility kan översättas till socialt ansvar. Begreppet CSR innebär att företag har 
ansvar att se över hur deras verksamhet påverkar samhället ur ett hållbarhetsperspektiv, vilket 
därmed innebär att de idag tillägnar alltmer utrymme åt att framhäva hur de bedriver sina 
verksamheter på ett etiskt hållbart sätt som går i linje med CSR (Lantos, 2001; Gössling & 
Vocht, 2007). Utgångspunkten är att det är frivilligt för organisationer att implementera CSR i 
verksamheten, men idag har CSR vuxit till att anses vara en nödvändighet (Nielsen & 
Thomsen, 2007). CSR handlar om att organisationer behöver bemöta samhällets förväntningar 
på hur de bör bedriva sin verksamhet (Gösslig & Vocht, 2007). Det innebär att en 
organisation har ekonomiskt, lagligt, etiskt och socialt ansvar (Morrison, 2009; Husted & 
Allen, 2007; Caroll, 1991). Vilket, mer pragmatiskt uttryckt, innebär att organisationen bör 
sträva efter att vara lönsam, följa lagen, vara etisk och vara en god samhällsmedborgare 
(Carroll, 1991). Begreppet CSR inkluderar många olika områden och saknar en accepterad 
definition, men används på senare tid allt flitigare inom näringslivet (Russo & Perrini, 2010). 
 

1.2 Problemformulering 
 
Forskare diskuterar idag att anledningen till det ökade engagemanget av att implementera 
CSR i verksamheter grundar sig i en ökad efterfrågan från organisationers intressenter (Sharp 
& Zaidman, 2010). Intressenter beskrivs som de aktörer som har ett intresse av en 
organisation, samt på något sätt kan påverka eller kan påverkas av organisationens handlingar 
(Morrison, 2009). Kotler (2003) menar att en organisations relation med dess intressenter är 
ett av de viktigaste fokusområden för att uppnå framgång. I takt med en ökad medvetenhet 
kring industriers påverkan på miljön kan förändring börja redan på konsumentnivå, detta 
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genom att konsumenter efterfrågar hållbart producerade produkter och tjänster. Allt oftare 
grundar kunder sin uppfattning av en organisation på faktorer såsom hur dessa behandlar 
anställda, nivån av samhällsengagemang och miljövänliga åtgärder, istället för traditionella 
faktorer såsom produktkvalitet och produktens pris (Gössling & Vocht, 2007). Att företaget 
kommunicerar sina värderingar till kunden är viktigt, då det enligt Deegan (2002) annars finns 
en risk för att de blir missnöjda.  
 
Gössling och Vocht (2007) menar att ett företag som aktivt arbetar med CSR har ett bättre 
rykte än de företag som inte aktivt engagerar sig i frågor kopplade till CSR. Om företagets 
värderingar inte stämmer överens med kundens värderingar, finns det en risk för att kunder 
och övriga intressenter upplever företaget som ointressant (Grankvist, 2011). Det kan därmed 
anses vara viktigt för en organisation att bibehålla en god relation med sina kunder genom att 
kombinera produkterbjudandet med ett engagemang i CSR-mässiga frågor. I takt med en 
ständigt ökad konkurrens om marknadsandelar mellan multinationella organisationer, 
(Forsgren & Johanson, 1992) kan engagemang i CSR-mässiga frågor tänkas vara en metod för 
en organisation att tillfredsställa sina kunder. Därigenom kan organisationer upprätthålla ett 
gott rykte samt förstärka organisationens varumärke och marknadsposition (Gössling & 
Vocht, 2007; Arendt & Brettel, 2010). 
 
I en varumärkesundersökning kallad Hållbarhetsbarometern från 2015 som visar hur bolag 
uppfattas av allmänheten när det gäller hållbarhet, har konsumenter fått ranka de företag som 
de anser är mest hållbara, varpå det multinationella möbelföretaget IKEA rankas som tvåa 
(di.se). Det kan därmed tänkas att IKEAs konsumenter har uppmärksammat det arbete som 
IKEA utför när det kommer till CSR. Gadeikiene och Banyte (2013) menar att ett socialt 
ansvarstagande företag som engagerar sig i hållbarhetsarbete har visat sig ha en positiv 
påverkan på kundernas vilja att skapa långsiktiga kundrelationer. IKEA har en vision om “att 
skapa en bättre vardag för de många människorna”, vilket de bland annat menar inkluderar att 
bedriva produktion och utveckla produkter på ett hållbart sätt. Varpå IKEA menar att deras 
engagemang i hållbarhetsfrågor inte endast förbättrar företagets kundrelationer, utan även 
bidrar till en hållbar utveckling för omvärlden (ikea.se (a)). 
 
Från en inledande förstudie som vi gjort med IKEA i Örebro framkommer att trots resultatet 
från hållbarhetsbarometern upplever IKEA att det är en utmaning att lyckas förmedla sitt 
CSR-arbete till kunden. Om kommunikationen mellan IKEA och kunden inte fungerar, kan 
kunden ha en annorlunda uppfattning av hur IKEA arbetar med hållbarhet gentemot den 
uppfattning som IKEA har. Henneberg och Mouzas (2006) menar att det grundar sig i att 
individer har olika subjektiva föreställningar av hur omvärlden ser ut, kallat network pictures. 
Begreppet network pictures har sin grund i nätverksteorin och beskriver en aktörs tolkning, 
eller kognitiva kartläggning, av dess omgivning (nätverk) (Mouzas, Henneberg & Naude, 
2007). Det strategiska arbetet kring hållbarhet formuleras centralt på IKEAs huvudkontor och 
sammanfattas årligen i en hållbarhetsrapport. IKEAs beslut och strategiformulering gällande 
hållbarhetsarbetet grundar sig i hur de uppfattar sin omvärld (Ford et al., 2003; Mouzas, 
Henneberg & Naude, 2007). Hur IKEA uppfattar sin omvärld, det vill säga vad de har för 
network picture, blir därmed avgörande för hur de formulerar hållbarhetsrapporten och vad 
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den kommer att lyfta som väsentligt ur ett hållbarhetsperspektiv (Mason & Leek, 2008). Detta 
eftersom det är en subjektiv bedömning av vad som är “väsentligt”, som beror på vad IKEAs 
ledning anser är viktigt att satsa på (Henneberg & Mouzas, 2006). Denna subjektiva 
uppfattning av hur IKEA faktiskt arbetar när det kommer till hållbarhet kan även skilja internt 
inom organisationen (Mason och Leek, 2008). 
 
Förstudien hos IKEA Örebro visade även att strategin för IKEAs hållbarhetsarbete formuleras 
centralt och översätts därefter i praktiken på IKEAs varuhus (Källa; förstudie med IKEA 
Örebro), vilket innebär att det kommuniceras genom flera led inom verksamheten. Detta gör 
att IKEAs hållbarhetsarbete kan tolkas på olika sätt i olika delar av organisationen. Detta går 
emot IKEAs vilja om en företagskultur där alla ”drar åt samma håll” (IKEAs 
hållbarhetsrapport, 2014). Det innebär att det finns en risk för att hållbarhetsarbetet som sker i 
varuhusen skiljer sig från vad som uttrycks i hållbarhetsrapporten, vilket innebär att IKEAs 
olika delar därmed innehar olika network pictures (Mouzas, Henneberg & Naude, 2008). 
Gioia et al. (2000) menar även att sådana interna skillnader beror på hur olika individer i en 
organisation identifierar sig, där det till stor del kan finnas en skillnad i hur man är jämfört 
med hur man vill vara.  
 
Det kan dessutom finnas en risk för att det existerar en skillnad i kundens uppfattning av 
hållbarhetsarbetet gentemot IKEAs egen uppfattning. Att ett företag har olika uppfattningar 
internt av hur verksamhetens omvärld ser ut eller hur de ska bedriva verksamheten är däremot 
ingen ovanlighet (Henneberg & Mouzas, 2006; Mason & Leek; 2008). Ford et al. (2003) 
menar att det inte finns en “korrekt” bild som hela verksamheten ska efterfölja. Gössling och 
Vocht (2007) menar däremot att det är viktigt att företaget och kunden delar samma 
uppfattning och att en skillnad kan vara problematisk för att företaget ska kunna bibehålla ett 
gott rykte som ett socialt ansvarstagande företag. För att kunna tillfredsställa sina kunder samt 
uppnå lönsamhet och konkurrensfördelar betonar även Arendt och Brettel (2010) att det krävs 
att kunden uppfattar företagets arbete. Om kunden inte uppfattar företagets värderingar, finns 
det en risk för att de blir missnöjda (Deegan, 2002) och för att företaget upplevs som mindre 
attraktivt (Grankvist, 2011).  
 
Denna studie syftar till att söka förståelse för hur IKEAs hållbarhetsarbete uppfattas på tre 
olika nivåer, det vill säga (1) på central nivå, (2) på lokal nivå hos IKEAs varuhus och (3) hos 
kunden. Med andra ord, skapa en ökad förståelse för om det existerar olika network pictures 
inom de samtliga nivåerna, se figur 1. 
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Figur 1; Praktisk illustration av uppsatsens undersökningsområde 

 
Källa; Egenframtagen illustration 
 
Samtidigt blir det även intressant att undersöka om det går att identifiera vilken av dessa tre 
nivåer som har störst inflytande på hållbarhetsarbetet. Detta då det kan tänkas att det är den 
network picture som präglar den nivå med störst inflytande och kontroll, som främst kommer 
att kunna identifieras i IKEAs strategiformulering när det kommer till deras hållbarhetsarbete 
(Håkansson & Ford, 2002).  
 

1.3 Studiens antagande 
 
Utifrån den förstudie som gjorts med IKEA Örebro som en inledande del av studien och 
utifrån studiens refererade forskning verkar det som att det finns ett samförstånd inom det 
studerade materialet. Forskning visar att ett företags network picture representerar en viktig 
aspekt av företagets strategi och deras strategiformulering (Ford 1998: Möller & Halinen, 
1999; Ford et al., 2003; Gadde et al., 2003; Holmen & Pedersen, 2003; Tikkanen och Halinen, 
2003). Då Peloza och Shang (2011) framför att det sociala ansvaret inom CSR är den mest 
framträdande delen samt då den presenterade forskningen även säger att företag till stor del 
implementerar CSR på grund av monetära incitament (Husted & Allen, 2007; Arendt & 
Brettel, 2010; Sharp & Zaidman, 2010; Banerjee et al., 2014), har studien som antagande att 
detta kommer att prägla studiens resultat. 
 
Samtidigt visar förstudien med IKEA Örebro att IKEA lägger stor vikt vid det miljömässiga 
och sociala ansvaret av CSR, både när det kommer till det lokala engagemanget såväl som ur 
en strategisk synvinkel centralt. Ovanstående resonemang leder följaktligen till tron om att 
dessa delar är främst framträdande i respondenternas redogörelser under intervjuerna. 
Resonemanget leder även till att de resterande två delarna av CSR som denna studie 
undersökt, det ekonomiska och etiska ansvaret, kommer att vara mindre framträdande. 
Fortsättningsvis är en organisations relation med sina intressenter, såsom konsumenter, är ett 
viktigt fokusområde om organisationen vill uppnå framgång (Kotler, 2003). Kunden är 
dessutom enligt Löhman och Steinholtz (2003) den intressent som har störts påverkan på en 

IKEA	  
Centralt	  

IKEA	  
Örebro	   Kunden	  

Network	  
picture	  1	  

Network	  
picture	  2	  

Network	  
picture	  3	  

CSR	  
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organisations val att engagera sig i CSR. Eftersom konsumenters förväntningar på att 
organisationer ska engagera sig i välgörande projekt ökar organisationens incitament att göra 
just detta (Grafström et al., 2008) har denna studie som antagande att kunden har en stor 
påverkan på IKEA strategiformulering gällande deras hållbarhetsarbete. Detta antagande 
illustreras i figur 1 ovan genom pilen som sträcker sig från kunden till IKEA centralt. 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet är att, med hjälp av ett nätverksperspektiv, skapa förståelse för hur hållbarhet uttrycker 
sig på tre olika nivåer i en organisation som medvetet arbetar med hållbarhet.  
 

1.5 Frågeställningar 
	  
• Givet teorin om network pictures, hur uttrycker sig IKEAs hållbarhetsarbete på tre olika 

nivåer?  
• Hur påverkar network pictures IKEAs hållbarhetsarbete på de tre olika nivåerna? 

 

1.6 Bidrag 
 
Vi har identifierat en avsaknad av studier som ser till området för corporate social 
responsibility ur ett nätverksperspektiv, samt vilka uttryck detta ger internt inom en 
organisation och till kunden. Vi önskar med denna fallstudie söka en ökad förståelse kring hur 
olika network pictures tar sig på tre olika nivåer; på två nivåer internt inom organisationen 
samt på en tredje nivå. Att genomföra en studie om olika network pictures inom 
hållbarhetsarbete är aktuellt eftersom CSR är ett område som upptar allt mer uppmärksamhet 
inom företags strategiformulering. Det är först nu som kunden och övriga samhället format 
sig en djupare förståelse för området. Varpå det först nu är möjligt att se till de långsiktiga 
effekter hållbarhetsarbete har på kundrelationer. Numera existerar det redan liknande studier 
som undersöker kundens påverkan på företags hållbarhetsarbete och studier som syftar till att 
identifiera olika network pictures internt inom en organisation. Dessutom har det identifierats 
en avsaknad av studier som behandlar dessa områden tillsammans och som behandlar dessa 
områden hos organisationer i Sverige. Studier som är utförda utanför Sveriges gränser kan 
därför tänkas präglas av annorlunda politisk kultur när det kommer till hållbarhetsarbete och 
därmed inte överensstämmer med den svenska konsumentens uppfattning och network 
picture. Vi anser därmed att det finns en relevans för denna studies syfte. 
 

1.7 Avgränsningar 
 
Möbelföretaget IKEA är en multinationell organisation som arbetar med hållbarhet på en 
global nivå, dock med viss regional anpassning. Hållbarhetsarbetet är anpassat efter de 
regionala förutsättningar som råder i det land som varuhuset är verksamt inom, varpå denna 
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studie främst kommer att behandla den svenska marknaden, eftersom studien endast i liten 
grad ser till IKEAs hållbarhetsarbete på global nivå. Studien utförs med hjälp av empirisk 
insamling som baserats på individer inom IKEA på en global, regional och lokal nivå, samt på 
kunder som handlat lokalt på IKEA Örebro. 
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2. Teoretisk referensram 
 
Studiens fokusområde ligger vid begreppet CSR och vid nätverksteori. Kapitlets syfte är att 
bidra med en fördjupning av tidigare forskning inom dessa områden som anses relevant för 
studiens problem samt att skapa ökad förståelse kring studiens problemområde.  
 

2.1 Corporate Social Responsibility  
CSR innebär att företag har ansvar över att granska deras verksamhet påverkar samhället ur 
ett hållbarhetsperspektiv och är ett omfattande begrepp som kan inkludera många aspekter 
inom ett företags verksamhet (Lantos, 2001). Carroll (1991) beskriver CSR som ett företags 
strävan efter att balansera aktieägarnytta med samhällsnytta för att båda parterna ska gynnas. 
Thien (2015) definierar begreppet som en verksamhets skyldighet att föra fram och verkställa 
de beslut och policies som berör samhället och omvärldens förväntningar. På så sätt berör 
begreppet hur en verksamhet visar ansvar gentemot sina intressenter, men inte endast de 
intressenter av finansiell betydelse (Gössling och Vocht, 2007). Intressenter beskrivs som de 
aktörer som har ett intresse av en organisation samt på något sätt kan påverka eller kan 
påverkas av organisationens handlingar (Morrison, 2009). Dessa kan bland annat vara ägare, 
kunder och myndigheter. Calabrese et. al (2008) lyfter fram ett argument där de menar att 
arbetet med CSR är en frivillig insats. Thien (2015) menar däremot att CSR som begrepp är 
abstrakt och vagt, vilket grundar sig i att organisationer upplever svårigheter i att bestämma 
gränser för deras ansvarsområde eller hur direkt eller indirekt arbete med CSR ska räknas. 
 

2.1.1 Olika områden inom CSR 
Det finns fyra olika områden inom CSR som omfattar en verksamhets ansvarsområden; miljö, 
ekonomiskt, socialt och etiskt ansvar (Morrison, 2009; Husted & Allen, 2007; Carroll, 1991). 
Det miljömässiga ansvaret handlar om att företag ska erbjuda kunden en produkt eller tjänst 
som är framtagen på ett sätt som går i enlighet med det ökade intresset för miljö. Denna del 
syftar till att minska den negativa påverkan en verksamhet har på koldioxidutsläpp och andra 
hot kopplat till miljö. Företag kan engagera sig inom den miljömässiga delen av CSR genom 
att bland annat fokusera på följande faktorer: 
• Miljömässig medvetenhet; Genom att arbeta efter att öka medvetenheten inom en 

verksamhet, kan en ökad förståelse uppnås hos medarbete och kunder. Grankvist (2009) 
beskriver betydelsen av att organisationer får kunden medvetna om det CSR-arbete som 
organisationen engagerar sig i. Inom detta hör att informera om vilka aktiviteter företaget 
genomför. 
 

• Produktlivscykel: Grankvist (2009) argumenterar för hur en verksamhet kan skapa 
förståelse för produkter och syftar på dess livscykel från produktion fram till återvinning. 
Frågor som behöver tas i beaktning är bland annat vilket material som ska användas, hur 
produkten används under livscykeln och hur stor del av produkten som kan återanvändas 
när dess livscykel upphör. Utifrån arbetssättet kan företag skapa analyser för att få fram 
miljövänliga produkter.  
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• Återvinning och återanvändning: Detta hör till hur stor grad av verksamhetens avfall som 

återvinns och återanvänds. Företag kan genom detta spara pengar och få bidrag för sitt 
avfall (Hwang, Wen & Cheng, 2010). 

 
• Grönt inköp: Genom att använda sig av grönt inköp, kan företag underlätta för, samt 

minska, en negativ påverkan på konsumtion, samtidigt som det möjliggör för mer 
miljövänlig produktion. Hwang, Wen och Cheng (2010) menar att företag bör utforma en 
strategi som går i linje med hållbarhet och miljö för att kunna stärka sin konkurrenskraft.  

 
Det ekonomiska ansvaret är en annan del i hållbarhetsbegreppet som krävs för att ett företags 
samhällsansvar ska vara integrerat i affärsmodellen och vara långsiktigt. Det handlar om att 
erbjuda kunden en produkt eller tjänst av god kvalitet samtidigt som verksamheten ska kunna 
bidra med ett tillfredsställande arvode till sina intressenter (Carroll, 1991). Porter och Kramer 
(2006) menar att den ekonomiska delen av CSR har en stor betydelse för hur effektfullt 
arbetet gällande sociala aktiviteter inom CSR framställs. Detta beror på det faktum att ansvar 
är mer än endast kostnader och begränsningar, utan kan även leda till innovation, möjligheter 
och konkurrensfördelar (Porter & Kramer, 2006).  
 
Den sociala delen av CSR är enligt Peloza och Shang (2011) den mest dominerande. Denna 
del inkluderar företags bidrag i form av exempelvis monetära donationer eller att avvara 
anställdas tid i välgörande projekt, och är bortom företagets legala skyldigheter (Morisson, 
2009). Det sociala ansvaret kan ofta misstas för det etiska ansvaret i de olika CSR-
kategorierna som Carroll (1991) illustrerar. Det etiska ansvarstagandet handlar om att 
efterfölja de etiska normer som företaget förväntas följa och kan illustreras genom flertalet 
aktiviteter: 
• Värderingar: Grankvist (2009) argumenterar för att ett företag ska definiera sina 

värderingar, vilket bland annat innebär att formulera hur de ska arbeta med hållbarhet 
både internt och externt. För att kunna inkludera värderingar i arbetet krävs det att dessa 
är relevanta och införstådda av medarbetarna och andra parter som tillhör organisationen. 

 
• Mänskliga rättigheter: Detta innebär att företag ska arbeta efter specifika 

rekommendationer gällande varje människas lika rättigheter, yttrandefrihet och 
religionsfrihet (Grankvist, 2009). 

 
• Produktansvar: Genom att arbeta med säkerhet gällande produktkvalitet menar Grankvist 

(2009) att företag kan undvika fel och skandaler, varpå kontroller bör ske i alla faser av 
produktionen. 

 
Den utmärkande skillnaden mellan de två kategorierna socialt och etiskt ansvar är att det 
sociala ansvaret inte är förväntat ur en etisk eller moralisk synpunkt. Samhällen önskar att 
organisationer bidrar med kapital, lokaler och anställdas tid till välgörande ändamål, men de 
anser däremot inte att en organisation är oetisk om de inte bidrar med detta. Därmed är den 
sociala delen av CSR mer frivillig, trots att det samtidigt finns förväntningar på att de bör 
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bidra med sådana typer av aktiviteter. Att en organisation engagerar sig i sociala aktiviteter 
ses inte som den viktigaste delen av ett företags CSR-arbete, men agerar ändock som ett 
mervärde (Carroll, 1991). 
 
Organisationers välgörenhetsarbete kan bland annat omfattas av samarbete med ideella 
välgörenhetsorganisationer, som både kan ske på nationell nivå såväl som på regional nivå 
med lokala, ideella och offentliga organisationer eller föreningar. Konsumenters 
förväntningar på att organisationer ska engagera sig i välgörande projekt ökar organisationers 
incitament att göra just detta (Grafström et al., 2008). Förutom att donera summor med pengar 
till välgörenhetsorganisationer, kan organisationer även låta kunden vara med och bidra 
genom att en donation är knuten till försäljning (Peloza & Shang, 2011). Ett exempel på detta 
är IKEAs kampanj Soft Toys for Education som innebär att IKEA donerar en euro för varje 
mjukdjur som säljs under november och december månad, där donationerna går till Rädda 
Barnen och unicef (ikeafoundation.org).  
 
Organisationer som är engagerade i CSR har bättre socialt rykte än företag med begränsat 
engagemang i CSR (Gössling & Vocht, 2007). Worcester (2009) menar att detta grundar sig i 
att CSR är en av de främsta områden som intressenter kan använda som referens till att 
försöka definiera ett företags varumärke genom att ta reda på dess värderingar. Ett 
engagemang i CSR-frågor kan därmed bidra till att stärka ett företags varumärke, varpå detta i 
sin tur kan leda till komparativa fördelar (Arendt & Brettel, 2010; Balmer, 2009). Det finns 
forskning som menar att CSR implementeras på grund av monetära incitament (Husted & 
Allen, 2007; Arendt & Brettel, 2010; Sharp & Zaidman, 2010; Banerjee et al., 2014). Annan 
forskning menar däremot att det handlar om en balansgång, men där en organisation endast 
kan anses vara framgångsrik om de lyckas balansera värde för samtliga intressenter (Yin et 
al., 2013). Det kan därmed börja ifrågasättas vad organisationer har för incitament bakom sitt 
engagemang i CSR-mässiga aktiviteter (Vlachos et al., 2009). När intressenter tror att ett 
företag med samhällsengagemang arbetar med CSR för egen vinnings skull, får det enligt 
Forehand och Grier (2003) negativa konsekvenser på konsumentens attityd gentemot 
företaget, även om företagets motiv var goda. Samtidigt framför Sharp och Zaidman (2010) 
att drivkraften bakom engagemang i CSR grundar sig i just detta, företags vilja att stärka 
relationen till sina intressenter vilket i sin tur leder till positiva monetära effekter. Samtidigt 
menar Kotler (2003) att en organisations relation med dess intressenter är ett av de viktigaste 
fokusområdena för att uppnå framgång. Brunsson (1990) menar däremot att företag som inte 
är engagerade i CSR-mässiga aktiviteter kan utsättas för kritik i större utsträckning än de 
fördelar som engagemanget kan innebära.  
 
Med andra ord kan ett uteslutet engagemang i hållbarhetsaktiviteter ha en negativ påverkan på 
organisationen. Detta perspektiv på organisationers CSR-arbete skiljer sig från en stor del av 
annan litteratur, som snarare lyfter fördelaktiga aspekter som hållbarhetsarbete medför. 
Dessutom framför även Gössling och Vocht (2007) att CSR-mässigt engagemang är 
nödvändigt eftersom samhället har krav och förväntningar på att organisationer ska inkludera 
detta i verksamheten, medan Nielsen och Thomsen (2007) beskriver hur det dessutom vuxit 
till att nästan bli en nödvändighet snarare än en frivillighet. Det är därmed av vikt för IKEA 
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att deras intressenter, såsom konsumenter, är medvetna om hur IKEA engagerar i CSR-
mässiga mål. Samtidigt är det av vikt för IKEA att kunden har samma bild av CSR-arbetet 
som IKEA själva har och önskar att förmedla.  

2.2 Nätverksteori 

2.2.1 Organisatoriska relationer 
Det är genom interaktion mellan företag och organisationer som relationer skapas. En relation 
är till synes osynlig, men är dock ett subtilt fenomen där avsikter, tolkningar och 
förväntningar är viktiga aspekter (Hollensen, 2007). Utgångspunkten för relationsskapande är 
att minst två aktörer går samman för informations- och resursutbyte för att tillsammans kunna 
skapa ett högre värde än vad dessa hade kunnat uppnå autonomt (Håkansson & Senhota, 
1995). Dessa utbyten formar på sikt relationer och är väsentliga för en relations fortsatta 
utveckling (Ford et al, 2006). Över tid skapas tillit och allt fler aktörer kan gå samman 
(Frostenson & Prenkert, 2014; Andersson & Sweet, 2002). Varje aktör har sina egna idéer 
kring vad de vill ha ut av relationen och vad de är beredda att ge upp. Ett starkt samarbete 
mellan två aktörer kan även gynna andra, då arbetet inom en relation har en påverkan på de 
övriga parterna inom samma nätverk.  
 
Ett exempel på en sådan relation är IKEAs kampanj Soft Toys for Education, där samarbetet 
mellan IKEA, Rädda Barnen och unicef möjliggör att barn kan gå i skolan. Utbytet innebär att 
IKEA bidrar med monetära resurser från försäljningen av mjukdjuren medan Rädda Barnen 
och unicef har tillgång till marknadskanaler och kunskap om hur och var resurserna ska 
distribueras i de behövande länderna. Kampanjen Soft Toys for Education hade med andra 
ord inte varit möjlig utan detta samarbete. Samarbetet påverkar även samtliga organisationers 
relationer i deras vidare nätverk (Håkansson & Ford, 2002). Dessa relationer mellan olika 
organisationer innebär att organisationerna har band med varandra och därmed påverkar 
varandra, vilket innebär att de kan ses som delar i ett nätverk (Håkansson & Snehota, 1995), 
och kan därmed förstås genom ett nätverksperspektiv. 
 

2.2.2 Intressenter inom nätverk 
Organisationer är beroende av att möta dess intressenters krav och förväntningar för att 
organisationen ska lyckas locka lojala kunder och för måluppfyllelse. Intressenter definieras 
enligt Freeman (2010) som grupper av aktörer som har ett intresse av en organisation, eller 
som kan påverka eller påverkas av en organisations verksamhet. Freeman (2010) 
argumenterar för att organisationer ska arbeta för att tillgodose behoven hos de intressenter 
som är av störst betydelse för organisationen, för att på så sätt skapa möjligheter för goda 
relationer och ökade konkurrensfördelar (Borglund, De Geer och Hallvarsson, 2008). Det är 
därmed fördelaktigt för organisationer att få sina intressenter lojala mot verksamheten, men 
även för att kunna möta intressenternas krav och förväntningar på organisationens fortsatta 
arbete. På senare tid har vikten av intressenters roll i organisationer tilltagit genom en ökad 
förståelse för att deras roll är väsentlig för organisationen. Ökade krav från intressenter på att 
organisationer bör arbeta med CSR innebär därmed att det CSR-mässiga engagemanget ökar 
bland organisationer. Freeman (2010) menar även att varje intressentgrupp kan delas in i 
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mindre versioner, och på så sätt kan exempelvis kunder delas in i målgrupper. Till 
intressentgrupper menar Cheng och Ahmad (2010) även att potentiella aktörer ska inkluderas, 
då dessa kan ha en positiv inverkan på verksamheten i framtiden, så som potentiella kunder.  
 

2.2.2.1 Kunder 
Denna studie fokuserar på en specifik typ av intressent; kunden. Kunder kan till stor del 
påverka organisationer i dess utveckling och är enligt Löhman och Steinholtz (2003) en av de 
viktigaste faktorerna till varför organisationer arbetar med CSR. Med den ökade 
medvetenheten om CSR ställs höga krav på företag att anta ett samhällsansvar och återspeglas 
i kundens efterfrågan av ett mervärde utöver de traditionella värdefaktorerna. Allt fler kunder 
efterfrågar produkter och tjänster som skapas av organisationer som har liknande värderingar 
som kunden själv (Grankvist, 2011). Detta är en bidragande faktor till att allt fler 
organisationer aktivt väljer att implementera CSR i verksamheten, vilket resulterar i att de kan 
nå ut till en större kundgrupp (Jutterström & Norberg, 2011), 
 
Enligt Carroll (1991) visar tidigare forskning på att socialt ansvarstagande är av vikt för 
organisationer som värnar om sina intressenter. Genom att analysera kundgrupper har 
organisationer möjlighet att skapa sig en uppfattning av de behov och krav som ställs. Detta 
kan sedan ligga till grund vid formulering av strategi för att skapa en god relation med 
befintliga och potentiella kunder. En implementering av CSR kan därmed förbättra en 
organisations marknadsposition (Du et al, 2007) vilket exempelvis kan resultera i ökad 
köpvilja (Sen et al, 2006). 
 

2.2.2.1 Intressenter utifrån ett CSR-perspektiv 
Det finns flera fördelar med att engagera sina intressenter i sitt CSR-program. Inom ett 
nätverk interageras olika intressenter utifrån sitt eget intresse och formulerar krav som de 
efterfrågar hos de övriga organisationerna. Löhman och Steinholtz (2003) menar att kunden är 
den intressent som har störts påverkan på en organisations val att engagera sig i CSR. Detta 
grundar sig i att kunden önskar ett mervärde utöver den fysiska produkten eller tjänsten. 
Genom att en organisation därmed upprätthåller en strategisk hantering av hur de ska bemöta 
intressenternas krav, ökar sannolikheten för att uppnå de CSR-mässiga målen såväl som andra 
mått liksom finansiella (Preble, 2005). En organisation som väljer att ignorera sina 
intressenters krav kan resultera i förlorade marknadsandelar och intäkter (Preble, 2005). 
Brunsson (1990) menar att organisationer medvetet kan anpassa kommunikationen beroende 
på om den är ämnad för externt eller internt bruk, vilket innebär att den information som ett 
företag förmedlar internt om sitt CSR-arbete inte behöver överensstämma med den 
information som de förmedlar externt. Dessutom kan det även finnas anledning att 
kommunicera olikartat till olika intressenter, beroende på hur relationen och kraven ser ut 
(Brunsson, 1990). Cheng och Ahmad (2010) instämmer i denna argumentation och menar att 
en organisation som inkluderar intressenterna vid implementeringen av CSR i verksamheten 
har visat sig vara en av huvudaspekterna bakom bedömningen av kvaliteten av CSR-program 
inom organisationer. 
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2.2.3 Network pictures 
Network pictures är en del av nätverksteorin och IMP Group-forskningen, som menar att en 
marknad inte består av isolerade utbyten, utan karaktäriseras av interaktioner mellan många, 
både samarbetsvilliga och konkurrensvilliga, relationer inom ett nätverk (Henneberg & 
Mouzas, 2006). Nätverksforskare har på senare tid ägnat allt större intresse åt network 
pictures (Henneberg & Mouzas, 2006).  Begreppet innebär aktörers subjektiva uppfattning av 
deras omvärld, alltså den individuella aktörens definition av deras affärssituation och position 
(Mason & Leek, 2008; Mouzas, Henneberg & Naude, 2007). Det innebär att aktörer har olika 
uppfattning av det nätverk som de befinner sig inom, och är grunden till deras förståelse för 
nätverkets relationer, interaktioner och ömsesidiga beroenden. Detta utgör därmed en viktig 
del när det kommer till hur aktörer formar sina strategiska beslut. Men vad är ett nätverk? 
Trots att många forskare har försökt klargöra detta, förblir det fortfarande någorlunda oklart 
hur man ska definiera ett specifikt eller abstrakt nätverk. Håkansson och Ford (2006) menar 
att ett företag är både direkt och indirekt knutet till de övriga aktörer som existerar inom det 
aktuella nätverket, och att samtliga inom nätverket ofrivilligt är kopplade till varandra.  
 
Håkansson och Ford (2002) menar även att aktörer har olika network pictures, där dessa 
används simultant vid strategiska beslut. Eftersom “bärarna” av network pictures är 
individuella aktörer är det möjligt, eller faktiskt troligt, att flera network pictures existerar och 
används inom ett och samma företag. Även Mason och Leek (2008) menar att individer inom 
företag har olika network pictures, som reflekterar hur de styr och bedriver sin verksamhet 
och dess funktioner. Detta beror på att individerna inom organisationen är kopplade till den 
funktionella division som de arbetar inom, samt till de specifika roller som kan associeras till 
varje arbetare (Mouzas, Henneberg & Naude, 2007). Därmed kan alla individer inom 
organisationen ha en exakt enhetlig bild av vad som händer inom organisationen och inom 
dess nätverk, då varje individ har sin egen uppfattning och subjektiva representation. Med 
andra ord menar Mason och Leek (2008) att flera network pictures snarare kan bidra till en 
mer helhetlig och korrekt bild av organisationen som de arbetar inom, både inom de 
organisatoriska gränserna och även mellan organisationer (nätverket). 
 
Forskare menar att företagets network picture faktiskt representerar en viktig aspekt av ett 
företags strategi och dess strategiformulering (Ford 1998: Möller & Halinen, 1999; Ford et 
al., 2003; Gadde et al., 2003; Holmen & Pedersen, 2003; Tikkanen och Halinen, 2003). 
Henneberg och Mouzas (2006) betonar dock att det är viktigt att se till vad en network picture 
faktiskt är; nämligen en subjektiv bedömning, det vill säga en “picture”. Detta leder till att 
aktören “ser det denne vill se”. Med andra ord är även ett företags strategi en indikation på 
vad ledningen har för network picture, och därmed anser är viktigt när det kommer till den 
omgivning som företaget är verksamt inom (Henneberg & Mouzas, 2006).  
 
Ford et al. (2003) har tagit fram en modell som baseras på tre huvudsakliga delar; network 
pictures, networking och network outcomes Ford et al. (2003) anser att det är nödvändigt att 
komplettera network picture med de två övriga områdena networking och network outcome. I 
detta sammanhang syftar networking på de aktiviteter som ett företag antar sig inom det 
nätverk som de är engagerade i. Ford et al. (2003) menar att dessa aktiviteter i sin tur baseras 
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på vad företaget har för uppfattning av sitt nätverk, det vill säga vilken network picture de har 
(Henneberg et al., 2006). Dessa aktiviteter leder därefter till ett specifikt resultat, det vill säga 
network outcome (Ford et al., 2003). Dessa tre delar hänger därmed ihop och påverkas av 
varandra. Likt diskussionen tidigare, kommer ett företags networking att vara kopplat till hur 
företaget formulerar sin strategi, men Ford et al. (2003) menar även att andra aktörer inom 
nätverket påverkar företagets networking och därmed strategi. Detta sammanhang illustreras i 
figur 2 nedan. 
 
 
Figur 2: Modell över network picture, networking och network outcome 

 
Källa: Ford et al. (2003) 
 

2.3 Analysmodell 
Med utgångspunkt i det som presenterats i den teoretiska referensramen har en analysmodell 
tagits fram som är baserad på två av de modeller som presenterats tidigare i arbetet. 
Analysmodellen fungerar som en grund för att kunna analysa studiens syfte och för att svara 
på studiens forskningsfrågor. Anledningen till valet av att använda ett nätverksperspektiv vid 
analys av IKEAs arbete med CSR är på grund av att utformningen av IKEAs CSR-arbete till 
stor del baseras på relationer. Detta genom att IKEA är i behov av att samarbeta med 
välgörenhetsorganisationer för att kunna utföra aktiviteter kopplat till det sociala ansvaret 
samt att det existerar interna relationer mellan olika beståndsdelar inom IKEA som arbetar 
eller på något sätt berörs av CSR-arbetet. Även en organisations intressenter, där fokus ligger 
vid kunden i denna studie, kan kopplas till nätverksperspektivet. Ford et. al (2006) menar att 
det finns olika frågor som organisationer bör ta i beaktning kring deras strategi vid utformning 
av aktiviteter som ska kopplas till kunder. Dessa är beroende på kundens uppfattning av 
värdet av relationen som organisationen har med andra aktörer samt även organisationens 
planer för den aktuella relationen. En relation kan möjliggöra för en organisation att skapa ett 
erbjudande som är tillredsställande för kunden och möter kundens behov. Med andra ord kan 
kunden analysera en organisations nätverk och samarbeten, för att se om det går i linje med 
kundens krav och som stämmer överens med kundens egna värderingar. Vid analys av 
kunders uppfattning av IKEAs arbete med CSR, blir därmed nätverksperspektivet aktuellt.  
 

Networking	  

Network	  
picture	  

Network	  
outcome	  
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Figur 1, som presenteras i avsnitt 1.2 Problemformulering, representerar studiens praktiska 
utgångspunkt och illustrerar studiens syfte att undersöka network pictures gällande IKEAs 
hållbarhetsarbete på tre olika nivåer. Detta har sin utgångspunkt i den problematik som IKEA 
har uttryckt att de upplever; utmaningen att lyckas förmedla sitt CSR-arbete till kunden. Figur 
2 som diskuteras i avsnitt 2.3.3 Network Pictures, lyfter fram två ytterligare dimensioner till 
teorin kring network pictures som kompletterar helhetssynen och representerar studiens 
teoretiska utgångspunkt av uppsatsens syfte. Att inkludera alla de tre dimensioner som Ford et 
al. (2003) presenterar i analysmodellen är väsentligt eftersom Ford et al. (2003) menar att en 
aktörs network picture hänger ihop med networking och network outcome.  
 
Baserat på dessa modeller har analysmodellen, figur 3 tagits fram. Denna kombination 
grundar sig i att författarna anser att dessa två modeller fungerar som ett komplement till 
varandra då den ena illustrerar studiens praktiska resonemang och den andra studiens 
teoretiska, varpå denna kombination därmed bidrar till ytterligare bredd till analysen. 
 
Figur 3: Analysmodell 

 
Källa: Analysmodell byggd på modell framtagen av Ford et al. (2003). 
 
Kombinationen av dessa modeller syftar till att undersöka det teoretiska resonemang som 
framgår av figur 2 hos det praktiska resonemanget i varje nivå i figur 1, givet ett CSR-
perspektiv. Pilarna mellan de tre nivåerna illustrerar den kommunikation som förs gällande 
IKEAs CSR-arbete. Hur välfungerande denna kommunikation är kan vara avgörande för hur 
de olika nivåernas network pictures kommer att te sig, givet IKEAs hållbarhetsarbete. Pilen 
som sträcker sig från kunden till IKEA centralt illustrerar studiens antagande om att kunden 
kan ha stor påverkan på hur IKEA väljer att utforma sin CSR-strategi. Detta genom att se hur 
de tre delarna (1) network picture (NP), (2) networking (N) och (3) network outcome (NO) 
från figur 2 separat uttrycker sig i de tre undersökta nivåerna (1) IKEA Centralt, (2) IKEA 
Örebro och (3) Kunden. För att tydligare illustrera detta resonemang har en sammanfattande 
tabell tagits fram, tabell 1 nedan.  
 
 

IKEA	  
Centralt	  

IKEA	  
Örebro	   Kunden	  

CSR	  

N	  

NP	  	  

NO	   N	  

NP	  	  

NO	   N	  

NP	  	  

NO
O	  
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Tabell 1; Sammanfattande tabell av figur 3 

 
Källa: Egenframtagen tabell baserad på Ford et al. (2003) och Carroll (1991) 
 
Tabellen kartlägger hur varje nivå separat ska analyseras genom de tre dimensioner som Ford 
et al. (2003) diskuterar (relationen mellan network picture, networking och network outcome). 
Tabellen är uppdelad i kolumner, där kolumn A kartlägger varje nivås network picture, där 
kolumn B kartlägger varje nivås networking och kolumn C kartlägger varje nivås network 
outcome. Analysen är uppdelad i två delar, som följer studiens två frågeställningar.  
 
Delanalys ett analyserar kolumn A och handlar om att kartlägga hur IKEAs hållbarhetsarbete, 
baserat på Carrolls (1991) fyra olika områden inom CSR, uttrycker sig inom de tre undersökta 
nivåerna. Med andra ord handlar delanalys ett om att identifiera varje nivås network picture 
gällande IKEAs hållbarhetsarbete. Vardera box analyseras separat genom ett ekonomiskt, 
miljömässigt, etiskt och socialt perspektiv baserat på vad respondenterna lyft fram under 
intervjuerna. Rutorna kommer sedan att markeras med “++”, “+” eller “-” beroende på hur vi 
upplever att studiens empiri kan kopplas till teorin gällande de fyra olika CSR-områdena. Om 
vi exempelvis anser att respondenterna under intervjuerna inte behandlar det ekonomiska 
ansvaret inom CSR markeras detta område med “-”, då empirimaterialet inte kan härleda 
någon naturlig koppling till teorin. Tvärtom markeras detta område med “+” om vi anser att 
det finns en någorlunda god koppling till teorin från den empiri som vi erhållit, medan 
markeringen “++” visar att vi finner en stark koppling mellan empirin och teorin.  
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Det är relevant att undersöka vardera nivås network picture eftersom det är troligt att olika 
aktörer har olika network pictures, även internt inom organisationen (Håkansson & Ford, 
2002; Mason och Leek, 2008). Kunden är dessutom enligt Löhman och Steinholtz (2003) den 
intressent som har störst påverkan på en organisations val att engagera sig i CSR, varför det är 
relevant att analysera hur kunden uppfattar IKEAs hållbarhetsarbete och därmed vad denne 
har för network picture. Att kartlägga vardera nivås network picture kopplat till IKEAs 
hållbarhet är även relevant då detta varit en väsentlig utgångspunkt för vardera nivå i 
delanalys två. 
 
Delanalys två handlar om att kartlägga hur de olika nivåerna, utifrån den network picture som 
vi kommit fram till i delanalys ett, väljer att agera (networking) samt hur agerandet i sin tur 
påverkar utfallet (network outcome) (Ford et al., 2003). Delanalys två är intressent när det 
kommer till att kartlägga hur IKEAs hållbarhetsarbete uttrycker sig inom de tre nivåerna 
eftersom en organisations network picture representerar en viktig aspekt av ett företags 
strategi och dess strategiformulering vad gäller hållbarhet (Ford, 1998: Möller & Halinen, 
1999; Ford et al., 2003; Gadde et al., 2003; Holmen & Pedersen, 2003; Tikkanen och Halinen, 
2003).  
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3. Metod 
Detta avsnitt redogör för studiens struktur och metodik för studiens genomförande, 
datainsamling och en djupare genomgång av förstudien. Avslutningsvis kommer en diskussion 
föras kring studiens trovärdighet samt ett avsnitt där studiens genomförande motiveras och 
reflekteras.  
 

3.1 Studiens genomförande 

3.1.1 Teoretisk utgångspunkt och val av fallföretag 
Innan denna studie började ta form diskuterade vi kring vad vi önskade studera och vad vi 
hade för mål, för att finna ett ämne som både kan ge oss såväl som läsaren en bredare bild av 
hållbarhetsarbete i Sverige. Ur diskussionen kring hur en organisation kan upplevas som ett 
internt nätverk skapades en intressant teoretisk synvinkel för att genomföra studien. 
Kombinationen av ämnet hållbarhet och forskningsområdet nätverksteori blev studiens 
byggstenar som tillsammans format uppsatsens teoretiska referensram och som i sin tur ligger 
till grund för analysmodellen.  
 
Utifrån studiens inriktning valde vi att utgå från en etablerad global organisation som aktivt 
arbetar med hållbarhetsfrågor och som har möjlighet att påverka. I ett tidigt skede av studiens 
process fördes en dialog med IKEA Örebro då en av studiens författare arbetade på varuhuset, 
varpå ett samarbete startade. Valet av att arbeta med IKEA som fallföretag anses lämpligt då 
de genomför flertalet olika aktiviteter inom hållbarhetsområdet och är ett välkänt varumärke. 
För att samla studiens empiriska underlag har intervjuer skett med två nivåer inom IKEA som 
arbetar med hållbarhet, samt till detta har en kompletterande del bestående av en tredje nivå 
skett i form av en extern aktör (kund).  
 

3.1.2 Litteratursökning 
Inledningsvis började arbetet med litteratursökning som syftade till att samla information om 
IKEA och teorier inom de områden som uppsatsen berör. För att samla teori till uppsatsens 
teoriavsnitt användes Örebro universitetsbiblioteks sökfunktion Summon, som är en databas 
för artiklar, böcker och tidskrifter. Dessutom användes Googles sökfunktion Google Scholar. 
De nyckelord som användes vid litteratursökningen i databaserna är; sustainability, corporate 
social responsibility, CSR, hållbarhet, network, relations, network pictures, networking, 
nwtwork outcome, IKEA, stakeholder, stakeholder theory, intressent, intressentteori. 
 

3.1.3 Förstudie 
För att få grundläggande information om hur IKEA arbetar med hållbarhet i Sverige 
genomfördes en förstudie i form av två informationsmöten på IKEA Örebro tillsammans med 
varuhusets lokala hållbarhetsansvarig, varpå denna individ även ställde upp som respondent i 
ett senare skede vid en djupintervju. Som en del i denna förstudie granskades även 
hållbarhetsrapporter. Denna granskning syftade till att bidra med en överskådlig bild och 
uppfattning av hur IKEA arbetar med hållbarhet. Granskningen har därför inte skett genom 
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innehållsanalys, utan endast genom att vi läst igenom och diskuterat innehållet tillsammans. 
Förstudien syftade till att skapa förståelse kring hur IKEA arbetar med hållbarhet och hur 
beslutsvägarna ser ut, vilket har varit en givande informationskälla för det fortsatta arbetet. 
Genom de två möten som skedde med IKEA Örebro skapades en grundläggande bild av hur 
hållbarhetsarbetet fungerar i Sverige och hur beslut fattas gällande hållbarhet. Varpå en 
fundering hos oss författare skapades kring hur stor påverkan IKEA Örebro har på 
hållbarhetsarbetet och på IKEAs fortsatta arbete med hållbarhet på både nationell och global 
nivå.  
 
Förstudien genomfördes i ett tidigt skede i studien, där ingen detaljerad struktur över upplägg 
fördes. Det första tillfället ämnade undersöka och diskutera fram ett möjligt uppsatsämne som 
var överensstämmande med IKEA Örebros önskemål och deras synpunkter samtidigt som 
ämnet skulle vara genomförbart utifrån de förutsättningar som getts till oss. Vid bekräftelse 
och godkännande av studieämne från vår handledare på Örebro universitet genomfördes den 
andra förstudien. Denna ämnade skapa en bredare bild, med utgångspunkt i de olika 
funktioner IKEA arbetar med inom hållbarhet, likt en organisationsstruktur. Vid detta tillfälle 
fick IKEA Örebro själva berätta deras uppfattning kring strukturen över deras 
hållbarhetsarbete, vilket gav oss information som sedan används vid urval av respondenter till 
den kvalitativa empiriinsamlingen.  
 
Under de möten som genomfördes ämnade vi att föra en öppen konversation och låta 
respondenten tala fritt, varpå mötena genomfördes med ett ostrukturerat tillvägagångssätt, där 
djupintervjuerna genomfördes med diskussionspunkter snarare än direkta intervjufrågor. 
Detta innebar att det inte hade utformats någon intervjuguide innan mötena ägde rum, utan 
enbart övergripande litteratursökning och där av diskussionspunkter. Detta medförde att 
följdfrågor fritt kunde ställas som var relevanta till det som IKEA valde att presentera, vilket 
resulterade i att vi kunde få en bredare uppfattning av respondentens redogörelser. För att få 
ett avslappnat och fritt samtal spelades dessa möten inte in. Istället tog vi anteckningar och 
kunde tillsammans med IKEA diskutera fram och få hjälp med att rita modeller av hur 
bolagsstrukturen och beslutsvägarna går till. Att inte spela in dessa samtal sågs även som en 
möjlighet att skapa en tillitsfull relation och kommunikation till kontaktpersonen på IKEA 
Örebro.  
 

3.2 Forskningsdesign 

3.2.1 Val av forskningsmetod 
Utifrån studiens syfte och genomförande har studien baserats på en kvalitativ metod, då den 
passar för djupgående studier, vilket vi baserat på studiens syfte. Enligt Eliasson (2013) 
skapar en kvalitativ forskningsmetod en större förståelse för respondenten och ger en 
flexibilitet för att förstå den sociala komplexitet eller det fenomen som beskrivs och 
undersöks. Den kvalitativa forskningsmetoden kan ses som fördelaktig då respondenten aktivt 
kan delta i menings- och informationsskapande genom att beskriva sina erfarenheter, åsikter 
och på så sätt presentera sin tolkning av verkligheten (Brinkmann & Kvale, 2015). Utifrån 
detta har det varit möjligt att skapa en bred tolkning av studieobjektet och tillgodose likväl oss 
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som författare men även andra med kunskap och information. Vi har sett detta som 
nödvändigt då denna studies karaktär syftar till att skapa en fördjupad förståelse över ett 
specifikt fall. 
 
Den kvalitativa metodformen har enligt Stukát (2011) växt fram enligt en hermeneutisk och 
fenomenologisk syn där det är centralt att studera ämnet utifrån en helhetsbild. Hermenuetik 
kännetecknas av att verkligheten analyseras utifrån subjektiva antaganden. Den centrala 
funktionen ligger i hur människor upplevt och tolkat händelser, där det inte finns ett rätt eller 
fel (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2008). Stukát (2011) lyfter fram fenomenologi som ett 
kompletterande angreppssätt där fokus ligger på hur intresset av den komplexa verkligheten 
uppfattas av människor i dess omvärld. Genom att tillämpa en kvalitativ forskningsmetod 
med utgångspunkt i hermeneutik och fenomenologisk syn har vi som författare kunnat 
använda respondenternas subjektiva bild utifrån deras uppfattning på det studerade problemet 
för att skaffa oss en så bred och tydlig uppfattning av det studerade fallet som möjligt. 
 
Kvalitativa djupintervjuer medför att respondenten sätts i centrum samt kan framföra sitt 
intresse och perspektiv på det specifika fenomenet genom att anpassa sina svar efter egna 
upplevelser och egen tolkning av de intervjufrågor som ställs. Ejvergård (2009) menar att 
intervjuer är en datainsamlingsmetod att föredra, då kunskap finns att vinna av välinsatta 
personer. Ytterligare fördelar med intervjuer är enligt Stukát (2011) att intervjuer har en större 
potential att bidra till studiens resultat till följd av respondenternas svar. En viss grad av 
flexibilitet har även önskats vilket bidragit till studiens val av att genomföra semi-
strukturerade intervjuer. Däremot lyfter Ejvergård (2009) fram en viss problematik med 
intervjuformen då möjligheter för följdfrågor som är vinklade eller otydliga kan uppstå med 
hänsyn till lite tid för eftertänksamhet vid intervjusituationen. Detta är något som vi varit 
medvetna om vid genomförandet av intervjuer och förhindrat genom att planera följdfrågor 
utifrån respondenternas svar.  
 
Genom djupintervjuerna analyseras empirin för att beskriva och förstå det enskilda fallet 
utifrån det teoretiska resonemang som presenteras i den teoretiska referensramen (Stukát, 
2011).  
 

3.2.2 Vetenskaplig ansats  
Studien har sin utgångspunkt i den praktiska problematik som IKEA uttrycker att de upplever 
samtidigt som problemet diskuteras och analyseras ur en teoretisk synpunkt, varpå denna 
studie grundar sig i en abduktiv ansats (Patel och Davidsson, 2003). Genom att studien tar sin 
början i praktiken och i empirin har vi därmed utgått utifrån en induktiv ansats varpå en 
komplettering av teori och information om ämnet CSR och om nätverk medfört att studien 
sedan utgått från en deduktiv ansats som möjliggjort det fortsatta studiearbetet. 

3.2.3 Fallstudie  
Inom fallstudier kan man välja att studera absoluta enheter eller en kollektiv enhet. Jacobsen 
(2002) definierar de två valmöjligheterna genom att lyfta fram en absolut enhet som en 
individ eller den lägsta undersökningsenheten. Den sistnämnda består ofta av en organisation 
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bestående av flera absoluta enheter. Dessa enheter ingår i en nivåskala varpå det är avgörande 
för hur många underenheter den har och som i sin tur påverkar hur många grupper som ligger 
under dennes nivå. I denna studie kommer organisationen IKEA att studeras på olika nivåer, 
varpå avgränsningen för en kollektiv enhet kommer tillämpas.  
 
Fallstudier är lämpliga vid undersökning av ett specifikt fall eller en komplex miljö som i 
förväg är ett givet fall, varpå vi vill undersöka och skapa förståelse för mönster och orsaker 
till varför saker är som dem är (Jacobsen 2002; Bryman & Bell, 2010). Inom fallstudier är det 
vanligt förekommande att djupintervjuer eller observationer är en stor del av 
empiriinsamlingen vilket är en ytterligare faktor till valet av studiens insamlingsmetod. 
Djupintervjuer medför en möjlighet för oss att skapa en djupare förståelse av den komplexitet 
inom IKEA som respondenten beskriver, vilket underlättar för operationalisering av begrepp 
och tolkning av mönster av det studerade fenomenet (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2008).  
 
Det finns dock en medvetenhet kring den brist i generaliseringen som en fallstudie kan 
medföra, då resultatet endast kan hänvisas direkt till IKEA och IKEA Örebro, och som visar 
på anvisningar från det specifika fallet och dess verklighet. Vid formuleringen av slutsats har 
vi där av varit varsamma med hur slutsatsen presenteras för att inte framställa det specifika 
fenomenet som en illusion då fallstudien inte representerar en hel enhet. Vi har även varit 
försiktiga då valet att använda en kvalitativ fallstudie kan medföra att studien endast visar en 
yta, varpå vårt mål med metodvalet är att skapa en djupare förståelse. Vi har motverkat detta 
genom att noga förbereda studiens tillvägagångssätt i teori, de djupintervjuer som skett med 
IKEA Örebro vad gäller kontakt och utformning av intervjuguide.  
 

3.2.4 Urval 
Vid val av respondenter för djupintervjuer föll det sig naturligt att respondenternas dagliga 
arbete skulle vara kopplat till IKEAs hållbarhetsarbete, eller ha tillgång till information 
gällande hållbarhet via sin position. På så sätt valdes varuhuschefen och chefen för lokal 
marknad vid IKEA Örebro, då vi ansåg att dessa personer är som mest insatta på IKEA 
Örebro utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi hade även utifrån de två förstudier som 
genomförts fått råd i vad gäller att finna respondenter kunniga nog för att kunna delta i 
djupintervjuer utifrån studiens syfte.  
 
För att skapa en bredare bild av hållbarhetsarbetet inom IKEA genomfördes djupintervjuer 
med en assistent till IKEA-koncernens hållbarhetschef på en global nivå och med 
hållbarhetschefen på IKEA Svenska Försäljnings AB. Alla djupintervjuer med respektive 
IKEA-representant skedde individuellt vilket gett möjligheter till flera tolkningar av 
verksamhetens hållbarhetsarbete, vilket vi anser stärker studiens trovärdighet.  
 
De kundintervjuer som genomfördes skedde baserat på ett bekvämlighetsurval. Detta med 
hänsyn till studiens tidsaspekt. Detta innebar att vi vid tillfället för intervjuerna fick ta hänsyn 
till de kunder som befann sig i nära anslutning till IKEA Örebros entré för det valda tillfället. 
För att få en tillräcklig bredd genomfördes 20 stycken kundintervjuer, då det vid fler 
respondenter hade krävt mer tid till analys vilket inte ansågs aktuellt utifrån studiens tidsram, 
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varpå antalet sågs som en stabil grund för att erhålla tillräckligt med information. Antalet 
kundintervjuer reducerades inte då författarna ansåg att det fanns en risk för att materialet 
skulle vid ett sådant fall bli för smalt. Dock fördes det diskussioner kring huruvida antalet 
kundintervjuer ansågs vara för stort på grund av den tidsaspekt som vi fått förhålla oss till 
genom studien. Beslutet att genomföra 20 kundintervjuer genomfördes med motivering att 
detta var ett antal som kunde ge studien en större inblick i kunders åsikter kring IKEAs CSR 
och hållbarhetsarbete och att ett färre antal eventuellt inte hade kunnat uppnå till det tänkta 
material som vi förväntat oss. 
 
Vid intervjutillfällena gick vi fram till förbipasserande varpå det inledningsvis genomfördes 
en kort förklaring om bakgrunden till studien innan intervjufrågorna ställdes. Anonymitet låg 
i centrum för att öka chanserna för att förbipasserande skulle vilja delta i studien. Vid 
intervjutillfällena med kunderna var vi dock medvetna om att de deltagande kunder som 
erbjöd sig att ställa upp i studien kan se IKEA som det självklara valet. Detta då 
informationen som vi erhållit genom intervjuerna kan ha blivit annorlunda om intervjuerna 
skedde på annan plats med en generell population. Det går därför att diskutera huruvida 
informationen som tillhandahållits till viss del kan vara snedvriden.  
 

3.3 Datainsamlingsmetod 

3.3.1 Primärkällor 
Den primära informationsinsamlingen påbörjades i form av granskning av IKEAs 
hållbarhetsrapporter samt semistrukturerade djupintervjuer med respondenter från tre olika 
geografiska positioner; IKEA centralt i Holland, kontoret i Helsingborg, IKEA-varuhuset i 
Örebro och besökande kunder vid IKEA i Örebro. För att komplettera dessa har även 
intervjuer genomförts med en kundgrupp hos IKEA i Örebro. De genomförda semi-
strukturerade djupintervjuerna genomfördes med motivation av den frihet som ges till oss 
intervjuare varpå vi kan ta stöd i grundläggande ämnen och faktorer men för att sedan kunna 
anpassa nästkommande och följdfrågor utefter varje respondents svar.  
 
Vid genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna fanns möjlighet till en semi-
strukturerad informationssökning i form av öppna frågor som grundar sig i den förstudie som 
genomförts i studiens tidigare stadie. I enlighet med Eriksson och Wiedersheium-Paul (2008) 
samt Svensson och Starrins (2011) argument att ta hänsyn till respondenterna, dess tid och 
intervjusituationen, har vi inför varje intervjusituation läst på om respondentens roll inom 
IKEA och organisationens arbete till det studerande forskningsområdet. Samtliga djup med 
respondenter från IKEA spelades in med respondenternas samtycke. Detta medförde en 
minskad risk för att missa viktiga detaljer som framfördes av respondenterna. Författarna har 
varit medvetna om att inspelning av en intervju kan anses vara ett stressmoment, vilket har 
motverkats genom att de tidigt kommit överens med samtliga respondenter om inspelning och 
varit öppna med information och inledning till samtal.  
 
Djupintervjuerna genomfördes med två intervjuare. Inför varje intervju hade det tydligt 
bestämts vem som var drivande vad gäller frågeställning medan den andra parten till stor del 
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antecknade och kom med relevanta följd- eller kompletteringsfrågor. Detta val motiveras av 
egenskapen minska en eventuell påverkan på respondenten med hänsyn till osäkerhet och 
förvirring. 
 

3.3.2 Telefonintervjuer 
Två av de respondenter som använts i denna studie befinner sig utom ett tillgängligt 
geografiskt område, varpå dessa intervjuer genomfördes via telefon varav dessa varade i cirka 
30 minuter vardera. Initiativet till att genomföra dessa intervjuer via telefon bestämdes via 
mejl, där en tid för en telefonintervju fastställdes. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2008) 
menar att en telefonintervju är fördelaktig då den går snabbt att genomföra, svarsfrekvensen 
är hög samt att det finns möjlighet till eventuella följdfrågor. Det finns däremot nackdelar 
med denna intervjumetod då vi har en viss svårighet med att visa eventuella bilder eller 
dokument. Vi upplevde svårigheter med telefonintervjuerna då det vid ett tillfälle inte fanns 
täckning för en utav de två parterna. Dessa löstes genom att boka in en ny tid med 
respondenten. 
 
Genomgående för telefonintervjuer finns risk att mänskliga kroppsuttryck inte tas i beaktning 
under genomförandet. Detta är något som vi varit medvetna om vid de två tillfällen i studien 
då telefonintervjuer använts som empiriinsamling. Denna risk har tagits i beaktning och 
motiverats genom att eventuella aktuella bilder eller dokument presenterats tidigare till 
respondenten.  
 
En telefonintervju skedde på engelska med hänsyn till respondentens moderspråk. För att 
minimera eventuella felsägningar eller missförstånd valde vi som intervjuare att ta stöd i 
intervjuguiden och föra anteckningar på engelska för att inte eventuella missförstånd eller 
språkiga fel skulle äga rum vid skriftlig översättning. Den efterföljande transkriberingen 
skedde på engelska då vi ville minimera risken för fel vid språklig översättning till svenska. 
Transkriberingen visar även en detaljerad insyn av respondentens svar, varpå det material som 
använts i empiri och för analys översatts till svenska, med undantagsfall för enstaka citat 
tagna direkt utifrån telefonintervjun. 
 

3.3.3 Djupintervjuer 
Djupintervjuer som sker genom besök kan vara till fördel för den empiriska datainsamlingen 
utifrån den effektivitet som sker vid intervjusituationen (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
2008). Möjligheter till att ställa frågor med en viss grad av komplexitet och följdfrågor 
möjliggör för ett skapande av en tydligare uppfattning av respondentens svar. Stukát (2011) 
menar att det är viktigt att respondenterna upplever intervjusituationen som bekväm då en 
besöksintervju kan anses som stressande eller obekväm. Med hänsyn till detta har intervjuer 
med hållbarhetsansvarige och varuhuschefen vid IKEA genomförts lokalt på deras 
arbetsplats. På detta sätt kan respondenterna själva välja det mötesrum och miljö som de 
känns mest bekväm med vilket enligt Stukát (2011) är en fördel för studien.  
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Inför de kommande djupna kontaktades respondenterna varpå en dialog fördes kring 
intervjuns struktur och planerade genomförande, vilket sågs som en bidragande faktor till 
respondenternas bekvämlighet och tillit till författarna, men även ett sätt för respondenterna 
att få en uppfattning av vad de kunde förvänta sig. Några av de frågor som skulle ställas under 
intervjun skickades även till respondenterna innan intervjun genomfördes. Detta med hänsyn 
till att respondenterna kunde förbereda information och eventuellt material vilket ökar 
chanserna för en bredare och mer relevant tolkning och berättelse.  
 
Djupintervjuerna som hölls på plats på IKEA Örebro varade under cirka 60 minuter vardera, 
vilket författarna anser är en lämplig tidsåtgång, då en kortare tid inte i samma utsträckning 
skulle kunna medföra ett djup i intervjun samt större risk för att eventuella detaljer utesluts 
(Jacobsen, 2002). 
 

3.3.4 Kundintervjuer 
För att fånga kundens uppfattning av IKEA Örebros hållbarhetsarbete, det vill säga den tredje 
nivån, genomfördes intervjuer vid ett tillfälle i anslutning till varuhusets utgång. 
Kundintervjuerna valdes att genomföras utanför varuhuset med anledning till eventuella 
distraktioner i varuhuset så som många människor i rörelse och produkter.  Dessa intervjuer 
genomfördes i sista delen av den empiriska insamlingen och spelades inte in. Detta med 
hänsyn till den miljö som kunden befinner sig i där eventuella ljud från varuhuset och 
parkeringen hade kunnat komma att missgynna inspelningen samt dels med hänsyn till att 
kunden ska känna sig bekväm. Intervjuerna varade i cirka fem till sju minuter vardera. Precis 
som under intervjuerna med representanterna från IKEA genomfördes intervjuerna på ett sätt 
där en av oss ställde frågorna och den andra antecknade. Vi är dock medvetna om att det finns 
en risk med att endast anteckna och inte spela in materialet, då det kan innebära en risk för att 
missa detaljer i kundernas beskrivning. Detta är något vi försökt att minimera genom att aktivt 
lyssna och ställa eventuella följdfrågor, arbetssättet är något som vi beaktat och varit 
medvetna om vid analys.  
 

3.3.5 Intervjuguide 
Vid utformning av de intervjuguider som använts vid djupintervjuerna med respondenterna 
inom IKEA har liknande upplägg använts. Det framkommer vissa skillnader mellan de 
framtagna intervjuguiderna då dessa omformulerats något med hänsyn till de olika 
medarbetarnas positioner inom IKEA. I samband med utformningen intervjuguiden 
diskuterades även potentiella följdfrågor. Detta då vi ville underlätta intervjusituationen så 
mycket som möjligt för den aktuella respondenten, men även för att samtalet skulle flyta på så 
naturligt som möjligt.  
 
Arbetet med att ta fram intervjufrågor till kunder sammanställdes för att få så bred 
information som möjligt kring kundernas uppfattning av IKEAs arbete vad gäller hållbarhet. 
Dessa frågor formulerades på ett standardiserat sätt, vilket medförde att samtliga frågor som 
intervjuguiden berör användes vid samtliga kundintervjuer som genomfördes. Detta motiveras 
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ur en bekvämlighetssyn för att vi ska ta del av så stor del av informationen som möjligt under 
den tidsperiod som vi hade till vårt förfogande.  
 
De intervjuguider som grundat empirin finns som bilagor. I de aktuella intervjufrågorna finns 
även en koppling till tillhörande teori. Författarna anser att denna koppling till 
frågeformuleringarna styrker studiens tillförlitlighet och på så sätt en tydlig koppling till den 
framtagna teoretiska referensramen. 
 
3.3.6 Trovärdighet  
För att denna studie ska ge en så hög trovärdighet som möjlig har vi varit medvetna de 
fördelar och nackdelar som olika beslut och tillvägagångssätt inneburit för studien, där vi 
anser att studiens tillvägagångssätt varit lämplig för att genomföra studiens syfte. Detta styrks 
då informationsinsamlingen börjat i ett tidigt skede av uppsatsprocessen som medfört ökad 
kunskap och därefter genomförandet av empiriinsamlingen. Intervjuerna skapade 
förutsättningar för att nyttja respondentens kunskap och erfarenheter samt möjlighet till ett 
brett urval av respondenter.  
 
För att en studie ska kunna kategoriseras som trovärdig ska den vid upprepade tillfällen kunna 
ge liknande resultat (Eliasson, 2010). Vi anser att informationsinsamlingen från IKEAs 
hållbarhetsrapporter och från den informationen som respondenterna gett kommer kunna ge 
ett snarlikt resultat vid en upprepad studie. Trovärdigheten från den information som de lokala 
kunderna bidrar med blir däremot lägre. Detta eftersom dessa respondenters svar grundar sig i 
respondentens subjektiva uppfattningar och det därmed beror på vem som tillfrågas, då det är 
en liten chans att samma personer deltar i studien vid ett upprepat tillfälle.  
 

3.3.7 Metodreflektion   
Under tiden som studien genomförts har svårigheter och brister med studien identifierats som 
kan ha påverkat studiens resultat och slutsatser. Inledningsvis gjordes en förstudie med IKEA 
Örebro som syftade till att bidra med översiktlig information om IKEA som organisation samt 
om deras arbete med hållbarhet på både global och lokal nivå i Örebro. Den information som 
erhållits från förstudien har sedan varit grunden till vår egen uppfattning av IKEA vilket 
genomgående har präglat det fortsatta arbetet och strukturen för arbetet. Av samma anledning 
kan även studiens antagande, som introduceras i inledningskapitlet, ha påverkat studiens 
utfall. Eftersom vi har utgått från antagandet att det miljömässiga och sociala ansvaret skulle 
vara mest framträdande i respondenternas redogörelser under intervjuerna, kan det finnas en 
risk för att det påverkat hur vi tolkat materialet och där av resultatet. Genom att inledningsvis 
ha ett antagande som vi utgår från kan därmed ha påverkat att vi omedvetet genomgående i 
uppsatsarbetet har drivit argumentationen i den riktningen. Om detta är fallet kan det bli 
problematiskt för studiens trovärdighet, eftersom studien genomgående baseras på våra 
subjektiva tolkningar som sedan är grunden till studiens resultat och slutsatser.  
 
Av samma anledning kan även den inledande litteratursökningen och materialinsamlingen i 
form av tidigare forskning påverkat det fortsatta arbetet, då vi tagit del av denna information i 
ett tidigt skede i uppsatsskrivandet. Tillvägagångssättet och studiens antagande kan på så sätt 
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ha influerats av dessa teorier och påverkat vår syn på den fortsatta informationsinsamlingen, 
objektiviteten kan därmed ifrågasättas. Däremot anser vi att denna process är en naturlig del i 
en uppsatsprocess, och att vi försökt öka objektiviteten genom att använda oss av 
rekommenderad forskning och teori varpå bland annat Bryman och Bell (2011) och Stukát 
använts. 
 
Som tidigare nämnt har inte all empiriinsamling spelats in, då vare sig förstudien eller 
intervjuerna med kunderna spelades in. Risken blir därför att vi missat att tillgodose all 
information som respondenterna förmedlat och det kan därför ha påverkat studiens resultat. 
Däremot upplever vi att vi lyckats inkludera den mest väsentliga informationen som 
förmedlats både under förstudien och med kunderna, då den ena av oss förde noga 
anteckningar medan de andra ställde frågorna samtidigt som även denne genomgående skrev 
ned punkter och stödord med den information som denne ansåg väsentlig för studien. 
 
Att studien genomgående baseras på våra egna subjektiva tolkningar vid analys av 
empirimaterialet har en direkt påverkan på hur vi formulerat analysen. Detta eftersom 
analysen bygger på “antingen eller”-situationer där vår tolkning beslutar om tabellerna ska 
markeras med “++”, “+” eller “-”. Som tidigare förklarats i avsnitt 2.4 Analysmodell, 
markeras tabellerna i analysen med dessa plus- eller minustecken beroende på om vi upplever 
att respondenternas svar från intervjuerna har en koppling till den teori som presenterats i den 
teoretiska referensramen. Med andra ord baseras dessa markeringar på vår egna subjektiva 
bedömning gällande om vi anser att respondenternas svar är tillräckliga för att kunna erhålla 
ett “++”, “+” eller “-”. Detta kräver att vi noggrant studerat och diskuterat empirimaterialet 
för att vi ska kunnat komma fram till en så korrekt bild och tolkning som möjligt. Samtidigt 
har det även varit viktigt att försöka bestämma tydliga gränser för vad som kan tolkas som en 
“tydlig koppling” till empirimaterialet eller inte, trots att även denna gränssättning blir av 
subjektiv karaktär. Genom att vi genomgående i uppsatsskrivandet haft denna medvetenhet i 
åtanke kring hur empirimaterialet bör tolkas och hur analysen bör struktureras, minskar risken 
för att analysen och slutsatserna är missvisande.  
 
Från de kundintervjuer som genomförts kan det föras en diskussion kring huruvida 
informationsinsamlingen förts på ett optimalt sätt. Stukát (2011) resonerar kring vikten av att 
en respondent ska kunna känna sig bekväm under en intervjusituation. Med detta i åtanke har 
intervjuerna genomförts med syfte att kunden ska känna sig så bekväm som möjligt. Eftersom 
intervjuerna skedde utanför IKEA Örebros varuhus, finns det däremot risk för att miljön trots 
allt kan ha fått respondenterna att känna sig stressade eller obekväma, dels på grund av 
varuhuset självt som kan kännas som en främmande miljö. Dessutom skedde intervjuerna i 
mitten av november månad, där kylan kan ha bidragit till att respondenterna ville komma in 
till värmen i deras bilar eller i varuhuset. Dessutom kan resultatet ha blivit annorlunda om vi 
hade valt att ställa fler intervjufrågor till kunderna, eftersom vi då hade kunnat få ett mer 
omfattande empiriskt material. Med hänsyn till de omständigheter, såsom den miljö där 
intervjuerna genomfördes, fick vi däremot uppfattningen av att respondenterna indikerade på 
att tidsåtgången under intervjun redan var mer än tillräcklig. Om vi därmed hade valt att ställa 
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ytterligare frågor, hade risken blivit att respondenterna valt att avbryta intervjun på grund av 
att de velat komma in i värmen eller haft en tid att passa. 
 
En tid innan intervjutillfället med IKEA Örebro efterfrågade respondenterna att få ta del av de 
frågor och diskussionspunkter som vi förberett inför deras intervjuer, för att kunna förbereda 
sina svar och eventuellt material som kunde vara aktuellt för oss att ta del av. Att låta 
respondenterna ta del av intervjufrågorna och diskussionspunkterna innan de faktiska 
intervjuerna genomfördes kan både innebära positiva och negativa konsekvenser. Detta då 
respondenterna medvetet sätt delge svar som kan ses som fördelaktiga och mer eftertänkta än 
om respondenterna inte fått ta del av intervjufrågorna. Syftet med intervjuerna är att få fram 
spontan information kring hur respondenten ser på studieområdet, varför detta 
tillvägagångssätt delvis kan ha haft negativa konsekvenser på utfallet när det kommer till 
studiens trovärdighet. Fördelarna med att tillgodose respondenterna med intervjufrågor är 
däremot att respondenterna har möjlighet att förbereda ämnesdetaljerad information, vilket 
kan ses bidra till studiens resultat.  
 
Eftersom den ena av oss under tiden som uppsatsen skrevs själv varit medarbetare på IKEA 
Örebro, kan vi även fundera kring om detta kan ha påverkat studiens genomförande eller 
utfall på något vis. Möjligheten att det kan ha påverkat utfallet är dock endast hypotetisk. 
Fördelarna är däremot att vi lättare fått möjlighet att få kontakt med relevanta respondenter 
som varit givande för studiens empiriinsamling och att en av oss författare även inledningsvis 
har haft kunskap om IKEA och deras hållbarhetsarbete. Av denna anledning kan det även 
eventuellt ha haft en negativ påverkan på studiens resultat om den ena av oss inte varit 
medarbetare på IKEA Örebro, då det kan ha resulterat i färre antal intervjuer hos IKEA 
alternativt mindre relevanta intervjupersoner.  
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4. Empiri 
Kapitlet presenterar studiens empiri genom att inledningsvis introducera en sammanfattning 
av IKEAs hållbarhetsrapport från 2014 för att sedan återberätta de totalt 24 intervjuerna som 
genomförts. Två intervjuer har skett med respondenter som arbetar på central nivå inom 
IKEA, där den ena är assistent till hållbarhetschefen för IKEA globalt och den andra är 
hållbarhetschef för IKEA Sverige. Fortsättningsvis har två intervjuer skett med respondenter 
som arbetar på lokal nivå i IKEA Örebro, där den ena är varuhuschef för varuhuset i Örebro 
och den andra är hållbarhetsansvarig på varuhuset i Örebro. Slutligen presenteras empiri 
från tjugo intervjuer gjorda med kunder som handlat på IKEA Örebro. Vi har avsiktligt valt 
att inte redogöra för hela intervjuerna, utan enbart valt att lyfta fram de delar som kan 
kopplas till vår analysmodell. 
 

4.1 Central nivå 

4.1.1 Hållbarhetsrapport från 2014 
IKEA Svenska försäljnings AB är en del i koncernen INGKA Holding B. V vars ägarstruktur 
verkar för oberoende och långsiktighet. Organisationen är känd för sitt hållbarhetstänk som 
innehåller att skapa långsiktiga relationer och investeringar. IKEA ägs av en stiftelse, vilket 
innebär att de inte är börsnoterade och de är därmed inte beroende av investerare. I stället har 
IKEA som mål att först spara ihop till det kapital som den aktuella investeringen innebär, för 
att sedan därefter låta det träda i kraft (ikea.se (b)).  
 
IKEA arbetar efter en certifiering kallad IWAY. Denna gäller vid inköp av material och 
tjänster och fastställer minimikrav gällande miljö, arbetsmiljö och sociala riktlinjer hos 
leverantörer. Certifieringen är baserad på Förenade nationernas, internationella 
arbetskonventioner, lagkrav och IKEAs egna specifikationer. Nya leverantörer måste 
godkänna och efterfölja grundläggande IWAY riktlinjer kallad IWAY Must innan ett 
samarbete startar. Dessa riktlinjer gäller inte endast de produkter eller tjänster som levereras 
till IKEA utan även hela fabriken och underleverantörer. Några av de riktlinjer och krav som 
IWAY innebär inkluderar; 
• Krav på arbetstagarnas rättigheter, arbetsmiljö och riktlinjer för barn och 

tvångsarbetskraft.  
 
• Leverantörer måste se efter att dess anställda inte arbetar mer än 60 timmar per vecka 

inklusive övertid. 
• Efterfölja lokala och nationella lagar, inklusive lön och arbetstid. 

 
• Frihet till att utföra föreningsfrihet. Dock framkommer det att IWAY certifieringen 

gällande detta krav inte fullständigt kan efterföljas i Kina och Vietnams till följd av 
juridiska begränsningar. (IKEAs hållbarhetrapport 2014) 

 
IKEAs hållbarhetsrapport från 2014 har fyra genomgående ämnen som berörs. Dessa kommer 
beskrivas kort, varpå de viktigaste faktorerna och ämnena kommer delges nedan.  
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A more sustainable life at home 
Under denna sektion fokuserar IKEA på att lyfta fram åtgärder för hur de kan hjälpa kunden 
att leva ett hållbart liv hemma. 
• IKEA vill erbjuda sina kunder produkter och lösningar som ska innehålla en kombination 

av; god form, kvalitet, funktion, bra pris och hållbarhet. Detta definieras som 
demografisk design.  
 

• IKEA vill arbeta mot en mer hälsosam och positiv livsstil, varpå hållbarhetsrapporten 
lyfter fram organisationens ställning för nyttig mat och träning. 
 

• IKEA vill arbeta för framtidens kök, varpå hållbarhetsrapporten definierar energisnåla 
produkter i form av blandare, diskmaskiner och övriga tillbehör gällande kök. 
 

• IKEAs arbete med att införa och arbeta fram ett hållbart liv hemma innebär även att få 
involverade kunder och medarbetare. Genom att informera hur produkter fungerar och 
hur dessa kan användas för att utnyttja mindre energi menar IKEA att kunder och 
medarbetare involveras via diverse projekt och aktiviteter kopplat till hållbarhet.  

 
Resource and energy independent 
Hållbarhetsrapporten beskriver hur IKEA ska minska risken för klimatförändringar i 
framtiden. 
• IKEA vill arbeta mot en positiv påverkan på de industrier som producerar deras 

råmaterial. Målet till år 2020 är att 100 procent av inköp av trä, papper och kartong ska 
vara mer hållbart. Under år 2014 presenteras att 42 procent av all trämaterial kommer 
från hållbara leverantörer.  
 

• Arbeta för en positiv påverkan på människan tillsammans med WWF. 
 
• Arbeta för en mer hållbar produktion av bomull med målet att köpa in endast från 

hållbara leverantörer vid slutet av år 2015. År 2014 presenteras att ¾ av all bomull 
kommer från hållbara källor.  

 
• Rapporten belyser även IKEAs inställning till att bli positiva för klimatet, varpå ett mål är 

att bli ledande inom hållbar möbelproduktion genom att arbeta med mer hållbara 
produkter. Hållbarhetsrapporten från 2014 poängterar att 98 procent av 
heminredningsmaterial och förpackningar är återvinningsbart.  

 
• IKEA presenterar även att 42 procent av IKEAs varuhus och övriga byggnader förses 

med förnybar energi, organisationen är 15 procent mer energisnålt än verksamhetsåret 
2010 och att 89 procent av allt avfall återvinns och källsorteras.  
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A better life for people and communities 
IKEA vill stå för en positiv ekonomi samt social och miljömässig utveckling medan de även 
arbetar för jämställdhet och respekt mot människor och deras rättigheter framkommer. Likaså 
vill IKEA att deras ansträngningar och positiva utveckling ska avspeglas och 
uppmärksammas av kunden. 
• IKEA lyfter fram att många små skillnader gör en stor skillnad på människors liv men 

även på planeten. 
 

• Över 100 miljoner barn har dragit nytta av IKEA Foundations olika projekt och 
aktiviteter, däribland exempelvis mjukdjurskampanjen samlat in över 10,1 miljoner euro 
till behövande barn. 
 

• IKEA har verksamheter i 42 länder, vilket involverar över 147 000 anställda.  
 

• Genom att arbeta med strategin för People and Planet Positive har 100 procent av 
heminrednings- och transportleverantörer blivit IWAY certifierade, godkända eller bokat 
in revidering. Idag är 70 procent av leverantörer till indirekta material eller tjänster och 
40 procent av detaljhandelsleverantörer certifierade enligt IWAY. 

4.2.2 Respondent 1; Hållbarhetsassistent till hållbarhetschefen för IKEA Global 
Hållbarhetsassistenten beskriver tidigt i intervjun att hon ser IKEA som en gemenskap och 
som ett “Vi”. Hon betonar att IKEA inte ser hållbarhet som ett sidoarbete, utan att det snarare 
är mycket starkt integrerat i IKEAs värdeord, kultur och i det dagliga arbetet. Hon menar att 
hållbarhetsarbetet är grunden till hur IKEA väljer att utforma sin verksamhet och är grunden i 
vad hon uttrycker: ”how we see IKEA making business”. Hon menar på att det inte endast är 
de hållbarhetsansvariga som arbetar inom hållbarhetsområdet, utan att alla inom 
organisationen är ansvariga. Att hållbarhetsarbete är integrerat i arbetet menar hon underlättar 
för utveckling och att hållbarhetsarbetet är minst lika viktigt som övriga delar. 
 
“We have always tried to lead like an example, and it is embedded in our company culture I 

would say, so it is not a very strange thing for us to do” 
 
Hon beskriver att IKEA vill kunna vara en positiv förebild och att IKEAs sju olika 
hållbarhetskontor tillsammans har arbetat fram en strategisk plan som kommit att kallas 
”People and Planet Positive”. IKEA vill verka för en hållbar verksamhet, detta ska i sin tur ge 
tillit till intressenter såsom anställda, kunder och leverantörer såväl som till samhället. 
 
“We do want to do good for our customers, for the people who work for us, for the people in 

our supply chain and for communities around us”. 
 
Samhället kan inte längre undvika världens klimatförändringar, och IKEA har som 
tillverkande organisation ett ansvar som volym- och resursförbrukare att se över sin 
klimatpåverkan. Att IKEA, sett utifrån ett globalt perspektiv, kan arbeta fram strategier såsom 
People and Planet Positive möjliggör för verksamheten att bidra positivt till en mer hållbar 
utveckling. 
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Den globala strategin inkluderar faktorer och riktlinjer för nybyggnationer av varuhus, där 
visionen är att varje nybyggnation ska vara mer hållbart producerad än den föregående vad 
gäller material och energiförbrukning. För att utveckla företagets hållbarhetsarbete och få en 
överblick kring framtida gränser och möjligheter kommer ett nytt varhus i Tyskland att 
byggas, som hon kallar sustainability flagship store. 
 
Arbetet med People and Planet Positive återkommer ständigt i intervjun, och inte minst när 
IKEAs kunder kommer på tal. IKEA vill verka positivt för sina kunder, där tre 
förändringsfaktorer ständigt ses över i syfte att komma närmare kunden och därigenom 
möjliggöra en direkt kontakt. Respondenten beskriver hur IKEA vill förbättra människors 
hem på ett mer hållbart sätt genom att ständigt utveckla energieffektiva produkter. 
Respondenten exemplifierar detta genom att beskriva införandet av LED-ljuskällor, där IKEA 
ser att traditionella ljuskällor som glödlampor drar mer energi. Genom att se över 
förbättringsmöjligheter kan IKEA kombinera resurser för att utveckla framtidens verksamhet. 
 

”We really want to go for the good solution, We want to offer the best option for our 
customers, and by doing that we can also make it more affordable for them.” 

 
Hon lyfter fram att kunden har behov av att känna sig trygg när de handlar på IKEA, men 
även att organisationen också har ett ansvar gentemot kunderna att erbjuda detta. Produkterna 
ska vara producerade på ett hållbart sätt, där materialet är hållbart och att IKEAs har 
skyldigheter gentemot sina underleverantörer och se till att bibehålla en god relation. I 
samband med detta väljer hon att nämna begreppet ”my world, the world”-modellen, där hon 
menar att IKEA har ett ansvar både mot “my world”, det vill säga den närliggande 
verkligheten och miljön genom att underlätta för IKEAs kunder att leva mer hållbart. “The 
world” är ansvaret gentemot det närliggande samhället vid koncernens varuhus, att bidra till 
det lokala samhället genom att agera som en god granne. Hon beskriver även att det är av vikt 
att på en global nivå möta kundernas behov när det kommer till hållbarhet, där arbetet med 
effektivisering av transporter är under ständigt utveckling. 
 
För att kunna involvera kunderna ytterligare är kommunikationen av stor vikt för att de ska 
kunna skapa sig en uppfattning om IKEAs hållbarhetsengagemang. Genom att arbeta med 
olika typer av kampanjer kan även kunden vara med och bidra. Ett exempel på detta 
är mjukdjurskampanjen som är i samarbete med Rädda Barnen, där IKEA skänker en euro för 
varje sålt mjukdjur, där pengarna går till utbildning i utvecklingsländer. 
Hållbarhetsassistenten förklarar; 
 

“That is something that we do to involve our customers and create awareness.” 
 
Hon uttrycker att kommunikationen är en väsentlig del av arbetet, där medvetenheten ökat de 
senaste åren. IKEA har förstått vikten av att dela med sig av sitt arbete till kunden och andra 
intressenter för att visa hur och vilka resurser som läggs ned på hållbarhetsarbete. Hon menar 
att kombinationen av att verka för en positiv bild och utveckling med hållbarhet tillsammans 
med en ökad kommunikation till kunden, kan de få en ökad förståelse för IKEAs arbete. Hon 
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menar att IKEA vill att kunden ska kunna känna tillit till IKEA jämfört med tilliten till 
konkurrenter.  
 
När det kommer till de lokala varuhusen, beskriver hållbarhetsassistenten att 
hållbarhetsarbetet till stor del styrs genom en top-down-struktur. Men att varuhusen dock 
även har fria tyglar vad gäller deras marknad. Detta inkluderar att bedriva lokala engagemang 
och aktiviteter, där ansvaret behöver anpassas efter lokala förutsättningar. Bland annat arbetar 
alla varuhus tillsammans genom  en gemensam plattform där de kan dela information samt 
idéer och aktiviteter som hör till arbetet med hållbarhet. Lokala varuhus kan på så sätt ta del 
av och inspirera varandra. Hon beskriver också ett nytt arbetssätt som är den del i det centrala 
hållbarhetsarbetet inom IKEA, där de besöker varuhusen för att skapa en uppfattning kring 
det lokala hållbarhetsarbetet, gå igenom arbetet och skapa förutsättningar för verktyg och 
feedback. Hon menar att detta möjliggör för att kommunikationen mellan varuhusen och det 
centrala synsättet på hållbarhetsarbetet möts, vilket skapar förutsättningar för utveckling och 
support. 
  
Avslutningsvis uttrycker hållbarhetsassistenten sin personliga uppfattning av IKEA och det 
hållbarhetsarbete som görs. Hennes uppfattning är att hon har ett meningsfullt arbete, är stolt 
över att arbeta åt ett företag som vill göra gott, samtidigt som hon lyfter fram ett problem som 
framtiden kan innebära;  att effektivisera olika processkedjor, men vilket är en utmaning som 
hon ser fram emot att hantera. 
 
“It is very rewarding to work with sustainability, it is a very purposeful job. It makes you feel 

like you can contribute positively to, yeah the world. ” 
 

4.2.4 Respondent 2; Hållbarhetschef för IKEA Svenska Försäljnings AB 
Respondenten beskriver sin roll som hållbarhetsansvarig inom IKEA Svenska försäljnings 
AB, som är en del av IKEA-koncernen. Han berättar att det även finns fler 
hållbarhetsansvariga inom koncernen, beroende på vilket bolag man tillhör. 
Hållbarhetschefens arbete inkluderar retailbolagen, som till stor del utgörs av Sveriges alla 
varuhus. Rollen handlar om att följa upp mål och skapa aktiviteter utefter IKEAs 
hållbarhetsstrategi People and Planet Positive. Han beskriver strategin som ett sätt för IKEA 
att verka för en positiv påverkan på människan och på miljön, där IKEAs vision ”skapa en 
bättre vardag för de många människorna” varit en grundpelare. Därför berättar han att det 
känns naturligt att inkludera hållbarhet i visionen och i strategin.  
 
Att engagera och satsa högt med att uppfylla mål och krav tror hållbarhetschefen speglar av 
sig i varuhusen och uppfattas av kunderna Med en positiv påverkan på människan och miljön 
menar respondenten kan beskrivas genom tre fokusområden. IKEAs arbetssätt med att skapa 
en positiv inverkan vill organisationen inspirera sina kunder till att leva ett mer hållbart liv 
hemma, vilket hållbarhetschefen argumenterar för är en stor del av IKEAs avtryck gällande 
dess produkter. Han menar att ju mer IKEA kan hjälpa kunden att skapa en mer effektiv 
vardag genom till exempel LED-ljuskällor istället för glödlampor, desto större påverkan har 
IKEA på kunders inställning till hållbarhet. Ett annat område som det läggs stor vikt vid är 
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IKEAs förbrukning av resurser, där målet är att bli resurs- och energiberoende. Med en högt 
stigande befolkningsökning världen över och människors ökade levnadsstandarder skapar 
detta en ökad potentiell målgrupp för IKEA. 
 
Hållbarhetschefen beskriver vikten av att IKEA tar ansvar som följer i rollen som en stor 
resursförbrukare. För att kunna hantera en ökad klimatförändring menar han att det är 
nödvändigt att arbeta för att skapa förutsättningar för att säkra organisationens resurser såsom 
bomull och trä samt att försörja sina byggnader genom förnybar energi.   
 
”Det är ju helt fantastiskt för att människor tas ur fattigdom och får en bättre vardag, men å 

andra sidan så kommer det ju innebära en påverkan på miljön och i det har vi en roll att 
spela!” 

 
Det tredje och sista fokusområdet innebär att IKEA ämnar vara en aktör som bidrar positivt 
till människor och samhällen, vilket tillhör den sociala delen av hållbarhetsområdet. Denna 
del handlar om att säkra produktion hos leverantörer samt att dessa uppfyller krav, säkrar en 
bra arbetsmiljö och arbetsvillkor för medarbetarna. Det innebär även att arbeta med 
välgörenhet via IKEA Foundation. IKEA Foundation är en del i IKEA-koncernen som arbetar 
med organisationer såsom UNICEF, Rädda Barnen och UNHCR. Det senaste aktuella arbetet 
som IKEA Foundation lägger stort fokus vid berör flyktingkrisen; 
 

”Det är väldigt aktuellt nu kring flyktingkrisen, där vi har kunnat bidra till UNHCR för att 
stötta flyktingarna.” 

 
Genom att till viss grad arbeta med fria tyglar kan länder anpassa sig till det förutsättningar 
som råder på ett nationellt och lokalt plan. De fria tyglar som ges är efter specifika 
förutsättningar, varpå hållbarhetschefen i Sverige menar grundar sig i skillnader mellan länder 
och dess marknad, köpvilja och hur pass långt landet kommit inom hållbarhet i samhället och 
bland medarbetare. Detta är faktorer som ständigt mäts och analyseras för att underlätta 
strategiarbetet på ett globalt plan. Dessa operationaliseras därefter till separata regioner och 
länder varpå utveckling av affärsplaner sker. Lokala varuhus arbetar på så sätt efter nationella 
riktlinjer där samarbete och aktiviteter med välgörenhetsorganisationen uppmuntras. 
 
”IKEA Sverige har en strategi att arbeta utefter våra förutsättningar i Sverige. Och då gör vi 

en egen affärsplan för ett år, och förhåller oss till den för vad som är unikt just i Sverige.” 
 
Hållbarhetschefen menar att detta är IKEAs styrka. IKEA Sverige har cirka 7000 anställda, 
där varje varuhus har en frihet i hur deras arbete ska läggas upp efter den lokala marknaden. 
Respondenten menar att alla anställda kan ses som ytterligare hållbarhetsansvariga då 
organisationen ständigt arbetar efter ett mer hållbarhet sätt. Nyckeln till IKEA framgång tror 
han ligger i alla medarbetare i kombination med ett strukturerat strategiarbete med konkreta 
mål. Han beskriver hur IKEAs medarbetare är anledningen till varför organisationen kan 
anses som ett framgångsexempel inom hållbarhetsområdet. Utan medarbetarna hade ingenting 
kunnat hända, menar han. Det kräver att medarbetarna tycker det är roligt och spännande att 
arbeta med hållbarhet för att de ska integrera ämnet i allt som görs.  
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”… och samtidigt är det också ett fantastiskt bubblande hav som vi möts av här inom IKEA. 

Och jag tror att det är nyckeln till framgång.” 
 
Varuhus har kommit med egna engagemang som tagits till en nationell eller global nivå, där 
lokala varuhus genomför goda exempel och delar med sig av dessa. Denna information sprids 
genom intranät, nyhetsbrev eller en tidning där de goda exemplen beskrivs med hjälp av 
journalister.  Men även genom mejl eller varuhusbesök kan en diskussion föras på ett mer 
informellt sätt. 
 

”Så strategi i all sin ära, men har de inte verklighetstestats i ett varuhus får det inte full 
kraft.” 

 
Hållbarhetschefen lyfter fram kunden som en central faktor för IKEAs arbete och utveckling 
med hållbarhet. Mötet med kunder i varuhusen skapar möjligheter för IKEA att få feedback 
och återkoppling på hållbarhetsarbetet, vilket tillsammans med interna och externa 
undersökningar tillgodoser IKEA med information om vad kunden tycker om IKEA och vad 
de kan bli bättre på. 
 
Avslutningsvis uttrycker han att IKEA även har utmaningar och framtida mål. Att arbeta mot 
en mer sekulär ekonomi innebär att återvinna och återanvända material på ett bättre sätt, 
vilket IKEA kommer arbeta med och kommer bli en förutsättning framöver. Detta är något 
som hållbarhetschefen menar tar lång tid eftersom även samhället måste förändra sitt beteende 
och inställning. Han menar att om IKEA kan stänga sitt linjära flöde med att förbruka resurser 
och öppna upp på ett bredare plan med att återanvända material, kan IKEA fortsätta att vara 
en ledande aktör. 
 

4.3 Lokal nivå                                                                                                

4.3.1 Respondent 3; Varuhuschef på IKEA Örebro 
Varuhuschefen på IKEA Örebro beskriver sin roll som yttersta ansvarig för enheten vad gäller 
personal, omsättning och resultat samt allt som berör verksamheten i varuhuset. Hon har ett 
nära samarbete med övriga chefer eftersom hennes uppdrag är att delegera ut ansvar.  
 
Hon uttrycker att hållbarhet är viktigt för IKEA och att något som man som såväl företag och 
privatperson måste arbeta med för att vi över huvud taget ska kunna fortsätta leva på planeten. 
Varuhuschefen menar att hållbarhet generellt sett är viktigt för varuhusets medarbetare, men 
även är ett viktigt område för henne på ett personligt plan. Hon lyfter fram sin stolthet över att 
arbeta inom ett företag som har ett stort hållbarhetsengagemang och som långsiktigt arbetar 
med hållbarhet. Hon fortsätter med att redogöra för att IKEA upplever en väsentlig utmaning: 
svårigheten med att kommunicera ut hållbarhetsarbetet till sina kunder. 
 
”Vi gör ju väldigt mycket vad gäller miljö, det tråkiga är väl kanske att vi har svårare att nå 

ut med det, att vi är dåliga på att kommunicera fullt ut hur mycket vi gör.” 
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Arbetet med produktutveckling är likaså ett centralt område för IKEA samt att de arbetar efter 
en demografisk design. Det ska hjälpa IKEA att uppfylla fem dimensioner vad gäller form, 
kvalitet, hållbarhet, funktion och lågt pris. Varuhuschefen fortsätter med att berätta om den 
omfattande resursförbrukning som IKEA står för och menar att detta går emot hållbarhet, 
vilket i sin tur även är en anledning till varför IKEA vill erbjuda förslag och möjligheter som 
möjliggör att kunden kan ett leva mer hållbart liv hemma.  
 
”Så att det handlar dels om hur man använder produkten, dels om produkten är hållbar i sig, 

och dels hur vi som företag ska ta ett stort ansvar för miljön.” 
 
Lokala initiativ och engagemang, med stöd från IKEA centralt, menar varuhuschefen är 
viktigt. Sådana lokala initiativ och engagemang menar hon att IKEA Örebro gör en hel del av, 
genom källsortering i olika fraktioner exempelvis ses som en självklarhet. Respondenten 
poängterar även att kunder kan komma till varuhuset för sortering av gamla produkter, 
förpackningar, lysrör och andra avfall. Däremot uttrycker hon att de behöver förbättras på att 
informera kunden om detta. Respondenten menar att IKEA Örebro gör så mycket som möjligt 
med små medel, men hon betonar att ännu mer kan göras och att förbättringsarbete inom 
hållbarhetsområdet ständigt pågår. IKEA arbetar även tätt med sociala entreprenörer vad 
gäller välgörenhet och har bland annat samarbeten med Rädda Barnen, UNCHR och IKEA 
Foundation, där den sistnämnda varje år donerar pengar till behövande. Varuhuschefen 
berättar även om ett nytt initiativ som IKEA Örebro har lokalt med Rädda Barnen, där varje 
medarbetare har möjlighet att antingen skänka 300 kronor eller bidra med kläder och leksaker 
hemifrån som IKEA Örebro med hjälp av Rädda Barnen i sin tur donerar till behövande barn 
under julen. Hon menar att detta är ett trevligt initiativ i rätt riktning, som växt fram ur den 
speciella situation som för tillfället råder med flyktingströmmen. 
 
För att öka kundernas medvetenhet kring IKEAs hållbarhetsarbete berättar varuhuschefen att 
de provat olika metoder, där de under en period tilldelade alla miljövänliga produkter en 
speciell märkning, men vilket däremot resulterade i att kunderna upplevde kommunikationen 
som ett ”brus”.  
 
Något som är centralt bestämt och som IKEA Örebro arbetade med föregående år kallas ”the 
Big Five”. Varuhuschefen berättar att the big five inkluderar fem olika produkter som håller 
en hög miljökvalitetsstämpel; UTZ kaffe, en pall producerad av återvinningsbart material, 
snåltvättande diskmaskin, påslakan tillverkad av miljöcertifierad bomull och LED- lampor. 
Att arbeta med märkningar tillåter kunder som är intresserade och vill veta mer kan ta till sig 
denna information. Varuhuschefen menar dock att det handlar om att finna en fungerande 
balans vad gäller produktmiljömärkningen för att därigenom inte trötta ut kunder med 
kommunikationen. Hon förklarar; 
 

”Det bästa hade ju varit om alla våra produkter varit helt miljövänliga, för då hade vi ju 
kunnat säga att alla våra produkter är miljövänliga och inte behövt miljömärkningar, men vi 
har inte kommit så långt ännu, utan vi har ju påbörjat arbetet med att försöka fasa ut det vi 

kan fasa ut.” 
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Varuhuschefen berättar hur mer tid och arbete lagts ned på det lokala hållbarhetsarbetet. Det 
ökade engagemanget bland medarbetarna ger en indikation på hur mycket idéer och initiativ 
som varuhusets medarbetare har. Hon menar dock att det ständigt sker en regelbunden 
avstämning och kommunikation med den centrala delen för IKEA Sverige. Detta ska ske för 
att undvika att IKEA Örebro utför en aktivitet som motsäger vad IKEA Sverige gör, eller 
samarbetar med organisationer som inte har koppling till IKEA Sveriges värderingar. Hon 
menar att det är viktigt att samarbeta och att arbetet följer samma linje. För att minska risken 
för missuppfattning och möjliggöra för att skapa starkare band mellan varuhusen i Sverige 
berättar varuhuschefen att Sveriges hållbarhetschef under våren kommer att besöka varuhusen 
för att informera och inspirera medarbetarna.  
 
IKEA Sveriges hållbarhetsstrategi formuleras centralt, vilket är ett resultat av det arbete som 
sker på en global nivå. Hon berättar att IKEA Sverige i sin tur omformulerar och anpassar 
denna strategi till den svenska marknaden. Därefter anpassar även IKEA Örebro aktiviteterna 
efter marknaden i Örebro. Hon menar att detta kan röra sig om en specifik fråga som kan 
utvecklas ytterligare på en lokal marknad, exempelvis Örebros engagemang och deltagande i 
Örebro Pride-festival. Initiativet kan enligt varuhuschefen inspirera fler varuhus att engagera 
sig i liknande lokala aktiviteter. Däremot begränsas varuhuset av monetära skäl; 
 

”Vi kan ju inte göra hur mycket som helst själva, vi måste också ha råd att göra det 
naturligtvis. Men det vi har råd med och det som följer de centrala strategierna kan vi 

utveckla vidare och göra varianter på.” 
 
Varuhuschefen menar att anledningen till varför IKEA kan ses som ett framgångsrikt företag 
vad gäller hållbarhet, är kopplat till organisationens grundvärderingar. Hon hänvisar till 
IKEAs vision och syftar på att hållbarhet är viktigt för de många människorna. I 
sammanhanget lyfter hon fram IWAY-certifieringen som innebär att IKEA väljer att inte 
förbruka skog från ursprungsskog utan från hållbara källor och arbetar på ett sätt som går i 
linje med deras strategi People and Planet Positive. Men det är inte endast miljön som är ett 
motiv till IKEAs val att engagera sig i hållbarhet, utan även kunderna. Varuhuschefen berättar 
att kundernas åsikter är viktiga om de ska fortsätta vilja handla på IKEA.  
 
Avslutnings berättar varuhuschefen att det är viktigt för IKEA som arbetsgivare att kunna 
erbjuda sina anställda trygghet och att de behandlas på ett rättvist sätt med en rättvis lön 
samtidigt som IKEA vill vara en bra aktör gentemot sina kunder. Hon beskriver den stolthet 
som finns över att få kunna vara en del i det miljöarbete som IKEA arbetar med; att finna nya 
sätt att bli mer hållbara. 
 
”När jag jobbar för ett miljömedvetet företag tycker jag att det känns schysst och då känner 
jag mig nöjd, och jag känner mig glad, och jag hoppas att medarbetarna här känner samma 

sak. För någonstans vill man jobba åt ett schysst företag, det ligger liksom i sakens natur, och 
därför gillar jag att IKEA jobbar med hållbarhet” 
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4.3.2 Respondent 4; Marknadschef och hållbarhetsansvarig på IKEA Örebro 
Respondenten beskriver sin roll som lokal marknadschef för Örebro och som en del av IKEAs 
ledningsgrupp i Örebro, där hon sitter som funktionschef. Inom lokal marknad ingår vad 
respondenten kallar ”flera ben” som enar funktionen med hållbarhet sedan cirka ett år tillbaka. 
Lokal marknad innehåller IKEAs kundklubb: IKEA Family och den lokala marknaden. Enligt 
respondenten innebär arbetet hur och på vilket sätt IKEA Örebro vill synas, men även 
marknadsanalyser om hur marknaden som tillhör IKEA Örebro ser ut. Hon menar att detta är 
den funktion inom verksamheten som arbetar utanför varuhuset med att driva trafik till 
varuhuset genom att bland annat arbeta med den lokala hemsidan och andra sociala medier. 
Respondenten berättar även att ett av hennes ansvarsområden är att skicka ut pressreleaser till 
lokal media för att underlätta varuhuschefens kontakt med media. Syftet med detta är att en 
enskild individ inte är den synliga, utan att IKEA Örebro som helhet ska synas i de frågor som 
bestäms lokalt och nationellt. Lokal marknad ska på så sätt möjliggöra verktyg för att 
verkställa detta. Sedan några månader tillbaka har funktionen utökats till två personer, då en 
hållbarhetskoordinator har anställts. Respondenten berättar att detta behov funnits under en 
längre tid. Hon berättar om tidigare svårigheter med att ensam tillhöra IKEA Örebros 
ledningsgrupp med en övergripande roll i varuhuset samtidigt som att ha en detaljerad och 
koordinerande roll vad gäller arbete både före, under och efter en genomförd aktivitet. 
 

”Jag har ju lyckats hålla det flytande i väntan på att vi ska ha tillgång till fler timmar och 
kunna anställa en koordinator, men det blir ju inte de här snabba förflyttningarna som jag 
önskar, eller som vi önskar, så jag är jätteglad över att vi har möjlighet till att anställa en 

hållbarhetskoordinator.” 
 
Den lokala marknadschefen menar att resursökningen har inneburit att fler aktiviteter kunnat 
genomföras. Där ett stort fokus ligger vid att fördjupa kontakter med lokala samarbetspartners 
för att öka engagemanget tillsammans bland medarbetarna, lyckas genomföra aktiviteter och 
bli synlig i hållbarhetsfrågor mot kund. Resursökningen har även inneburit att fler aktiviteter 
kan kopplas till hållbarhet, varpå respondenten exemplifierar mjukdjurskampanjen. Dessa 
aktiviteter är sedan tidigare tillsatta av Service Office som är en central avdelning inom 
IKEA-koncernen och arbetar för alla IKEA varuhus i Sverige där färdiga guidelines 
utvecklas. Riktlinjerna används för specifika kampanjer, med material och rekommendationer 
på hur kommunikationen ska se ut i varje varuhus. 
 
Enligt respondenten rekommenderar den centrala delen av IKEA att stärka relationen med 
befintliga samarbetspartners. Vid ett sådant tillfälle sker en dialog med huvudkontoret i 
Sverige. Om andra varuhus i Sverige påbörjat ett samarbete med en organisation, 
rekommenderas andra varuhus ofta att göra detsamma. Marknadschefen beskriver att de 
riktlinjer och ramar som ges från centralt håll inte är samma sak som att det inte har utrymme 
för lokala initiativ. Med detta resonemang menar hon att IKEA Örebro har stora möjligheter 
att själva formulera de arbetssätt som passar varuhuset och den lokala marknaden.  
 
Däremot finns det mer att göra med de befintliga samarbetspartners som de har, vilket hon 
menar är ett argument för att inte förhasta relationer med nya samarbetspartners. Hon hänvisar 
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till IKEAs vision ”att skapa en enklare vardag för de många människorna”, att IKEA vill 
verka positivt för så många som möjligt och inte endast för några få. Detta menar hon kan 
uppnås mer kraftfullt genom redan etablerade samarbetspartners eftersom det finns en 
trygghet i att de är tillitsfulla organisationer som går i linje med de riktlinjer som IKEA anser 
behövs för fungerande samarbete. Dessa krav kallas IWAY-koden som behöver säkras i alla 
nya samarbeten. Samtidigt upplever hon en svårighet i att behöva neka nya samarbeten: 
 
”Jag kan tycka att det är lite tufft att säga nej till vissa men det är ju bara att gå tillbaka till 
att tänka hur vi bäst når ut till så många som möjligt? Och det är ju inte det att vi inte vill 
hjälpa, men vi landar ju hela tiden tillbaka till att det ger mest bred effekt att nå ut till så 

många som möjligt.” 
 
Respondenten berättar att det finns ett stort intresse på hela den svenska marknaden att vilja 
handla från ett ansvarsfullt företag och från ett varumärke som antar ett ansvar för människan 
och miljön. Hon berättar att IKEA arbetat med hållbarhet under många år, men att det trots 
detta finns en viss brist i tillvägagångssättet för hur man kommunicerar ut detta mot kund. 
Hon syftar på att IKEAs kunder inte uppfattar allt det arbete som görs inom 
hållbarhetskategorin. Orsaken är att fokus har legat inom andra områden och att IKEA till viss 
del inte vetat hur kommunikationen ska ske. Men för att öka engagemanget och kunskapen 
inom hållbarhet har IKEA påbörjat olika projekt, såsom ”More Sustainable Life at Home”. 
Projektet innebar att fem medarbetare fått prova på produkter från IKEAs 
hållbarhetssortiment hemma. I år har projektet utvecklats och kallas ”Sustainable Project for 
Everyone”, där fem familjer får möjlighet att prova produkter som gör att de kan leva ett mer 
hållbart liv hemma samtidigt som de ger recensioner genom sociala medier.  
 
Strategin för att öka kundens medvetenhet kring IKEAs hållbarhetsarbete, ökar med ökade 
aktiviteter, menar marknadschefen. Dels berättar hon hur varje medarbetare får utbildning 
inom hållbarhet och om ett nytt initiativ tillsammans med Rädda Barnen som ska förse utsatta 
barn och flyktingar med julklappar. Sådan information förses genom den lokala webbsidan, 
genom Instagram och genom den lokala marknaden.  
 
De aktiviteter som genomförs på IKEA Örebro beskriver respondenten som framgångsrika 
med ett högt antal deltagande kunder. Aktiviteterna kombineras ofta med externa 
föreläsningar som är experter inom olika områden, där de använder produkter från IKEAs 
sortiment används vid exempel. 
 
Marknadschefen beskriver att IKEAs framgångsfaktor är att de har en långsiktig strategi 
samtidigt som de strävar efter att hitta nya lösningar och möjligheter, vilket är aktuellt inom 
både hållbarhetsområdet och hela verksamheten. Hon beskriver att hållbarhetsarbetet får i 
linje med vad Ingvar Kamprad en gång uttalat är grunden till IKEA “att klara sig på så lite 
som möjligt och att göra så mycket som möjligt av det”. Hon beskriver det som att arbetet 
aldrig “blir färdigt”: 
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”Man kan inte säga att ”nu har vi gjort det här”, för vi har ju bara en planet och där 
resurserna inte kommer att räcka i all evighet. Så vi måste fortsätta, och vi vill fortsätta. För 

det finns liksom inga andra alternativ.” 
 

4.4 Kunden 

4.4.1 Sammanfattning av kundintervjuer 
Intervjuerna inleddes med att förse respondenten med bakgrundsinformation om studien och 
genomfördes med kunder i anslutning till entrén vid IKEAs varuhus i Örebro. Därefter fick 
kunderna ta ställning till vad de förknippar med hållbarhet och vilket hållbarhetsområde som 
de tycker att företag bör engagera sig inom. Samtliga kundrespondenter nämnde något av 
följande; donationer till behövande, sociala aktiviteter för att bidra till behövande människor, 
miljövänliga transporter, trivsam arbetsplats för medarbetarna eller miljövänliga produkter. 
Vad gäller följdfrågan ansåg tretton kunder att miljövänliga produkter och transporter är det 
område som företag bör lägga ned mest energi på. Fyra respondenter lyfte fram lokala 
samarbeten vad gäller sociala aktiviteter och donationer, en kundrespondent kunde inte svara 
på frågan och de resterande två ansåg att ett företag bör se efter leverantörer och säkra 
produkternas kvalitet. 
 
Kunderna fick även svara på varför de handlat på IKEA och vad som de anser är viktigt för att 
de ska vilja handla på IKEAs varuhus i Örebro. Majoriteten av respondenterna, sjutton av 
totalt tjugo respondenter, menade ett produktens pris och tillgänglighet är avgörande faktorer 
varför de valt att handla på IKEA. Tre respondenter dela med sig av egna erfarenheter där de 
upplevt en brist på produkter i sortimentet, då produkten inte funnits i lager vid tidpunkten för 
köptillfället. En individ beskrev även IKEA som ett legitimt företag med ett starkt varumärke. 
Tretton personer ansåg att IKEA är ett företag som kan ses som ansvarsfullt när det kommer 
till att anta ett socialt- och hållbarhetsansvar och vara en bidragande faktor till valet att 
handla, medan fem stycken inte hade en sådan uppfattning samtidigt som två respondenter 
inte kunde inte ta ställning. Därefter ställdes följdfrågor till alla kunder, varav fyra av de 
kunder som svarade att de ser IKEA som ett hållbart företag menade att de grundar sin 
uppfattning på information som de erhållit via media och genom aktiviteter som de sett i 
varuhuset kopplat till donationer och välgörenhet. Två av dessa talade om att de fått 
information om pågående aktiviteter från personal och en respondent nämnde företagets 
samarbete med Rädda Barnen. Dessutom hade fyra av respondenterna uppmärksammat att 
IKEA Örebro deltagit i Örebro Pride-tåg ett år. De kunder som svarade att de inte har en 
uppfattning av IKEA som ett hållbart företag hänvisade till verksamhetens storlek samt 
resursförbrukning vid produktion kopplat till produkternas pris och att det på så vis inte 
framstå som rimligt. Resterande sju kunder motiverade sina svar genom att påpeka saknad av 
information kring ämnet för att kunna reflektera eller ta ställning till frågan. 
 
Sju av de tjugo kundrespondenterna anser att IKEAs arbete med hållbarhet fungerar som en 
positiv komplettering till vad IKEA tidigare identifierats som; kvalitetsmöbler till ett bra pris, 
vilket är en bidragande faktor till varför de valt att handla på IKEA Örebro. En klar majoritet 
bestående av nitton respondenter ansåg att kunskapen om att IKEA engagerar sig i 
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hållbarhetsfrågor inte varit en bidragande faktor i valet att handla på IKEA Örebro, utan att 
valet delvis även ligger i det “svenska varumärket”. De menade att de haft en lång relation till 
IKEA sedan barnsben, men att motivet till att handla på IKEA skulle kunna stärkas vid mer 
kunskap om vad IKEA gör inom hållbarhet.  
 
Vad gäller IKEAs arbete med välgörenhet och donationer pratade fyra kunder om IKEAs 
mjukdjurskampanj, tre visste om att IKEA genomför välgörenhetsmässiga donationer varje år. 
Åtta av kunderna kände inte till några donationer men det förekom ett flertal tillfällen då 
kunderna diskuterades att IKEA på något sätt kan vara engagerad på grund av dess storlek. 
Sponsring och samarbete med diverse organisationer kom även på tal. Fem av respondenterna 
kände inte till att IKEA genomför donationer till välgörenhet. Endast en av de totalt sju 
kunderna som redan innan intervjun hade kunskap om IKEAs välgörenhetsengagemang hade 
någon gång deltagit vid någon av de aktiviteter som IKEA Örebro anordnat, medan resterande 
sex respondenter inte deltagit någon gång. Däremot hade alla sju av dessa respondenter någon 
gång handlat en produkt som varit kopplad till en av IKEAs välgörenhetskampanjer. Bland de 
åtta respondenter som talade om en okunskap kring IKEAs välgörenhetsarbete, hade inte 
heller någon av dem deltagit vid aktiviteter som anordnats på IKEA Örebro. Däremot hade 
fem vid olika tillfällen tagit del av en av IKEAs välgörenhetskampanjer. Tre av 
respondenterna ansåg sig inte vilja delta i någon form av kampanj eller har inte sedan tidigare 
deltagit. Två respondenter angav att de inte känt till IKEAs samarbeten med 
välgörenhetsorganisationer, men att de kan tänka sig att delta i en kampanj i framtiden. På 
frågan där intervjurespondenternas tillfrågades huruvida de kan tänka sig att köpa en 
miljövänlig produkt svarade alla tjugo respondenter att de kan tänka sig detta, varav tretton 
stycken av dessa visade sig ha varit medveten vid ett sådant köpbeslut.  
 
En avslutande fråga gällande kunders möjlighet att kunna påverka IKEA Örebros 
hållbarhetsarbete såg femton kundrespondenter att möjligheterna var svåra. Detta motiveras 
dels genom tidigare svar kring ovissheten och avsaknaden av information och kunskap kring 
IKEA Örebros arbete med hållbarhet, varpå kunderna på så sätt dragit slutsatsen att en 
möjlighet att kunna påverka inte är möjlig. Tre av dessa framförde även att de inte tidigare 
sett en sådan öppning eller inbjudan. De resterande fem respondenterna framförde en 
annorlunda syn, då dessa menade att påverkan är möjlig, eftersom man kan påverka genom att 
aktivt delta i diverse kampanjer, välja mer hållbara produktalternativ och prata med personal 
eller kundtjänst kring frågor, funderingar eller idéer.  
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5 Analys 
Detta kapitel syftar till att binda samman studiens empiri med studiens teoretiska 
referensram, vilket sedan kommer att mynna ut i studiens slutsatser. Analysen baseras på 
uppsatsens två analysverktyg; analysmodell och sammanfattande tabell 1. Analysen kommer 
att följa de steg som framgår av tabell 1, som består av en delanalys ett och en delanalys två. 
Analysen kommer även vara en grundläggande del vid den avslutande diskussionen. 
 

5.1 Delanalys ett 
Delanalys ett har till syfte att kartlägga hur IKEA centralt, IKEA Örebro och kundens 
network picture uttrycker sig baserat på vår empiri. I avsnitt 2.1 redogör vi för begreppet 
CSR, där vi valt att utgå ifrån Carrolls (1991) definition av CSR som delat upp begreppet i de 
fyra olika områdena ekonomiskt, miljömässigt, etiskt och socialt ansvar. Dessa fyra områden 
grundar sig i den problematik som företag brottas med, nämligen att balansera aktieägarnytta 
med samhällsnytta (Carroll, 1991).  
 
Utifrån den beskrivning och de begrepp som respondenterna uttryckt har vi kunnat tolka och 
kategorisera empirimaterialet enligt de fyra områdena för CSR. Med hjälp av analysverktygen 
blir det därmed intressant att utvärdera hur de olika nivåerna beskriver IKEAs 
hållbarhetsarbete och vilka av de fyra områdena inom CSR som får störst fokus. Detta 
eftersom dessa beskrivningar representerar varje nivås network picture när det kommer till 
IKEAs hållbarhetsarbete, genom att de beskriver hur de uppfattar IKEAs omvärld, 
affärssituation och position (Mason & Leek, 2008; Mouzas, Henneberg & Naude, 2007).  
 
De resonemang som framgår i empirin är grunden till huruvida vi valt att markera respektive 
CSR-område med “++”, “+” eller “-” i tabell 2 nedan. Vi förklarar resonemangen bakom 
markeringarna i tabell 2 i löpande text under varje CSR-område. Uppdelningen följer 
strukturen i tabellen, vilket innebär att vi först utvärderar empirin gällande det ekonomiska 
ansvaret, följt av det miljömässiga ansvaret, sedan det etiska ansvaret och därefter det sociala 
ansvaret. Avslutningsvis förs en sammanfattande reflektion om vad som framkommit i varje 
område. 
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Tabell 2; Delanalys ett, network picture 

 
Källa: Egenframtagen tabell baserad på Ford et al. (2003) och Carroll (1991) 
 

5.1.1 Ekonomiskt ansvar 
Vi har tolkat empirimaterialet från de två intervjuerna med IKEA på central nivå, som att den 
generella uppfattningen på central nivå är att hållbarhet kan agera som ett verktyg för att 
kunna erbjuda kunden en mer lönsam vardag. Detta exempelvis genom att byta ut glödlampor 
mot LED-ljuskällor, att designa möbler på återvunnet material eller att finna sätt att producera 
möbler med hjälp av så lite material som möjligt. Ur empirimaterialet från IKEA centralt 
uttrycker hållbarhetschefen från IKEA Sverige att IKEA ser den snabbt stigande 
befolkningsökningen världen över, i kombination med människors ökade levnadsstandarder, 
som en ökad potentiell målgrupp för IKEA. En ökad potentiell målgrupp kan därmed tänkas 
påverka IKEAs framtida strategiformulering, eftersom denna till stor del baseras på vad 
kunderna efterfrågar. Vi menar att detta går att koppla till Cheng och Ahmads (2010) 
argument om att det är viktigt att även inkludera potentiella kunder, eftersom de har en positiv 
inverkan på ett företags framtid. 
 
Av empirin från IKEA i Örebro framgår att respondenterna endast i liten utsträckning lyfter 
aspekter som berör den del av CSR som handlar om det ekonomiska ansvaret. Både 
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marknadschefen och varuhuschefen beskriver att de på senare tid har fått tillgång till mer tid 
och resurser för arbete med hållbarhetsfrågor. Deras berättelser vittnar om att IKEA Örebro 
har höga ambitioner och att det endast är resurserna som begränsar vad varuhuset kan 
åstadkomma, inte kreativiteten. Det faktum att IKEA i Örebro endast diskuterar det 
ekonomiska ansvaret i en liten utsträckning tycker vi är intressant med tanke på att forskare 
menar att de positiva finansiella effekterna är en stor anledningen till varför många 
organisationer väljer att implementera CSR (Husted & Allen, 2007; Arendt & Brettel, 2010; 
Sharp & Zaidman, 2010; Banerjee et al., 2014). IKEA centralt diskuterar därmed lönsamhet i 
termer av produktion och att säkerställa produkternas pris, medan IKEA Örebro snarare 
diskuterar lönsamhet i termer av resurser i varuhuset. I detta avseende bidrar IKEA centralt 
och IKEA i Örebro med olika perspektiv vad gäller det ekonomiska ansvaret 
 
Vi anser oss kunna tolka den insamlade empirin som att respondenterna för IKEA centralt och 
respondenterna för IKEA Örebro har lagt olika mycket vikt vid det ekonomiska ansvaret i 
intervjuerna. Vi menar att detta beror på att varuhusen är den direkta länken mellan IKEA och 
kunderna, varför det är troligt att varuhusen i stället fokuserar på att förmedla de aktiviteter 
som de utvecklat kopplat till det miljömässiga, etiska och sociala ansvaret snarare än det 
ekonomiska. Detta vill vi koppla till Forehand och Griers (2003) argument, som menar att ett 
företag som det har visat engagerar sig i CSR-frågor för egen vinnings skull kan ha negativ 
effekt på konsumenternas attityd gentemot företaget. Därmed kan det vara ett medvetet val att 
IKEA i Örebro lägger mindre fokus vid den ekonomiska delen av CSR jämfört med vad 
IKEA gör centralt. Vad IKEA har för ekonomiska incitament och vad de har för 
överenskommelser med sina intressenter är sannolikt ämnat att kommuniceras internt inom 
IKEA och inte ämnat att kommuniceras externt (Brunsson, 1990). Detta även för att undvika 
att konsumenter börjar ifrågasätta vad IKEA egentligen har för incitament bakom sitt 
engagemang (Vlachos et al., 2009). 
 
Empirin från kundintervjuerna tyder däremot inte på att kunderna upplever IKEAs 
hållbarhetsengagemang grundas på monetära incitament, varför vi inte kan tolka någon 
naturlig koppling mellan kunden och det ekonomiska ansvaret inom CSR. Denna 
omständighet förtydligar ytterligare det resonemang som förts tidigare, om att IKEA troligtvis 
i första hand inte förmedlar de ekonomiska fördelarna extern utan anpassar den externa 
kommunikationen till att fokusera på de övriga tre områdena inom CSR. Den enda antydan 
till en koppling med det ekonomiska ansvaret är genom de fem respondenter som inte ser 
IKEA som ett hållbart företag. Dessa hänvisar till att IKEA erbjuder möbler till ett lågt pris 
och att de därför anser att det samtidigt inte framstår som rimligt att de producerats på ett 
hållbart sätt. 
 
Inom det ekonomiska ansvaret ingår två huvudområden, (1) att se över hur hållbarhet kan 
påverka verksamhetens lönsamhet samtidigt som organisationen (2) ska kunna ge ersättning 
till aktieägarna (Carroll, 1991; Lantos, 2001). Nämnvärt är att den finansiella skyldigheten till 
aktieägare inte berörs av någon av respondenterna, förutom hållbarhetsassistenten som vid ett 
tillfälle beskrev att IKEAs hållbarhetsarbete kan ses som ett vinn-vinn-arbete där både IKEA 
och samhället kan gynnas. Avsaknaden av en sådan redogörelse kan tänkas grunda sig i 
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IKEAs ovilja att förknippas med monetära incitament, eftersom detta som tidigare nämnt kan 
ge negativa effekter på konsumentens attityd gentemot IKEA (Forehand & Grier, 2003). 
 
Baserat på dessa resonemang har vi markerat tabell 2 med “-”, “+” eller “++” som illustrerar 
hur vi tolkat att empirin kan kopplas till teorin. Baserat på de två huvudsakliga områdena som 
berörs inom det ekonomiska ansvaret har vi dessutom tagit fram den sammanfattande 
begreppsmodellen figur 4 nedan. Begreppsmodellen tydliggör huruvida vi tolkat att 
respondenterna berört de huvudsakliga områdena, (1) lönsamhet och (2) avkastning till 
aktieägarna (Carroll, 1991; Lantos, 2001). Markeringarna följer en liknande princip som för 
tabell 2, där “X” innebär att vi anser empirin visat att respektive nivå har berört området 
medan “-” innebär att empirin inte visat på en naturlig koppling.  
 
Figur 4: Begreppsmodell för ekonomiskt ansvar  

 
Källa: Egenframtagen sammanfattande modell baserad på Caroll (1991) och Lantos (2001) 
 
Lönsamhet; Eftersom den undersökta nivån “kunden” varken redogör för lönsamhet eller 
avkastning till aktieägarna, anser vi att det inte finns en direkt koppling till det ekonomiska 
ansvaret i kundens uppfattning av IKEAs hållbarhetsarbete, varpå båda rutorna i figur 4 för 
“kunden” har markerats “-”. Men eftersom det däremot framgått att både IKEA centralt och 
IKEA Örebro beskriver IKEAs hållbarhetsarbete på ett sätt som går att koppla till lönsamhet 
har båda dessa nivåer markerats med “X” i figur 4.  
 
Avkastning till aktieägare; Enligt vår tolkning av empirimaterialet var hållbarhetsassistenten 
däremot den enda av respondenterna som berörde området gällande avkastning till aktieägare, 
om än i liten grad, varför vi markerat denna ruta med “X” och de andra med “-”.  
 
Figur 4, tillsammans med övrig tolkning av empirin, har därefter fungerat som underlag för 
markeringarna i tabell 2 som presenterats tidigare. Baserat på vad som framgått av kundens 
empiri anser vi att det inte går att koppla respondenternas uppfattning av IKEAs 
hållbarhetsarbete till det ekonomiska ansvaret på ett naturligt sätt. Ruta 3A i tabell 2 förses 
därför med markeringen “-” i området ekonomiskt. Enligt figur 4 framgår det däremot att 
både IKEA centralt och IKEA Örebro beskriver IKEAs hållbarhetsarbete på ett sätt som går 
att koppla till ekonomiskt ansvar, varför vi har markerat ruta 2A med “+” och ruta 1A med 
“++”. Anledningen till att de markerats olika är på grund av att IKEA centralt i större grad 
lyfter ämnet, vilket framgår av figur 4 ovan. 
 
Genom begreppsmodellen figur 4 och tabell 2 ämnar vi att visa hur empirin visar på vardera 
nivås network pictures inom det ekonomiska ansvaret (Henneberg et al., 2006; Ford et al., 
2003; Leek & Moses, 2008). Nämnvärt är däremot att detta inte nödvändigtvis behöver 
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återspegla IKEAs egentliga uppfattning vad gäller det ekonomiska ansvaret, eftersom 
kommunikationen som förs externt inte nödvändigtvis behöver överensstämma med den 
kommunikation som IKEA för internt (Brunsson, 1990).  
 

5.1.2 Miljömässigt ansvar 
Vi konstaterar att den miljömässiga delen av CSR har stort fokus i IKEAs hållbarhetsrapport 
och inom den operativa verksamheten inom IKEA överlag. Av empirin framgår att IKEA 
centralt och IKEA Örebro redogör likartade exempel av hur IKEA arbetar för att bli mer 
miljömässigt ansvarstagande. Vi tolkar även respondenternas svar som att IKEA centralt ser 
den miljömässiga aspekten som en central del för hur de väljer att utforma rutiner och 
produktion, eftersom IKEA är en tillverkande organisation som producerar stora volymer och 
kräver stora mängder resurser. Att IKEA uttrycker att de ser nödvändigheten bakom att vara 
ansvarstagande i och med den mängd resurser som används samt därmed utvecklar åtgärder 
som går i enlighet med detta, kan enligt Deegan (2002) vara ett försök att kommunicera sina 
värderingar till kunden. IKEA kan bland annat visa kunden deras miljömedvetenhet genom att 
marknadsföra hur de anpassar nybyggnationer till att vara hållbart producerade vad gäller 
material och energiförbrukning, såsom exempelvis byggnationen av sustainability flagship 
store. 
 
Utifrån de beskrivningar som respondenterna på varuhuset i Örebro framfört framgår att även 
IKEA Örebro ser miljö som en väsentlig del i hållbarhetsarbetet. Däremot belyser de främst 
åtgärder som IKEA åstadkommer globalt, snarare än åtgärder som kan åstadkommas lokalt i 
varuhuset. Däremot finner vi samtidigt anledning att tro att detta grundar sig i att IKEA 
Örebro inte arbetar med strategiarbete i samma utsträckning som IKEA gör centralt. Detta då 
de arbetsuppgifter som präglar IKEA centralt involverar övergripande strategiarbete inom 
området för miljö gällande hållbarhetsanpassning av produktion och liknande, varpå det 
påverkar hela verksamheten i helhet och därmed är ämnad att hanteras centralt snarare än 
lokalt. IKEA Örebro kan snarare påverka den miljömässiga aspekten inom de områden som 
berör det direkta arbetet i varuhuset, såsom källsortering eller att värna om 
energiförbrukningen. Det anser vi kan vara en möjlig orsak till varför respondenterna från 
IKEA Örebro i mindre utsträckning har möjlighet att redogöra för det miljömässiga ansvaret i 
termer av hur det hanteras lokalt. 
 
Av den empiri som tillhandahållits från kunderna framgår det att de i första hand förknippar 
begreppet hållbarhet med miljö. Att empirin tyder på att kunden anser att miljön är en av de 
viktigaste områdena inom hållbarhetsområdet går i linje med studiens antagande som vi 
inledningsvis presenterat i inledningskapitlet. Baserat på forskning och förstudien med IKEA 
gjorde vi inledningsvis bland annat ett antagande om att både IKEA och kunden skulle lägga 
större vikt vid det miljömässiga och sociala ansvaret, snarare än det etiska och ekonomiska. I 
detta avseende bekräftar kundrespondenternas berättelser studiens antagande. Även IKEA på 
både central nivå och lokalt i Örebro ser det miljömässiga ansvaret som en väsentlig del i 
deras hållbarhetsarbete. Därmed blir det troligt att det är information inom just denna kategori 
som de främst vill förmedla gentemot kunden. Det är väsentligt att anpassa informationsflödet 
efter vad kunden “vill höra” eftersom IKEAs relation till kunden är ett av de viktigaste 
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fokusområdena för att uppnå framgång (Kotler, 2003). Däremot är det viktigt för IKEA att 
även identifiera vad kunderna efterfrågar för typ av CSR-arbete, eftersom det finns en risk för 
att kunden upplever IKEA som ointressant om IKEAs värderingar inte stämmer överens med 
kundens (Grankvist, 2011).  
 
Dessutom kan IKEAs externa kommunikation till kunden gällande deras hållbarhetsarbete 
även ha en positiv påverkan på kundens vilja att skapa långsiktiga relationer (Gadeikiene & 
Banyte, 2013). Detta givet att IKEA på ett framgångsrikt sätt lyckats identifiera vad kunden 
efterfrågar och anpassat informationsutbudet efter vad de önskar att höra. Kundens ökade 
kännedom kring IKEAs arbete med CSR kan enligt Arendt och Brettel (2010) bidra med 
positiva effekter på IKEAs sociala rykte. Med tanke på att IKEAs kunder uttrycker att 
miljöarbete är en av de viktigaste delarna inom hållbarhet, samtidigt som det dessutom är 
detta område som de flesta kunder förknippar med IKEA och hållbarhet, menar vi att IKEA 
kan ha lyckats med att identifiera vilket hållbarhetsområde som kunden tycker är mest 
väsentlig och anpassat kommunikationen därefter. Även resultatet från Hållbarhetsbarometern 
2015, där IKEA kom tvåa, tyder på detta (fn.se). 
 
Genom figur 5 nedan, illustreras huruvida vi tolkat att respondenterna berört de huvudsakliga 
områdena som ingår i det miljömässiga ansvaret av CSR som presenterats i avsnitt 2.1; 
miljömässig medvetenhet, återvinning och återanvändning, miljövänliga produkter och dess 
livscykel samt transporter (Grankvist, 2009; Hwang, Wen & Cheng, 2010; Carroll, 1991).  
 
Figur 5: Begreppsmodell för miljömässigt ansvar 

 
Källa: Egenframtagen sammanfattande modell baserad på Grankvist (2009), Hwang et al. (2010) och Carroll 
(1991) 
 
Miljömässig medvetenhet; Respondenterna från IKEA centralt visar på en miljömässig 
medvetenhet genom att de bland annat uttrycker att hållbarhet är ”how we see IKEA making 
business” och genom de även uttrycker att hållbarhetsarbetet inte är ett sidoarbete. Även 
IKEA Örebro och kunden visar på en helhetlig förståelse för vikten av att bedriva en 
verksamhet på ett miljövänligt sätt. Detta genom att IKEA Örebro beskriver IKEAs 
hållbarhetsarbete som en integrerad del i IKEAs helhetliga verksamhetsstrategi, och att 
hållbarhet är viktigt i allt från produktion till affärsrelationer. Kunden kan även anses vara 
miljömässigt medveten då majoriteten av respondenterna uttrycker att det tycker att det är ett 
viktigt område för företag att engagera sig inom. Baserat på dessa empiriska berättelser har vi 
markerat samtliga av de tre nivåerna med “X” i figur 5.  
 
Återvinning; Samtidigt som alla nivåer visar på miljömässig medvetenhet, är det endast 
respondenterna från IKEA Örebro och IKEA centralt som uttrycker vikten av att återvinna 
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och återanvända material, förutom den information som vid ett flertal tillfällen framgår i 
hållbarhetsrapporten. IKEA på central nivå menar att arbetet mot en mer sekulär ekonomi 
kräver att IKEA återvinner och utvecklar nya lösningar för återanvändning av material. Även 
IKEA Örebro beskriver hur de källsorterar och återvinner material för hela varuhuset. 
Återvinning eller källsortering berörs däremot inte av någon av kundrespondenterna. Därför 
anser vi att detta område endast berörts på lokal och central nivå, varför kunden erhålls 
markeras “-” medan de övriga två markeras “X” i figur 5.  
 
Miljömedvetna produkter; Vad gäller miljövänliga produkter och dess livscykel kan vi från 
empirimaterialet konstatera att samtliga nivåer på ett eller annat sätt berört ämnet, vilket 
delvis kan bero på det faktum att IKEA är ett tillverkande företag varpå det faller naturligt att 
ämnet behandlas.  
 
Miljövänliga transporter; Däremot är det endast IKEA centralt och kunden som berör ämnet 
gällande miljövänliga transporter. IKEA centralt beskriver hur arbetet med effektivisering av 
miljövänliga transporter är under ständig utveckling samt kunden uttrycker att miljövänliga 
transporter är ett av de viktigaste områdena som en tillverkande organisation bör fokusera på 
vad gäller deras CSR-arbete. Av denna anledning har vi tolkat empirimaterialet från IKEA 
Örebro som att det inte kan kopplas till hållbarhetsteorin som diskuterar miljövänliga 
transporter. Därför markeras endast IKEA centralt och kunden med “X” medan IKEA Örebro 
markeras “-” i figur 5. 
 
Med utgångspunkt i den tidigare diskussionen har vi därefter angett olika markeringar i tabell 
2 inom området för miljö i rutorna 1A, 2A och 3A. Baserat på markeringarna i figur 5, i 
kombination med att samtliga av de tre nivåerna framför att det miljömässiga ansvaret är en 
väsentlig del i IKEAs hållbarhetsarbete, har samtliga av de tre nivåerna erhållit markeringen 
”++”. Detta visar på att alla tre nivåer lägger stor vikt vid det miljömässiga ansvaret. Genom 
figur 5 framgår däremot att de olika nivåerna fokuserar på olika områden inom miljö. Detta 
grundar sig i hur de diskuterar det miljömässiga ansvaret utifrån olika perspektiv, där det 
främst är kundens perspektiv som skiljer sig från de övriga två nivåerna inom IKEA. Vi 
menar däremot att denna olikhet är ett naturligt utfall, eftersom kunden omöjligt kan ha 
samma information om IKEAs hållbarhetsarbete som IKEAs medarbetare har varför de 
därmed har olika underlag att basera sina uppfattningar på (Mason & Leek, 2008; Håkansson 
& Ford, 2002; Gioia et al., 2000).  
 

5.1.3 Etiskt ansvar 
Baserat på de begrepp och beskrivningar som framgått från empirimaterialet med 
intervjupersoner från IKEA centralt och IKEA Örebro, beskriver de tydligt hur de ser IKEAs 
hållbarhetsarbete som en integrerad del i hela verksamheten. De menar att hållbarhetsarbetet 
är integrerat i IKEAs värderingar och det dagliga arbetet, och därmed inte ses som ett 
sidoarbete. Att IKEA har definierat sina värderingar och hur de ska arbeta med hållbarhet 
både internt och externt, är väsentligt för att medarbetarna ska bli införstådda i IKEAs 
värderingar och för att det ska lyckas bli en integrerad del i verksamheten i helhet (Grankvist, 
2009). Av empirin framgår att IKEA på både central och lokal nivå menar att 
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hållbarhetsarbetet går ihop med IKEAs vision om att ”skapa en bättre vardag för de många 
människorna”. Den generella uppfattningen är att IKEAs medarbetare är stolta över att arbeta 
åt ett företag som vill göra gott, vilket tyder på att de är införstådda i att det är ett viktigt 
arbetsområde samt att det går i linje med deras egna personliga preferenser (Grankvist, 2009).  
 
Dessutom beskriver IKEA på både central och lokal nivå att de tror att nyckeln till framgång 
är ett strukturerat strategiarbete med konkreta mål vad gäller hållbarhet och att det är kopplat 
till IKEAs grundvärderingar som grundar sig i ”att klara sig på så lite som möjligt och att göra 
så mycket som möjligt av det ”. Detta menar vi går att koppla till Hwang, Wen och Chengs 
(2010) argument som belyser just denna aspekt, att det är viktigt för företag att utforma en 
strategi som går i linje med hållbarhet och miljö för att kunna stärka sin konkurrenskraft. 
 
Däremot är det som hållbarhetsassistenten belyser även en viktig del för att kunna uppnå 
framgång enligt Grankvist (2011) och Deegan (2002), där hon beskriver IKEA som ett “Vi”. 
För att IKEA ska uppfattas som en enhetlig organisation krävs det att samma värderingar 
genomsyrar hela organisationen, och för att kunden i sin tur ska kunna uppfatta värderingarna 
på det sätt som IKEA vill att de ska göra. Detta är väsentligt eftersom IKEA centralt anpassar 
strategiarbetet och sina aktiviteter kring hållbarhet efter vad de enligt deras marknadsanalys 
tror att kunden efterfrågar. Men om IKEAs varuhus samtidigt har en annan uppfattning av vad 
IKEA har för värderingar, som en konsekvens av att värderingarna inte är integrerat i hela 
organisationen, finns det en risk för att annorlunda värderingar kommuniceras ut till kunden. 
Det innebär med andra ord att de resurser som IKEA lagt ned på att försöka identifiera vad 
kunden efterfrågar för typ av hållbarhetsarbete i slutändan inte ger något resultat, eftersom 
kunden ändå inte uppfattar arbetet på det sätt som IKEA ämnat att de skulle göra från början. 
Om dessa missförstådda värderingar dessutom inte stämmer överens med kundens egna 
värderingar, finns det även risk för att de upplever IKEA som ett ointressant och mindre aktivt 
företag att handla från (Grankvist, 2011; Deegan, 2002) vilket hämmar IKEAs komparativa 
fördelar (Arendt & Brettel, 2010; Balmer, 2009; Borglund, De Geer och Hallvarsson, 2008). 
Respondenternas svar tyder däremot på att IKEA har förstått vikten av att ha en helhetlig 
definition och beskrivning av deras värderingar som genomsyrar hela organisationen. 
 
Till det etiska ansvaret inom CSR hör tre huvudområden som tidigare presenterats i avsnitt 
2.1; värderingar, mänskliga rättigheter och produktansvar gällande kvalitet och innehåll 
(Carroll, 1991; Grankvist, 2009). Baserat på dessa områden, tillsammans med studiens 
empirimaterial, har figur 6 tagits fram. 
 
Figur 6: Begreppsmodell för etiskt ansvar 

 
Källa: Egenframtagen sammanfattande modell baserad på Carroll (1991) och Grankvist (2009) 
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Värderingar; IKEAs värderingar diskuteras genomgående av respondenterna på både central 
och lokal nivå. Som tidigare nämnts, beskriver respondenterna att det är viktigt att hållbarhet 
är integrerat i hela verksamheten och i allt IKEA gör. När det kommer till empirin från 
intervjuerna med kunden förs däremot ingen diskussion kring IKEAs etiska ansvar i form av 
värderingar eller uppförandekod. Men genom att kunderna tagit ett aktivt val i att handla på 
IKEA kan det tänkas att detta tyder på att IKEAs värderingar åtminstone inte går emot de 
intervjuade kundernas egna värderingar (Worcester, 2009; Grankvist, 2011). Däremot menar 
vi att kundrespondenterna inte på ett tydligt sätt resonerat kring IKEAs värderingar, varför vi 
endast markerat “X” för IKEA centralt och IKEA Örebro och “-” för kunden i figur 6.  
 
Mänskliga rättigheter; vi kan inte se någon tydlig redogörelse till mänskliga rättigheter i 
respondenternas berättelser, däremot indikerar empirin på att de både nivåerna inom IKEA 
värnar om rättvisa villkor vad gäller anställda. Hållbarhetschefen för IKEA Sverige menar att 
IKEA vill säkerställa en bra arbetsmiljö och arbetsvillkor för sina medarbetare. Även 
varuhuschefen för IKEA Örebro beskriver att IKEA tycker att det är viktigt att deras 
medarbetare känner en trygghet och att de behandlas på ett rättvist sätt med en rättvis lön. Det 
ter sig därför som att empirimaterialet från IKEA på central nivå och IKEA lokal nivå i viss 
mån diskuterar mänskliga rättigheter, varför vi markerar dessa nivåer med “X” i figur 6. 
Däremot bedömer vi inte att empirimaterialet från kunden på något sätt kan kopplas till 
hållbarhetsteorin som diskuterar mänskliga rättigheter, varför denna nivå markeras med “-” i 
figur 6. 
  
Produktansvar gällande kvalitet och innehåll; gällande produktansvaret som IKEA har 
gentemot sina kunder, berör kundrespondenterna området på en ytlig nivå snarare än att det 
varit ett diskuterat ämne. Kunden uttrycker att produkternas kvalitet är en av de främsta 
anledningarna till varför de väljer att handla på IKEA, men att det däremot i detta fall är 
nödvändigt att ställa det i relation till produkternas pris. De menar att IKEA erbjuder 
kvalitetsmöbler till ett bra pris. Likaså berör IKEA Örebro detta område genom att de ser det 
som IKEAs ansvar att erbjuda kunderna produkter av bra kvalitet. Nämnvärt är däremot att 
produkternas kvalitet inte berörs av någon av respondenterna på central nivå, varför vi 
markerar IKEA centralt med “-” och de andra två nivåerna med “X”.   
 
Baserat på ovan resonemang och på vad som framgår av figur 6, bedömer vi att IKEA Örebro 
får markeringen “++” i tabell 2 framför etisk, eftersom de berört alla tre områdena inom det 
etiska ansvaret. IKEA centralt markeras däremot “+”, eftersom de inte berört ämnet i samma 
utsträckning som IKEA gjort lokalt. Skillnaden bakom dessa markeringar grundar vi på 
markeringarna i figur 6. Eftersom empirin från kundrespondenterna däremot endast kunde 
kopplas till produktansvar har vi gjort bedömningen att kundernas berättelser i huvudsak inte 
kan kopplas till hållbarhetsteorin som handlar om det etiska ansvaret, varför vi av denna 
anledning markerat ruta 3A med “-”. 
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5.1.4 Socialt ansvar 
När det kommer till det arbete som IKEA gör i samarbete med välgörenhetsorganisationer, 
betonar IKEA på både central och lokal nivå att detta är ett område som ligger i fokus för 
IKEA. Dessa samarbeten skapas främst genom nya projekt och kampanjer, som stärker 
relationen med externa välgörenhetsorganisationer. IKEA centralt framhäver att IKEA strävar 
efter att vara en god samhällsmedborgare, att de vill behandla det närliggande samhället vid 
varuhusen på ett bra sätt, samtidigt som IKEA ska erbjuda en arbetsplats där medarbetarna 
har en trivsam arbetsmiljö. Peloza och Shang (2011) menar att det sociala ansvaret är den 
mest dominerande delen inom ett företags CSR-arbete, vilket vi även anser framgår i 
empirimaterialet.  
 
Det sociala ansvaret inom hållbarhetsarbetet är även den del som är mest synlig för externa 
parter, och att sådant engagemang kan motiveras av strategiska motiv (Peloza & Shang, 
2011). Eftersom konsumenter har förväntningar på att organisationer ska engagera sig i 
välgörande projekt, ökar organisationers incitament att göra just detta (Grafström et al., 2008). 
Att IKEA engagerar sig i sociala aktiviteter ses inte som den viktigaste delen av deras CSR-
arbete, men kundempirin tyder på att det uppskattas av konsumenterna (Carroll, 1991). Det är 
dessutom den sociala delen av IKEAs hållbarhetsarbete, tillsammans med det miljömässiga, 
som kundrespondenterna uppmärksammat mest. Samtidigt är IKEAs relation med sina 
intressenter är ett av de viktigaste fokusområdena för att de ska kunna uppnå framgång 
(Kotler, 2003). Att IKEA väljer att lägga stor vikt vid det sociala hållbarhetsarbetet motiveras 
av drivkraften bakom IKEAs hållbarhetsarbete till stor del är att stärka relationen till kunden 
(Sharp & Zaidman, 2010). Genom de samarbeten som IKEA Örebro redan har, uttrycker 
marknadschefen att de önskar att nå ut till så många som möjligt av kunderna; ”Jag kan tycka 
att det är lite tufft att säga nej till vissa men det är ju bara att gå tillbaka till att tänka hur vi 
bäst når ut till så många som möjligt? Och det är ju inte det att vi inte vill hjälpa, men vi 
landar ju hela tiden tillbaka till att det ger mest bred effekt att nå ut till så många som 
möjligt.” 
 
Ett sätt att få kunden medveten om hur IKEA arbetar med välgörenhetsorganisationer kan 
vara att involvera dem i försäljningen, likt kampanjen Soft Toys for Education (Peloza & 
Shang, 2011; Cheng & Ahmad, 2010). Att få kunden medveten om IKEAs arbete med 
hållbarhet är väsentligt eftersom det kan förbättra IKEAs marknadsposition (Du et al, 2007) 
som ett resultat av en ökad köpvilja (Sen et al,  2006). Att involvera kunden i kampanjer kan 
även resultera i att IKEA kan nå ut till den större kundgrupp (Jutterström & Norberg, 2011), 
varpå detta i sin tur kan leda till komparativa fördelar (Balmer, 2009; Arendt & Brettel, 2010). 
Hållbarhetsassistenten uttryckte det som; “That is something that we do to involve our 
customers and create awareness”. 
 
Inom området för det sociala ansvaret av ett företags hållbarhetsarbete ingår fem 
huvudområden; nöjda medarbetare, mångfald, donationer och katastrofhjälp (Morrison, 2009; 
Husted & Allen, 2007; Carroll, 1991).  
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Figur 7: Begreppsmodell för socialt ansvar 

 
Källa: Egenframtagen sammanfattande modell baserad Morrison (2009), Husted & Allen (2007) och Carroll 
(1991) 
 
Nöjda medarbetare; empirimaterialet vittnar om att samtliga nivåer betonar vikten av att 
IKEA ska säkerställa medarbetarnas trivsel, där IKEA centralt och IKEA Örebro hänvisar till 
att medarbetarna i huvudsak är grunden till IKEAs framgång. Kunden hänvisar även till att 
IKEA bör se till att medarbetarnas arbetsmiljö är trivsam. Det är således en motivering till att 
vi markerat samtliga nivåer med “X”. 
 
Mångfald; vi har inte lyckats identifiera någon del i empirimaterialet från IKEA centralt som 
på något sätt berör området mångfald. Däremot uppmärksammade både IKEA Örebro och 
kunden IKEAs initiativ att medverka i Örebro Pride-tåg iklädda arbetskläder. Några av dessa 
kunder uttryckte dessutom att de blivit positivt överraskade av detta engagemang. Vi tolkar 
således empirin som att respondenterna från nivåerna IKEA Örebro och kunden kan kopplas 
till hållbarhetsteorin som berör området, och vi väljer därför att markera dessa nivåer med 
“X” medan IKEA centralt markeras “-” vad gäller området mångfald.  
 
Donationer; ur empirin från samtliga av de tre nivåerna ligger stort fokus vid att det är viktigt 
för IKEA att avvara resurser för samhällsengagemang och donationer. De delar av empirin 
som handlar om det sociala ansvaret bygger uteslutande på att kundrespondenterna ser IKEAs 
donationer som en godmodig begivenhet som påverkar deras bild av IKEA positivt samt att 
IKEA centralt och IKEA Örebro ser det som en berikande aktivitet som gör att de känner sig 
stolta över att arbeta på IKEA. Det framgår även av intervjuerna med respondenterna från 
lokal nivå att den sociala delen av CSR i form av samarbeten med välgörenhetsorganisationer 
i första hand är det område där de själva kan påverka genom att skapa egna projekt. Det är 
således ett område inom hållbarhetsteorin som vi välvilligt ger markeringen “X” till samtliga 
nivåer i figur 7. 
 
Katastrofhjälp; med den rådande flyktingströmmen faller det sig naturligt för IKEA Örebro 
och IKEA centralt att beskriva vilka åtgärder som IKEA arbetar med. De berättar hur de 
försöker engagera samarbetspartners och IKEAs medarbetare i områden som kan agera som 
hjälpmedel i flyktingkrisen. Däremot visade inte kunden på några uttryck av att de varit 
medvetna om IKEAs engagemang vad gäller flyktingkrisen. Av denna anledning har endast 
IKEA Örebro och IKEA centralt markerats med “X” i figur 7, medan kunden markerats med 
“-”. 
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Baserat på utfallet av markeringarna i figur 7 noterar vi att det sociala ansvaret är ett av de 
områden inom IKEAs hållbarhetsarbete som har störst fokus i respondenternas berättelser. 
Detta genom att en stor del av respondenternas redogörelser kan kopplas till de fyra 
huvudområdena inom det sociala ansvaret, se figur 7. Vi har tolkat empirin som att samtliga 
av de tre nivåerna har berört majoriteten av de fyra områdena som nämnts ovan. Det område 
som IKEA centralt inte berört är mångfald då vare sig hållbarhetsassistenten eller 
hållbarhetschefen diskuterat ämnet på samma sätt som respondenterna från lokal nivå gjort, 
medan det område som kunden inte behandlat är katastrofhjälp. Nämnvärt är däremot att 
respondenterna från IKEA Örebro berört alla fyra områden under intervjuerna. Av denna 
information har vi markerat rutorna 1A, 2A och 3A i tabell 2 med “++”. 
 

5.1.5 Sammanfattning av analysdel ett 
Efter att ha jämfört empirimaterialet med teorin, har markeringarna i kolumn A i tabell 2 
färdigställts. Baserat på tabellen har vi tolkat empirimaterialet för den centrala nivån som att 
respondenterna lyfter fram samtliga av CSRs fyra områden som viktiga delar i IKEAs 
hållbarhetsarbete, vilket framgår genom att alla av CSRs fyra olika områden minst erhållit 
markeringen “+” i tabell 2. Dessutom visar det även att respondenternas svar främst kan 
härledas till de två delarna miljömässigt ansvar och socialt ansvar vilket framgår av tabell 2 
genom noteringen “++”, eftersom dessa området främst diskuterats av respondenterna från 
både IKEA centralt, IKEA lokalt och av kunden. Vi har genom “studiens antagande” antagit 
att den miljömässiga delen och den sociala delen av CSR kommer att vara relativt 
framträdande i jämförelse med de två övriga delarna, eftersom dessa främst är synliga ut mot 
kunden. Detta indikerar på att IKEA medvetet har valt att fokusera på att marknadsföra dessa 
två områden. Detta då arbetet med CSR till stor del är ett vinn-vinn arbete, då sådana 
aktiviteter reflekterar positivt på IKEAs rykte och därmed kan stärka deras marknadsposition 
om arbetet synliggörs (Arendt & Brettel, 2010) samtidigt som kunderna har möjlighet att 
värna om miljön genom att köpa hållbara produkter eller själva vara involverade genom 
kampanjer (Peloza & Shang, 2011; Cheng & Ahmad, 2010). Därmed är det mest troligt att 
IKEA fokuserar på att marknadsföra dessa typer av aktiviteter, då det i större utsträckning 
möjliggör att kunden blir medveten om IKEAs CSR-engagemang. Vilket enligt Gadeikiene 
och Banyte (2013) är en viktig del för att kunna skapa långsiktiga relationer med kunden. 
Dessutom menar Peloza och Shang (2011) att organisationer gärna vill framstå som en socialt 
ansvarstagande organisation inför intressenter genom att exempelvis donera monetära medel 
till välgörande ändamål.  
 
Vid kartläggning av vardera nivås network picture visar tabell 2 att IKEA Örebro erhållit 
markeringen “++” inom tre av de fyra hållbarhetsområdena som undersökts (Carroll, 1991). 
Detta är likt den network picture som präglar IKEA centralt, som också har “++” i tabell 2 
inom tre av de fyra hållbarhetsområdena. Skillnaden är att IKEA centralt har “+” gällande det 
etiska ansvaret medan IKEA Örebro har “+” gällande det ekonomiska ansvaret. Det är 
relevant att jämföra olika network pictures internt inom IKEA eftersom det enligt Håkansson 
och Ford (2002) är möjligt att ha olika network pictures, även internt inom en organisation. 
Att network pictures skiljer sig åt mellan IKEA centralt och IKEA Örebro beror enligt Mason 
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och Leek (2008) på att individer inom företag har olika subjektiva uppfattningar som 
reflekteras av deras arbetsroller och den funktion som de arbetar inom (Mouzas, Henneberg & 
Naude, 2007). Eftersom IKEA centralt och IKEA Örebro arbetar på olika hierarkiska nivåer 
samtidigt som deras arbetsroller skiljer sig åt, kommer de olika nivåerna att präglas av sina 
egna uppfattningar och subjektiva representation.  
 
Det är samtidigt viktigt att se till vad en network picture faktiskt är; nämligen en “picture”. En 
sådan subjektiv bedömning bidrar till att individen “ser det denne vill se” (Henneberg & 
Mouzas, 2006). Baserat på uppsatsens empiri tyder det på att en sådan situation gäller för den 
tredje nivå, kunden. Detta genom att vissa respondenter uttrycker att det låter orimligt att 
IKEA kan vara hållbara samtidigt som de producerar lågprisprodukter. Att dessa personer inte 
ser det som möjligt präglar den network picutre dessa har kring IKEAs hållbarhetsarbete 
(Henneberg & Mouzas, 2006). Baserat på network pictures subjektiva karaktär menar Mason 
och Leek (2008) däremot snarare att skillnaderna mellan de tre nivåerna kompletterar 
varandra och bidrar till en mer enhetlig och korrekt bild av IKEAs verksamhet.  
 
Av den information som visas i tabell 2 framgår även att den största skillnaden i network 
pictures existerar mellan kunden och IKEA som helhet. Detta eftersom kunden antingen har 
erhållit markeringen “++” eller “-”, det vill säga en “antingen eller”-situation. Vi menar att 
detta grundar sig i att de miljömässiga och sociala åtgärderna är mest synliga för 
omgivningen. Detta kan vara en bidragande faktor till varför empirin som tillhandahölls från 
kunderna främst berör dessa två områdena. På grund av att tidsåtgången för kundintervjuerna 
var lägre än för djupintervjuerna med IKEA-representanterna, har kunden endast haft tid att 
ge exempel på de områden som de först kom att tänkta på när vi ställde intervjufrågorna. Om 
IKEA främst marknadsför det engagemang som går att koppla till det miljömässiga eller 
sociala ansvaret, indikerar detta på att det är just dessa områden som kunden först kommer att 
tänka på när de blir tillfrågade att prata om IKEAs hållbarhetsarbete, varför utfallet av vår 
empiri inte är en tillfällighet. Av samma anledning berör kundrespondenterna inte det etiska 
eller det ekonomiska ansvaret, vilket är varför dessa områden markerats med “-”.  
 
De markeringar som finns i tabell 2 illustrerar den uppfattning som de tre nivåerna har när det 
kommer till IKEAs CSR-arbete, det vill säga deras network picture. Syftet är att läsaren ska 
ha dessa i åtanke vid ingången av analysdel två. 
 

5.2 Delanalys två 
Givet de tre nivåernas network pictures som sammanställts i delanalys ett och som framgår 
under kolumn A i tabell 2, handlar delanalys två om att härleda de tre olika nivåernas network 
picture till dess åtgärder (networking) som i sin tur leder till ett specifikt utfall (network 
outcome) (Ford et al., 2003). Det vill säga kolumn B och kolumn C i tabell 2. I delanalys två 
har tabellen kompletterats ytterligare, och format tabell 3 nedan och tabell 4 i nästkommande 
avsnitt. De markeringar som används i analysdel två är “X” eller “-”, som baseras på huruvida 
vi anser att IKEAs networking och network outcome kan härledas till den network picture 
som framkommit i delanalys ett. Motiveringen för att en kolumn får markeringen “X” eller “-



	   53	  

” följer därmed samma princip som markeringen av begreppsmodellerna som användes under 
analysen i delanalys ett.  
 
Delanalys två är intressant när det kommer till att kartlägga hur IKEAs hållbarhetsarbete 
uttrycker sig inom de tre nivåerna eftersom ett företags network picture representerar en 
viktig aspekt av ett företags strategi och dess strategiformulering vad gäller hållbarhet (Ford, 
1998: Möller & Halinen, 1999; Ford et al., 2003; Gadde et al., 2003; Holmen & Pedersen, 
2003; Tikkanen och Halinen, 2003). Det är därmed anledningen till varför denna studie valt 
att studera IKEA genom network pictures, då det kan härledas till hur IKEA formulerar sin 
strategi. Detta både inom hållbarhet såväl som för hela verksamheten då IKEA måste fördela 
sina resurser baserat på vad de anser är viktigt och vad de anser genererar störst värde. Detta 
görs även på lokal nivå när de måste välja vilket samarbete som ger störst värde och når ut till 
flest antal intressenter. Om de därmed anser att hållbarhetsarbete är viktigt, och att den 
network picture som präglar IKEA lyfter hållbarhet som viktigt, kommer detta i sin tur även 
att påverka hur IKEA väljer att fördela sina resurser och planera verksamhetens utveckling i 
framtiden. Vi menar att det därmed även är intressant att analysera hur stor del kunden kan 
påverka IKEAs val att engagera sig inom respektive hållbarhetsområde, genom att se hur de 
påverkar IKEAs network picture. 
 

5.2.1 Networking 
Networking baseras, som tidigare nämnt, på aktörens network picture och påverkar aktörens 
framtida val och åtgärder (Ford et al., 2003). Detta eftersom aktörens strategiska beslut och 
affärsrelationer baseras på hur denne uppfattar sin omvärld. Dessa åtgärder och handlingar 
kallas networking (Ford et al., 2003).  
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Tabell 3; Delanalys två, networking 

 
Källa: Egenframtagen tabell baserad på Ford et al. (2003) och Carroll (1991) 
 
Om man ser till de områden av empirin som IKEA Örebro lagt störts fokus vid under 
intervjuerna, vilket framgår i ruta 2A i tabell 3, kan vi konstatera att de även lägger stor vikt 
vid samma områden som kunden gör. Det vill säga det miljömässiga och sociala ansvaret. 
Likt den diskussion som förts tidigare i 5.1.1 Ekonomiskt ansvar i delanalys ett, tycker vi oss 
kunna tro att anledningen till varför respondenterna från IKEA Örebro lagt mindre fokus vid 
det ekonomiska ansvaret i första hand beror på att de inte har direkta arbetsuppgifter som 
uppmuntrar funderingar kring ersättning till aktieägare. Vi har fått uppfattningen av att denna 
del i större utsträckning berörs på central nivå. Fortsättningsvis tycker vi oss kunna se att 
anledningen till varför IKEA Örebro lägger stort fokus vid det etiska ansvaret av CSR beror 
på att varuhusets medarbetare är de personer som har den direkta kontakten med kunderna. 
Därmed är det viktigt att personalen delar IKEAs värderingar eftersom de har en viktig roll 
som representanter för varumärket. Av samma anledning är det etiska ansvaret däremot inte 
dominerande hos IKEA centralt, eftersom deras roll är att informera om vikten av att dela 
samma värderingar, medan IKEA Örebro är de som praktiskt genomför detta och tillämpar 
det i vardagen. Av denna anledning har IKEA Örebro satsat på att utbilda personalen i såväl 
hållbarhetsfrågor och i hur IKEA generellt sett vill arbeta och utveckla verksamheten. En 
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möjlig förklaring är att eftersom IKEA Örebros network picture präglas av uppfattningen att 
det etiska ansvaret är en väsentlig del i varuhusets arbete och framgång, har detta påverkat 
varuhusets networking genom att utveckla dessa utbildningar (Ford et al., 2003).  
 
Detsamma gäller för det sociala och det miljömässiga ansvaret, som är de områden som tagit 
störst utrymme i berättelserna från båda respondenterna på lokal nivå. Varuhuschefen lade 
störst vikt vid de åtgärder som kan göras för miljön genom exempelvis källsortering, 
kampanjer gällande miljövänliga produkter och energibesparingar med hjälp av LED-lampor. 
I kontrast till detta lade varuhusets marknadschef störst fokus vid åtgärder beträffande 
utveckling av nya samarbeten med välgörenhetsorganisationer samt hur IKEA kan bjuda in 
till seminarier och föreläsningar inom hållbarhet. Dessutom anordnar varuhuset kampanjer 
där medarbetarna själva kan vara med och påverka, genom att donera pengar eller valfria 
prylar hemifrån till flyktingbarn.  
 
Med andra ord har de två respondenterna från lokal nivå presenterat de delar av 
hållbarhetsarbetet som de främst anser är viktiga, där empirimaterialet även vittnar om att de 
aktiviteter som varuhuset anordnar stämmer överens med den network picture som de 
förmedlat. Likt det som tabell 3 antyder, är det inom just de områden där IKEA Örebro har 
markeringen “++” som de utvecklar flest aktiviteter och främst engagerar sig inom. Det 
betyder att den network picture som empirin visat att IKEA Örebro har, nämligen att de 
främst berättar om det miljömässiga, etiska och sociala ansvaret, är grunden till hur IKEA 
Örebro väljer att utforma sitt hållbarhetsarbete i varuhuset och i Örebro. Därmed konstaterar 
vi att IKEA Örebros network picture korrelerar med deras networking inom samtliga av CSRs 
fyra områden. Anledningen till detta är att IKEA Örebros åtgärder och aktiviteter bygger på 
det engagemang som respondenterna uttryckt i våra intervjuer, där aktiviteterna tyder på att de 
inte framfört tomma ord. Denna korrespondens yttrar sig även gällande det ekonomiska 
ansvaret, genom att ekonomiska incitament inte är direkt spårbara i de aktiviteter som IKEA 
Örebro engagerar sig i. Av denna anledning har vi markerat ruta 2B med “X” i tabell 3, som 
visar på att vi anser att IKEAs networking stämmer överens med hur vi har uppfattat deras 
network picture. 
 
Den miljömässiga aspekten framhävs något mer av respondenterna på central nivå än vad det 
gör av IKEA Örebro. Detta kan grunda sig i tidigare diskussion om de olika roller som 
respondenterna har, där dessa roller även till viss grad hör ihop med deras förmåga att kunna 
påverka. När det kommer till det miljömässiga arbetet har IKEA Örebro begränsad förmåga 
att kunna påverka miljöarbetet, hur exempelvis produktionen ska gå till på ett miljömässigt 
sätt eller hur nya miljövänliga installationer ska utformas. IKEA Örebro kan främst påverka 
inom de områden som har en direkt koppling till varuhuset. Här upplever vi att diskussionen 
om network pictures blir viktig. En organisation som präglas av en hierarkisk styrning, 
riskerar att inte lyckas förädla all kunskap inom organisationen, och organisationens 
utveckling blir statisk samtidigt som risken för att konkurrenter utvecklas snabbare ökar. 
Detta eftersom en organisation inte kan utvecklas snabbare än den enhet som kontrollerar den 
(Håkansson & Ford, 2002). Den network picture som präglar den grupp av individer som 
formulerar strategiarbetet kommer därmed att påverka hur hållbarhetsarbetet kommer att se ut 
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i framtiden. Enligt Håkansson och Ford (2002) innebär det att IKEA hämmar sin utveckling 
och innovation om de inte tillåter alla beståndsdelar inom IKEA, såsom varuhus, att kunna 
påverka hållbarhetsarbetet. Samtidigt redogör IKEA Örebro för att de inte upplever sig 
begränsade i sitt hållbarhetsarbete, utan att de snarare har stora möjligheter att få vara med 
och påverka i utvecklingen. 
 
Eftersom IKEAs kunder i första hand har kontakt med de medarbetare som arbetar i 
varuhusen, är det även dessa medarbetare som får svara på kundens funderingar och åsikter. 
Att varuhusen har en nära kontakt med IKEA centralt gällande vad de får för intryck av 
kunden i butiken är därmed en väsentlig del av IKEAs arbete med hållbarhet, baserat på att 
kunden är den viktigaste intressenten för att IKEA ska kunna uppnå framgång (Kotler, 2003). 
Utifrån denna information kan IKEA centralt därmed anpassa kampanjer och aktiviteter 
därefter. Eftersom det är viktigt för IKEA att deras centrala kontor arbetar med 
hållbarhetsfrågor på ett sätt som går i enlighet med IKEAs värderingar och att dessa är 
integrerade i verksamheten, läggs stor vikt vid det etiska ansvaret i hållbarhetsrapporten.  
 
Genom tabell 3 i ruta 2A går det att se att respondenterna på central nivå lägger stor vikt vid 
de tre områdena ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar, men mindre vikt vid det etiska 
ansvaret. Eftersom networking hos IKEA på central nivå delvis yttrar sig genom 
hållbarhetsrapporten, som jämfört med respondenterna från IKEA centralt faktiskt lägger stor 
vikt vid det etiska ansvaret, framgår att IKEAs network picture på central nivå inte korrelerar 
med det som uttrycks i hållbarhetsrapporten. Skillnaden är uppfattningen av det etiska 
ansvarets relevans i IKEAs hållbarhetsarbete. Däremot konstaterar vi att IKEAs networking 
till stor del stämmer överens med dess network picture. Detta genom empirimaterialet visar på 
att IKEA centralt arbetar med åtgärder i enlighet med markeringarna ruta 1A i tabell 3, 
eftersom de både arbetar med att öka IKEAs lönsamhet samtidigt som de exempelvis arbetar 
med utveckling av miljövänliga produkter och givande samarbeten med 
välgörenhetsorganisationer. Däremot arbetar de även kontinuerligt med att bevara IKEAs 
värderingar. Baserat på dessa resonemang, anser vi att deras networking stämmer överens 
med den network picture som visas under kolumn 1A i tabell 3, varpå vi markerat rutan med 
“X”. 
 
Givet kundens network picture, visar vår studie på att kunden främst förknippar IKEA med 
det miljömässiga och sociala ansvaret. Givet denna bild, kan det tänkas att kundens 
networking i första hand skulle innebära att kunden väljer att köpa IKEAs miljövänliga 
produkter samt att de kan tänka sig att engagera sig i varuhusets välgörenhetsaktiviteter. Givet 
detta resonemang och den information som ruta 3A i tabell 3 visar, blir detta intressant. 
Anledningen är att vi inte upplever att kundens networking överensstämmer med dess 
network picture. Detta då IKEAs kunder beskriver att miljö och sociala aktiviteter är viktiga, 
men att det samtidigt inte nödvändigtvis behöver leda till att de i första hand väljer att köpa 
hållbara produkter från IKEAs sortiment. Detta bottnar i vad kunden i våra intervjuer 
beskriver som den faktiska anledning till varför de väljer att handla på IKEA; kvalitetsmöbler 
till ett bra pris. Vi har tolkat kundernas svar som att de därmed i första hand väljer att handla 
på IKEA på grund av denna anledning. Eftersom kolumn B i tabell 3 fylls i med “X” eller “-” 
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beroende på om kundens agerande stämmer överens med vad dennes network picture visat i 
delanalys ett, har vi valt att fylla i den enligt följande resonemang. Med tanke på att 
respondenternas svar tyder på att de inte i första hand köper hållbara produkter eller att de 
intervjuade kunderna inte varit speciellt engagerade i de välgörenhetsaktiviteter som IKEA 
Örebro anordnat, har ruta 3B markerats med “-”. Detta då det framgår i delanalys ett att 
kunden lyfter fram miljö och socialt engagemang som viktiga delar, men att det även framgår 
att det inte korrelerar med majoriteten av respondenternas agerande. 
 
Samtidigt tyder empirimaterialet på att respondenterna uppskattar att IKEA erbjuder 
miljövänliga aktiviteter och produkter. Vilket styrker Forehand och Grier (2003) argument 
som menar att hållbarhetsarbete inte nödvändigtvis behöver innebära direkta positiva 
konsekvenser för IKEA, men att det tvärtom kan innebära negativa konsekvenser om de 
däremot skulle välja att inte engagera sig i hållbarhet. Detta i enlighet med Nielsen och 
Thomsen (2007) som menar att det vuxit till att bli en nödvändighet snarare än en frivillighet. 
Varpå IKEAs finansiella incitament bakom valet av att arbeta med hållbarhet gör sig allt 
tydligare (Husted & Allen, 2007; Arendt & Brettel, 2010; Sharp & Zaidman, 2010; Banerjee 
et al., 2014). I och med att det kan anses vara en nödvändighet, men att kunden samtidigt inte 
i första hand alltid väljer att köpa hållbara produkter, tyder på att kunden har en stor påverkan 
på IKEAs strategiarbete (Ford, 1998: Möller & Halinen, 1999; Ford et al., 2003; Gadde et al., 
2003; Holmen & Pedersen, 2003; Tikkanen och Halinen, 2003). Detta eftersom studiens 
resultat visar att IKEA arbetar med hållbarhet för att kunna arbeta fram en network picture 
hos kunden som verkar positivt gentemot IKEA. Av empirin från IKEA Örebro framgår att 
kunder har givit positiv respons vad gäller IKEAs engagemang och aktiviteter. Så länge IKEA 
Örebro får positiv respons gällande de aktiviteter och initiativ som de utformar, kommer 
liknande aktiviteter att utformas i framtiden. Detta eftersom kundens positiva respons 
indikerar på att de efterfrågar sådana aktiviteter. Kundens antydda efterfrågan adderas till 
IKEAs network picture, och påverkar därefter IKEAs fortsatta hållbarhetsarbete. Även detta 
resonemang indikerar på att kunden har en betydande roll vid IKEAs strategiformulering. 
IKEAs framgång är beroende av hur de bemöter sina intressenter, inklusive kunden (Kotler, 
2003). Löhman och Steinholtz (2003) menar även att kunden är den intressent som har störts 
påverkan på en organisations val att engagera sig i CSR. Är det därmed så att kunden faktiskt 
kan ha störst påverkan i IKEAs val att engagera sig i CSR? 
 

5.2.2 Network outcome 
Nästa del i delanalys två handlar om network outcome. Givet en aktörs network picture, 
kommer denne att agera på ett sätt som går i enlighet med den specifika omvärldsbilden 
(networking), varpå utfallet av dessa handlingar blir den specifika åtgärdens network outcome 
(Ford et al., 2003).   
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Tabell 4; Delanalys två, network outcome  

 
Källa: Egenframtagen tabell baserad på Ford et al. (2003) och Carroll (1991) 
 
Då IKEA centralt inte arbetar med hållbarhet på operativ nivå på samma sätt som IKEA gör 
lokalt i Örebro, finns det ingen naturlig koppling mellan IKEA centralt och network outcome. 
Detta på grund av att IKEA centralt formulerar strategin, innan den sedan översätts till 
praktiken och utförs i varuhusen. Det är därmed IKEA Örebro som praktiskt genomför de 
idéer som tas fram centralt, det vill säga networking av strategin. Det innebär att network 
outcome för IKEA centralt egentligen är network outcome för IKEA Örebro. Av den 
anledningen har rutan i 1C markerats med “-”.  
 
Likt den diskussion som förts tidigare angående hållbarhetsarbetet på IKEA Örebro, har 
respondenterna redogjort för flertalet aktiviteter som går i enlighet med de tre områdena som 
respondenterna från IKEA Örebro främst har valt att framhäva; miljömässigt, etiskt och 
socialt ansvar. Dessutom är det främst engagemanget kring det miljömässiga och sociala 
ansvaret som de intervjuade kunderna hade identifierat i IKEAs hållbarhetsarbete. Vi har 
därav fått uppfattningen av att network outcome i detta sammanhang kan stödas av empirin. 
Eftersom kunderna uppmärksammat IKEA Örebros hållbarhetsengagemang kan det tolkas 
som att arbetet kring det etiska ansvaret också är framgångsrikt, eftersom kundernas 
uppmärksamhet är ett kvitto på att IKEA Örebro därav lyckats integrera hållbarhet i 
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verksamheten och i medarbetarnas värderingar. Däremot uppfattas inte det ekonomiska 
ansvaret i IKEA Örebros hållbarhetsarbete, men att ruta 2C ändock markeras “X”. 
 
Baserat på tidigare diskussion tolkar vi kundens roll i IKEAs hållbarhetsarbete som central. 
Genom att IKEA upprätthåller en strategisk hantering av hur de ska bemöta kundens krav, 
ökar sannolikheten för att uppnå de CSR-mässiga målen samt andra mått liksom finansiella 
(Preble, 2005). En organisation som väljer att ignorera sina kunders krav kan resultera i 
förlorade marknadsandelar och intäkter (Preble, 2005). Av vad som framgår i empirin har 
IKEA identifierat kundens efterfrågan efter ett mervärde som ligger utanför den fysiska 
produkten (Löhman & Steinholtz, 2003). Även om en kund inte har som krav att IKEA ska 
engagera sig i hållbarhet, skulle en skandal gällande någon av de fyra CSR-områdena 
samtidigt kunna skapa en negativ effekt på kundens uppfattning av IKEA (Brunsson, 1990). 
Förutom att kundens uppfattning kan förändras av en sådan händelse, kan det även påverka 
andra intressenter inom IKEAs nätverk i flera led (Håksansson & Ford, 2002).  
 

5.2.3 Sammanfattning av analysdel två 
Med utgångspunkt i de resonemang som förts tidigare, har vi identifierat ett mönster som 
visar hur särskilda delar inom tabell 4 lättare kan härledas vissa delar än till andra. Detta visas 
genom figur 8 nedan. Figur 8 är en utvecklad version av vår analysmodell. Skillnaden är att 
de delar av analysmodellen som illustrerar nätverksteorins teoretiska koppling har tilldelats 
olika nyanser av blå. Med andra ord har delarna network picture (NP), networking (N) och 
network outcome (NO) olika nyanser beroende på vilken nivå man betraktar. Förklaringen 
bakom färgkoderna finns i de tre olika tabellerna, tabell 2, 3 och 4, som introducerats i 
analysdel ett och två. 
 
Figur 8 illustrerar därmed vilken nivå som har störst eller minst inflytande i Fords et al. 
(2003) tre dimensioner. 
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Figur 8; Mönster i analysmodellens delar 

 
Källa: Egenframtagen analysmodell baserad på Ford et al. (2003)  
 
I analysdel ett kunde vi med hjälp av vårt empiriska material kartlägga vardera nivås network 
picture, baserat på de fyra olika CSR-områdena. Givet dessa network pictures, fortsatte vi 
resonemanget i delanalys två, där vi redogjorde för vardera nivås networking och network 
outcome. Det är därmed först i avsnitt 5.2.2 Network outcome som tabellen, som vi använt 
som analysverktyg, är fullbordat ifylld. Det vill säga tabell 4. Genom att betrakta tabell 4, 
sammanfattas de resonemang som förts i den löpande texten. Att vi i avsnitt 5.2.1 Networking 
gjort bedömningen att kundens network picture inte kunde härledas till dennes networking 
samt att vi i avsnitt 5.2.2 Network outcome gjorde liknande bedömning för IKEA centralt, 
illustreras i figur 8 ovan genom att dessa rutor är vita. I kontrast till dessa har analysen 
däremot visat att vi gjort bedömningen att vissa delar snarare starkt kunde kopplas till teorin. 
Dessa utgörs av de mörkblå rutorna i figur 8 ovan, medan de mellanblå rutorna utgör ett 
mellanläge.  
 
För att praktiskt tillämpa detta resonemang väljer vi att använda IKEAs välgörenhetskampanj 
Soft Toys for Education som diskuterats tidigare. Kampanjen formuleras, utvecklas och 
planeras på central nivå inom IKEA. Eftersom det är en global kampanj och utövas varje år, 
krävs det att den inkluderas och anammas inom den helhetliga strategin. Beroende på vad 
ledningen respektive de personer som utvecklar denna kampanj har för network picture, 
kommer detta att påverka hur kampanjen förändras genom åren. Dessutom, med tanke på att 
empirimaterialet indikerat att kundens åsikter till stor del påverkar ledningens uppfattning av 
IKEAs omvärld, är även denna del inkluderad i strategiformuleringen. Därav är IKEA centralt 
och kunden två aktörer som kan påverka IKEAs verksamhet genom sin network picture. Av 
denna anledning är dessa rutor i figur 8 mörkblå. När det kommer till network picture för 
IKEA Örebro, är denna ruta i figur 8 däremot ljusblå. Detta grundar sig i vår tolkning av 
empirimaterialet om att IKEA Örebro inte har lika stor påverkan på IKEAs 
strategiformulering som de övriga två nivåerna, men att de däremot har möjlighet att planera 
och utveckla egna projekt i varuhuset. Men däremot är dessa aktiviteter begränsade till den 
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regionala delen. Av denna anledning är denna ruta varken markerad vit eller mörkblå, utan 
ljusblå.  
 
När det kommer till tillämpningen av kampanjen och att översätta den till praktiken, är det 
främst de lokala varuhusen såsom IKEA Örebro som påverkas. Detta eftersom IKEA Örebro 
behöver utbilda personal och fysiskt förbereda i butiken inför kampanjen. Av den orsaken är 
rutan som representerar networking för IKEA Örebro mörkblå i figur 8. Enligt diskussionen 
som förts tidigare och som framgår av tabell 4, är inte networking naturligt tillämpbart för 
kundens nivå, varför denna ruta är tom. Däremot har IKEA centralt å andra sidan viss 
möjlighet att påverka, genom att delvis förse varuhusen med utbildningsunderlag och 
information, varför denna ruta är markerad ljusblå. När det kommer till hur 
mjukdjurskampanjen påverkar network outcome, behöver varuhuset förberedas genom 
åtgärder såsom större varuinköp av mjukdjur till lagret, förbereda underleverantörer och så 
vidare. Däremot är det kunden som är den väsentliga delen inom network outcome, eftersom 
det är till kunden och andra intressenter som CSR-kommunikationen är riktad mot. Om 
kunden eller övriga intressenter inte uppmärksammar det IKEA arbetar med inom hållbarhet, 
minskar de monetära vinsterna (Arendt & Brettel, 2010; Sharp & Zaidman, 2010), varpå 
incitamentet till att fortsätta arbeta med hållbarhet elimineras (Grafström et al., 2008). 
 
Om vi ser till de olika nyanserna i figur 8, ser vi att IKEA Örebro på ett eller annat sätt är 
involverad i alla de tre delarna network picture, networking och network outcome. Detta 
eftersom inte någon ruta är vit. Anledningen menar vi kan bero på det faktum att de är en 
mellanhand, varpå de har nära kontakt till både kunden och till IKEA centralt. Varuhusen är 
därmed på ett eller annat sätt med i hela processen, från strategiformulering till reflektion av 
utfallet. Däremot är kunden den nivå som har flest mörkblåa rutor, varför vi kan konstatera att 
vår studie visar på att kunden har störst påverkan på IKEAs CSR-arbete samt deras val att 
engagera sig i CSR.  
 
Pilen i figur 8 som sträcker sig från kunden till IKEA centralt ämnar illustrera studiens 
antagande som presenterades i inledningskapitlet. Vi kan, baserat på ovanstående 
resonemang, konstatera studiens antagande kan bekräftas genom analysen av 
empirimaterialet, och bekräftar dessutom argumenten från både Löhman och Stainholtzs 
(2003), Grafström et al. (2008) och Kotler (2010). Eftersom kunden dessutom påverkar 
IKEAs network picture, influerar kunden även IKEAs strategiarbete. Det innebär att studies 
resultat även bekräftar studiens antagande inom detta område, och bekräftar dessutom 
argumenten av Ford 1998, Möller och Halinen (1999), Ford et al. (2003), Gadde et al. (2003), 
Holmen och Pedersen (2003) samt Tikkanen och Halinen (2003). Vi menar att detta 
uteslutande bygger på att IKEA framför allt väljer att lägga fokus vid de CSR-områden som 
är främst synligt inför kunden och övriga intressenter. Med andra ord prioriterar dem de 
områden som förbättrar IKEAs rykte samt därmed indirekt bidrar till monetära vinster. 
Baserat på detta kan även vårt empirimaterial bekräfta den argumentation som Husted och 
Allen (2007), Arendt och Brettel (2010), Sharp och Zaidman (2010) samt Banerjee et al. 
(2014) framfört. 
 



	   62	  

6 Slutsats 
I detta avsnitt kommer studiens syfte och frågeställningar att besvaras med utgångspunkt i 
analysen och studiens analysmodeller. Då studiens frågeställningar baseras på uppsatsens 
syfte kommer författarna genom att svara på dessa frågor även svara mot uppsatsens syfte. 
 
Givet teorin om network pictures, hur uttrycker sig IKEAs hållbarhetsarbete på tre olika 
nivåer?  
Eftersom strategin kring IKEAs hållbarhetsarbete formuleras centralt, och därefter översätts i 
praktiken på IKEAs varuhus, kommuniceras det genom flera led genom organisationen. Av 
den empiri som presenterats visade däremot analysen på att den network picture som präglar 
IKEA centralt i huvudsak kan identifieras hos IKEA lokalt. Anledningen till detta bottnar i att 
vi endast kunde identifiera en liten skillnad mellan de två nivåernas uppfattningar när det 
kommer till de fyra CSR-områdena som vi utgått ifrån i analysen. Med andra ord har IKEA 
lyckats integrera en enhetlig uppfattning av IKEAs hållbarhetsarbete genom hela 
organisationen, enligt vad respondentpersonerna uttryckt. Trots att CSR-arbetet 
kommuniceras genom flera led i organisationen, har IKEA lyckats eliminera risken för 
missförstånd. Detta har möjliggjort att kunden uppfattar IKEAs hållbarhetsarbete enligt 
IKEAs önskan, nämligen att IKEA värnar om miljön och samhället. Vi har kommit fram till 
att inom området där IKEA kan stärka sitt rykte och mäta prestationen, så kommer mer fokus 
att läggas vilket i sin tur leder till ett högre utfall. I denna undersökning så innebar det att 
IKEA i huvudsak marknadsför de åtgärder som är kopplad till miljö och sociala aktiviteter, 
snarare än de åtgärder som är kopplade till det ekonomiska och etiska ansvaret. Vi menar att 
IKEAs incitament är anpassad efter om den ska kommuniceras externt eller internt. En 
slutsats blir således att IKEA prioriterar de områden som de tror kunden efterfrågar. Detta 
anser vi varit direkt avgörande för att IKEA kommit tvåa i Hållbarhetsbarometern 2015 och 
för att de kan ses som ett framgångsexempel när det kommer till deras hållbarhetsarbete. 
 
Samtliga av respondenternas motiveringar tyder på att orsaken till att kundens uppfattning av 
IKEAs CSR-arbete stämmer överens med vad IKEA önskat förmedla, ligger i att de lyckats 
integrera tankesättet i hela verksamheten och att de utformat en strategi som går i linje med 
hållbarhet. Genom förståelse av vikten att integrera IKEAs värderingar vad gäller CSR-
arbetet i verksamheten samt att inkludera detta i strategiarbetet för hur verksamheten ska 
bedrivas i helhet, innebär att de lyckats finna balansen mellan aktieägarnytta och 
samhällsnytta. 
 
Hur påverkar network pictures IKEAs hållbarhetsarbete på de tre olika nivåerna? 
Av ovan slutsats kan vi se att de roller som varje nivå utmärks av till viss del påverkar vilket 
område i Ford et al. (2003)s modell som de har starkast koppling till. Dessa roller bottnar 
bland annat i den hierarkiska position som de innehar i organisationsstrukturen respektive i 
nätverket. Vi är därför av uppfattningen att en nivås network picture till stor del kan påverkas 
av den network picture som de övriga två nivåerna innehar, vilket vi har kunnat se i analysen 
gällande kundens påverkan på IKEAs network picture. Denna relation är dessutom just vad 
Ford et al (2003)s modell visar på. Vi kan därmed dra slutsatsen att förändringen av en 
network picture sannolikt kommer att innebära en simultan förändring i de övriga nivåernas 
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network picture och sedermera även i dess networking och network outcome, men där det i 
detta sammanhang i första hand är kunden som styr i vilken riktning denna förändring dras åt. 
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7. Diskussion 
I detta avsnitt ligger fokus vid funderingar som uppstått under studiens arbetsprocess. Dessa 
funderingar har i huvudsak uppstått vid formulering av analys och slutsats. 
 
Vid analys av empirimaterialet har vi kunnat konstatera att skillnaden mellan IKEA-
respondenternas svar och kundernas svar till viss del kan bero på att tidsåtgången för 
intervjuerna med IKEA-representanterna var högre än tidsåtgången för kunderna då de endast 
varade i några minuter. Vi menar att detta kan vara en anledning till varför kundernas rutor i 
modellerna i högre grad erhållit markeringen “-” än de andra två nivåerna. Det fanns därmed 
mer tid för respondenterna som arbetar på IKEA att framföra alla de detaljer som de önskar 
samt att kunna reflektera över sina svar, varpå risken för att missa viktiga detaljer minskar. 
Detta innebär samtidigt att risken för att kunden missar att nämna viktiga detaljer och inte har 
möjlighet att reflektera kring sina svar är högre. Detta kan vara en eventuell bidragande faktor 
till att skillnaden, vilket har en direkt påverkan på vårt resultat och slutsats. Med andra ord 
hade ett annorlunda tillvägagångssätt möjligtvis kunnat innebära ett annorlunda resultat och 
en annorlunda slutsats. 
 
Respondenternas berättelser från både IKEA centralt och IKEA lokalt handlade genomgående 
om medarbetarens betydelse för IKEAs framgång inom hållbarhetsområdet, likväl att 
värderingarna är en integrerad del i hela IKEAs verksamhet. Nämnvärt är däremot att vi 
intervjuat representanter från IKEA som har bred kunskap inom hållbarhetsområdet, eftersom 
de arbetar med det dagligen. Därmed anser vi att det hade varit intressant att även ta del av 
berättelser från medarbetare på IKEA som har andra yrkesroller, samt undersöka hur viktigt 
de upplever att hållbarhet är. Detta eftersom deras uppfattning möjligtvis kan skilja sig från de 
som framkommit i denna studie, då det kan tänkas att de de respondenter som vi intervjuat i 
denna studie i högre grad förespråkar hållbarhetsarbetet. Med sådan information finns det 
möjlighet att undersöka huruvida hållbarhetstänket är integrerat i hela verksamheten på det 
sätt som denna studies resultat indikerar på. Respondenterna som vi fått möjlighet att 
intervjua i denna studie har även bidragit till bilden av att IKEA kan ses som ett 
framgångsexempel vad gäller deras hållbarhetsarbete. Nämnvärt är dock att resultatet även 
indikerat på de monetära incitament som engagemanget delvis bottnar i. 
 
Eftersom vi endast tillfrågat slumpmässigt valda kunder vid IKEA Örebro, har vi fått empiri 
från både kunder som tidigare hade kännedom kring IKEAs hållbarhetsarbete samt kunder 
som inte präglats av en viss okunskap i ämnet. Därmed kan utfallet ha blivit annorlunda om 
intervjuerna i stället hade skett med IKEA Family-medlemmar. Det kan tänkas att dessa 
respondenter hade kunnat ha eventuell högre medvetenhet kring hållbarhetsarbetet, vilket på 
så sätt givit ett utfall som präglats av större engagemang och kunskap. Däremot finner vi att 
detta även hade kunnat ha negativa konsekvenser på studiens trovärdighet. Risken är att 
urvalet inte kunnat bidra med realistisk bild av verkligenheten och att studien på så sätt blir 
missvisande. Vidare kan resultatet även ha blivit annorlunda om kundintervjuerna i stället 
hade skett med på en plats i centrala Örebro. Detta hade eventuellt medfört att ett högre antal 
medverkande respondenter. Fördelen med detta hade kunnat vara att viss mer neutral 
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inställning till IKEA Örebro eventuellt framställts, och att respondenterna eventuellt kunnat 
bidra med fler uttryck och synpunkter om IKEAs hållbarhetsarbete.  
 
Det är även intressant att diskutera studiens resultat genom att ställa empirin från de olika 
nivåerna i förhållande till varandra. IKEA Örebro uttrycker att de har en god uppslutning vid 
sina aktiviteter, där många kunder gärna deltar. Baserat på den empiri som vi erhållit från 
kunderna, framgår däremot att endast en liten andel någon gång medverkat i en sådan 
aktivitet. Å andra sidan återkommer vi därmed till ovan diskussion angående studiens urval. 
Utfallet hade även i denna situation kunnat bli annorlunda om vi i stället exempelvis tillfrågat 
IKEA Family-medlemmar. Detta eftersom IKEA Family-medlemmar har tillgång till 
information kring aktiviteter genom bland annat mejlutskick, vilket det kan tänkas att icke-
medlemmar har. 
 
Eftersom analysen har byggt på vår egen subjektiva bedömning vid markering av de olika 
begreppsmodellerna och tabellerna, kan det till stor del ha påverkat studiens utfall. På samma 
sätt blir den subjektiva bedömningen även närvarande vid bedömning av punkten 
katastrofhjälp vid analys av det sociala ansvaret. Anledningen är att IKEA Örebro och IKEA 
centralt kunde få en “check” i denna punkt med tanke på att de beskrivit de åtgärder som 
IKEA vidtar i samband med flyktingkrisen. Anledningen till att båda dessa nivåer kunde få en 
“check” inom denna punkt kan till stor del bero på att de hade ett specifikt exempel att 
hänvisa till. Om flyktingkrisen inte hade varit aktuell, hade varken IKEA Örebro eller IKEA 
centralt kunnat få en “check” inom kategorin katastrofhjälp. I en sådan situation hade båda 
nivåerna fått markeringen “-” i stället för “X”, vilket i sin tur hade kunnat innebära att 
studiens resultat hade blivit annorlunda. Av denna anledning är den subjektiva bedömningen, 
som präglar hela uppsatsen, en betydelsefull del av studiens resultat och slutsatser.  
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9 Bilagor 
9.1 Intervjuguide Centralt 
 

1.    Vi vill gärna börja med att du berättar lite om din roll på IKEA? 
Lätta på stämningen & skapa en bild av respondenten. 
 

2.    Det vi vill veta är vad hållbarhet och CSR är för dig och dina associationer. 
Indikation på angreppssätt. Skillnader mellan olika nivåer inom IKEA. 
 

3.    Vi förstår att du har en stor insikt i hållbarhetsarbetet i Sverige. Kan du berätta lite om 
varför IKEA arbetar med hållbarhet. 
Indikation på angreppsätt, öka förståelsen till varför hållbarhet har införts och eventuellt kan 
detta kopplas samman med kundens ”kontroll”.  
a.     Hur ser kundernas roll ut i hur IKEA arbetar med hållbarhet? 
b.    Ger ert CSR och hållbarhetsarbete ett mervärde för kunden? I så fall hur? 
 

4.    Kan du beskriva hur arbetet med hållbarhet går till på Älmhults kontor? Hur ser en 
vanlig dag ut på arbetet? 
Skiljaktigheter mellan arbetssätt på varuhus och huvudkontoret. 
 

5.    Kan du beskriva Älmhults roll i hållbarhetsarbetet i Sverige? 
Helhetstolkning av analysmodellen. IKEAs tolkning på värdeskapande för kund. Beroende på 
vad som framgår kan detta komma att koppla samman på olika sätt i analysmodellen. 
 

6.    IKEA kan anses som ett framgångsexempel genom sitt arbete med CSR. Vad tror du 
ligger bakom detta? Vad tror du gör er så bra? 
Helhetstolkning av analysmodellen. IKEAs tolkning på värdeskapande för kund. Beroende på 
vad som framgår kan detta komma att koppla samman på olika sätt i analysmodellen. 
 

7.    Hur arbetar IKEA varuhusen med CSR och hållbarhetsarbete utifrån bestämmelser 
från Älmhult. 
Huvudkontorets uppfattning på hur varuhusen arbetar med CSR-hitta skillnader? Uppfattning 
kring kontroll & rättelser. Kopplingen mellan varuhus och huvudkontor. 
a.     Formulerar ni kampanjer kring som varuhusen använder sig av eller hur tillämpas 
ert arbete på huvudkontoret hos varuhusen (hur kan man känna igen ert arbete ute hos 
varuhusen)? 
b.     Hur stor frihet läggs lokalt? Vilka riktlinjer finns? 
 

8.    Har det hänt att ett varuhus arbetat med CSR på ett sätt som påverkat hur ni i Älmhult 
formulerar framtida strategi för hållbarhet och strategi. 
Kopplingen mellan varuhus och huvudkontor. 
  

9.    Hur får ni reda på hur kunder uppfattar IKEAs hållbarhetsarbete 
Koppling till kund, arbetet med strategi. 
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a. Hur påverkar kundernas åsikter och uppfattningar ert strategiarbete? 
 

10.  Som en sista fråga. Vad kan du säga är det bästa med ert hållbarhetsarbete och finns 
det något som är eller har varit svårare att hantera? 

Fånga upp olika begrepp som respondenten använder och fånga upp faktorer som inte berörts 
tidigare. Komplettera till vår helhetstolkning. 
 

9.2 Komplettering av intervjufrågor till IKEA Örebro 
 

1.    Kan du beskriva IKEA Örebros roll i hållbarhetsarbetet? Hur går arbetet till? Hur ser 
en vanlig dag ut på arbetet?  
Uppfattning på tolkningar av CSR och hållbarhet, helhetsbild. Vidare koppling till IKEA 
Centralt. 
 

2.    Brukar ni uppleva att ni får någon respons från era kunder lokalt exempelvis från 
kampanjer eller lokala samarbeten? 
Koppling till kund, hitta eventuella skillnader mellan de tre olika nivåerna inom IKEA. 
 

3.    Hur påverkar kundernas åsikter och uppfattningar ert lokala arbete med hållbarhet? 
Kunders uppfattning av IKEAs lokala hållbarhetsarbetet med strategi, 
 
 
 

9.3 Kundintervjuer 
 

1.  Vad förknippar du med hållbarhet? Vilket område tycker du är viktigast för att företag 
att engagera sig inom? 
Få en uppfattning på vad kunderna anser viktigt. Finns det likheter mellan kunders och IKEAs 
uppfattning. 
 

2.  Varför handlar du på IKEA? Vad är viktigt för dig när du handlar här? 
Eventuell uppfattning av IKEAs hållbarhetsarbete. Detta kan sammankopplas till huruvida 
uppfattningarna mellan IKEA och kunderna särskiljer/överenskommer. 
 

3.  Har IKEAs arbete med hållbarhet och socialt ansvar en bidragande faktor till valet av 
att handla på IKEA? Tycker du att IKEA är ett ansvarsfullt företag? På vilket sätt? 
Hur väl stämmer IKEAs centrala åsikter/arbeten överens med kundernas uppfattning på en 
lokal nivå. Helhetsbild som ger upphov till att analysmodellen kan antas. Påverkan som 
intressent. 
 

4.  På vilket sätt tror du IKEA arbetar med välgörenhet och donationer? 
Går att koppla till värdekedja likaså anledningen till varför IKEA engagerar sig i 
hållbarhetsfrågor. 
 

5.  Skulle du kunna tänka dig att engagera sig i något av IKEAs välgörenhetsprojekt?  
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Få en indikation på om kunderna är engagerade och medvetna samt deltagit i ett projekt. 
 

a). Har du varit med någon gång? 
6.  Skulle du kunna tänka dig att köpa en miljövänligt producerad produkt någon gång? Få 

en indikation på hur miljömedveten IKEAs kunder är och om de anser att det är av vikt. 
a). Har du gjort det någon gång? 
 

7.  Tycker du att du som kund har möjlighet att påverka IKEAs hållbarhetsarbete? Om ja, 
på vilket sätt?   
Få indikation på hur kunden ser på sin påverkansförmåga, se eventuella skillnader eller 
likheter med IKEAs syn. 
 
	  


