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Sammanfattning 

 

Studiens syfte är att undersöka hur strategiskt IKEA arbetar med CSR, genom att studera hur 

de hanterar samhällets förväntade krav för att uppnå legitimitet.  

 

Metoden var kvalitativ och genomfördes som en innehållsanalys, baserad på sekundärdata. 

Denna bestod av sammanlagt sex rapporter, varav tre av dessa var IKEAs 

hållbarhetsrapporter från 2010, 2013 och 2016. De tre resterande var granskande rapporter 

från EU-parlamentet, SVTs Uppdrag Granskning och Svenska Dagbladet. Studien utgick från 

Porter och Kramers teori om strategisk CSR, Carrolls CSR-pyramid och nyinstitutionell teori. 

 

Resultatet av den insamlade datan visade att IKEA arbetar med CSR genom egna, 

konkretiserade mål som är kärnan i hållbarhetsarbetet och att de förhåller sig till ett flertal 

organisationers riktlinjer för hur CSR ska tillämpas. En viktig komponent i 

hållbarhetsrapporterna är IWAY, IKEAs uppförandekod för samarbetet med leverantörer. 

Vidare visade analysen att de identifierat de områden där företaget har en störst påverkan på 

samhället bra och att CSR arbetet är väl integrerat i verksamheten. De har i viss mån uppnått 

ett strategiskt CSR arbete, främst gällande bomullsutvinningen och IWAY. Ett område IKEA 

kan utvecklas inom är att se vilka möjligheter det finns i den omgivande miljöns påverkan på 

företaget. I syfte att uppnå legitimitet måste IKEA förhålla sig till samhällets normer, som 

ställer högre krav än det som förväntas i ren legal och ekonomisk mening. Detta innebär att 

företaget har blivit tvunget att agera responsivt eller löskoppla. 

 

 

 

Nyckelord: CSR, hållbarhet, rapportering, strategisk, responsiv, etisk, legitimitet  

 

 

  



 

 

1. Inledning 1 

1.1 CSR historia 1 

1.2 Problemdiskussion 3 

1.3 Syfte 5 

2. Teori 6 

2.1 Ett strategiskt perspektiv 6 

2.1.1 Argumenten för CSR 6 

2.1.2 Därför är det otillräckligt 7 

2.1.3 Fem steg till ett strategiskt integrerat CSR-arbete 8 

2.2 Carrolls CSR pyramid 12 

2.3 Institutionell och Nyinstitutionell teori 15 

2.3.1 Löskoppling 16 

2.3.2 CSR, Legitimitet & Riktlinjer 16 

2.4 Teoretisk referensram 17 

3. Metod 19 

3.1 Val av metod & datainsamling 19 

3.2 Presentation av sekundärdata 20 

3.3 Tillförlitlighet 21 

4. IKEA och företagets arbete med CSR 23 

4.1 IKEA 23 

4.1.1 IKEAs uppförandekod: IWAY 24 

4.1.2 Hållbarhetsmål 25 

4.2 Hållbarhetsrapporter 26 

4.2.1 Hållbara produkter 26 

4.2.2 Hållbara resurser 28 

4.2.3 Energianvändning och koldioxidavtryck 30 



 

4.2.4 Socialt ansvar 31 

4.2.5 Uppförandekod 34 

4.3 Granskande rapporter 36 

4.3.1 Skatteplanering 36 

4.3.2 Korruption 37 

5. Analys 38 

5.1 Ett strategiskt integrerat CSR-arbete 38 

5.1.1 Identifiera skärningspunkter mellan företaget och samhället 38 

5.1.2 Välja vilka sociala frågor företaget ska fokusera på 41 

5.1.3 Skapa en agenda för hållbarhetsarbetet 44 

5.1.4 Integrera företagets och samhällets ömsesidiga påverkan med varandra 46 

5.1.5 Skapa en social dimension över värdeerbjudandet 48 

5.2 Den etiska dimensionen i CSR-arbetet 49 

5.3 Mellan det strategiska, etiska och legitima 51 

6. Slutsats 54 

7. Diskussion 55 

8. Källförteckning 56 

8.1 Figur & Tabellförteckning 58 

 

 



 1 

1. Inledning 

I modern tid är det oftast en självklarhet för företag att arbeta med frågor som berör 

samhället. Det är numera en slags plikt att arbeta på ett ansvarsfullt sätt som inte endast 

gynnar företaget, utan även omgivningen. Denna typ av arbete börjar växa på företags 

prioriteringslistor och har blivit ett verktyg för dem att behålla sin legitimitet och anseende 

utåt (Baumann-Pauly, 2013). Benämningen för detta är Corporate Social Responsibility, även 

förkortat CSR och har genom årtionden saknat en enhetlig definition av begreppet. Archie B. 

Carroll (1999) beskriver att utvecklingen av modern CSR tog fart på 50-talet, även fast det 

går att spåra längre bak i tiden. För varje decennium som passerat har många olika forskare 

kommit fram till många olika definitioner av begreppet. Detta i sig skapar ett problem med 

huvudfrågan; Vad är egentligen CSR? För att förstå hur företag idag arbetar med CSR, vill vi 

först spåra utvecklingen av begreppet och komma att uppskatta vad det har betytt i det 

förflutna och vad det betyder idag.  

 

1.1 CSR historia 

Publiceringen av Howard R. Bowens bok Social Responsibilities of the Businessman (1953) 

argumenteras vara början av modern CSR. Hans arbete utgick ifrån grundtanken att de flera 

hundra största företagen hade makten att fatta beslut som påverkade livet av medborgare på 

många olika plan. Han ställde sig därför frågande om vilka ansvarsområden i samhället 

förväntas affärsmän att ta på sig? I sin bok lade han även fram en definition av affärsmäns 

sociala ansvar: “Det hänvisar till affärsmännens skyldigheter att driva dessa policyer, för att 

fatta beslut eller följa de handlingslinjer som är önskvärda när det gäller vårt samhällsmål och 

värderingar”. Carroll menar att att Bowen bör bli kallad för “Fadern av CSR” på grund av 

hans tidiga och avgörande arbete (Bowen 1953, se Carroll 1999, s. 270). 

 

60-talet hade en betydande utveckling för att formalisera definitionen av CSR, till skillnad 

från det föregående decenniet, som inte alls erbjöd lika många definitioner. En av de första 

och mest betydande författarna för denna period att definiera CSR var Keith Davis. Han lade 

fram sin definition av SR (social responsibility) i en text genom följande citat: “Affärsmäns 

beslut och handlingar som vidtas av anledningar som delvis ligger utanför företagets direkta 

ekonomiska eller tekniska intresse”. Davis menar att även vissa samhälls ansvariga 

affärsbeslut kan motiveras av att företaget har en bra chans att få långsiktiga ekonomiska 

vinster (Davis 1960, se Carroll 1999, s. 271). 
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I 1970-talet började definitionerna av CSR att växa snabbt. Definitionerna blev mer specifika 

och begreppet CSR blev mer vardagligt använt. En av många forskare som hade en 

betydande roll i utveckling av CSR på 70-talet var ingen annan än Carroll. Han delade upp 

CSR i fyra byggstenar som samhället förväntade sig av organisationer. Dessa var 

ekonomiska, legala, etiska och godtyckliga förväntningar. Först och främst argumenterade 

Carroll för att företagen har ett ekonomiskt ansvar och att samhället förväntar sig att företaget 

ska producera varor och tjänster och sälja dem till vinst. Detta är hur det kapitalistiska 

ekonomiska systemet fungerar. Precis som att samhället förväntar sig att företag ska nå en 

ekonomisk vinst förväntar sig även samhället att de ska följa lagen. Den andra byggstenen i 

Carrolls definition representerar de grundläggande lagarna som företag förväntas att följa. 

Samhället förväntar sig att företag ska uppfylla de ekonomiska kriterierna, att göra vinst, 

inom de juridiska ramarna som lagts fram av samhällets rättssystemet. Carrolls tredje 

byggsten i sin definition av CSR är de etiska förväntningarna. Dessa representerar beteenden 

och etiska normer som samhället förväntar sig av företag att följa. De sträcker sig det som 

ligger utanför vad som krävs enligt lagen. Den fjärde och sista byggstenen är de godtyckliga 

förväntningarna. Dessa representerar frivilliga roller som företag förutsätter men där 

samhället inte har så tydliga förväntningar som det har med de etiska förväntningarna. Denna 

byggsten drivs av sociala normer och företagets egna initiativ att engagera sig inom CSR 

(Carroll 1999, s. 283-284). 

 

1980-talet erbjöd inte lika många definitioner av CSR som tidigare, utan istället gjorde man  

fler försök att mäta och genomföra forskning om CSR. Intresset för CSR dog inte ut, utan 

kärnan för CSR började snarare omarbetas till alternativa begrepp, teorier, modeller eller 

teman. Carroll, som tidigare varit en av huvudpersonerna i modern CSRs evolution, 

vidareutvecklade sin tidigare definition av CSR. År 1983 skrev han att CSR består av fyra 

delar: ekonomisk, legal, etisk och frivillig eller filantropisk. Han omarbetade den godtyckliga 

komponenten till frivillig/filantropisk, eftersom han ansåg att dessa verkade vara de bästa 

exemplen som godtyckliga aktiviteter kom från (Carroll 1999, s. 286). 

 

Peter Drucker, som var en österrikisk författare hade skrivit om CSR 1954 och valde att 30 år 

senare lägga fram en ny innebörd av CSR. Drucker menade att företag kan genom 

samhällsansvar skapa affärsmöjligheter. Detta kunde göras genom att vända ett socialt 

problem till ekonomiska möjligheter och ekonomisk vinst till produktivitet, till mänsklig 
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kompetens, till välbetalda jobb och ekonomisk välfärd (Drucker 1984, se Carroll 1999, s. 

286). 

 

1990-talet bestod av väldigt få unika bidrag till definitioner av CSR. Det är värt att nämna att 

författare inte avvisade möjligheten till att skriva om CSR, utan det fanns inga nya 

definitioner av begreppet. Trots detta valde Carroll att återbesöka sin fyra-stegs definition av 

CSR. Han förklarade år 1991 att dessa fyra steg kan avbildas till en pyramid med den 

ekonomiska komponenten som grunden av pyramiden. Från den ekonomiska komponenten 

byggdes pyramiden uppåt med legala, etiska och filantropiska komponenter. Carroll klargör 

att företag inte ska uppfylla dessa steg i en sekventiell ordning, utan att varje steg ska 

uppfyllas hela tiden. Han menar även att det ska observeras att pyramiden är mer eller mindre 

en grafisk avbild av Carrolls definition av CSR, snarare än ett nytt försök att ge definitionen 

en ny mening. Carroll sammanfattar sin definition på följande sätt: “CSR företaget ska sträva 

efter att göra en ekonomisk vinst, lyda lagen, vara etiska och en god ansvarsfull medborgare” 

(Carroll 1999, s. 289). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Idag blir företag utvärderade och rankade utefter hur väl de utför sin CSR, om någon alls. 

Trots att dessa rankingsystem har olika, tveksamma metodologier är de populära bland stora 

organisationer och allt mer informerade konsumenter. Detta har, valfritt eller ej, gjort att CSR 

stigit på prioriteringslistan hos företag världen över. Många företag arbetar redan med 

sociala- och hållbarhetsfrågor, men på vilket sätt och hur effektiva är lösningarna? Porter & 

Kramer (2006) menar att de ledande tillvägagångssätten för CSR i hög grad är fragmenterade 

och frånkopplade från företagets kärna. Att strategier saknas vilket gör att både företaget och 

samhället går miste om de bästa möjliga utfallen. Företag blir allt mer vaksamma angående 

etiska, sociala och miljömässiga risker kopplade till konsekvenserna av sin verksamhet, men 

vet inte hur de ska tacklas på bästa sätt. Enligt Porter & Kramer är det vanligaste gensvaret 

responsivt; alltså PR-relaterat eller med en mediakampanj, när det i själva verket borde agera 

strategiskt. I årsrapporterna kan man läsa om okoordinerade handlingar och initiativ där 

företag vill visa upp sitt sociala ansvarstagande, men utelämnar ofta vad de får för 

konsekvenser. Istället visas det i finansiella mått eller antal volontärtimmar, snarare än 

konkreta utfall som t.ex. minskningar i avfall, koldioxidutsläpp eller energianvändning. Än 

mer frånvarande i dessa rapporter är långsiktiga planer och antaganden för att nå konkreta 

mål med sitt CSR-arbete (Porter och Kramer 2006, s. 78-86). 
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Huvudanledningen till varför CSR växer på företags prioriteringslistor enligt Baumann-Pauly 

(2013) är den rådande opinionens ökade oro gällande företags kärnverksamheter. I en allt mer 

globaliserad ekonomi kan aktiviteter i företagens värdekedjor flyttas till mindre reglerade 

områden där t.ex. de mänskliga rättigheterna är sämre granskade av staterna. Detta har gjort 

att naturresurser exploaterats och grundläggande rättigheter brutits, vilket har kunnat spåras 

till företagens aktiviteter. Då sådana skandaler uppmärksammats i allt högre grad, har också 

opinionen skiftat, från att hålla stater skyldiga, mot att hålla företag ansvariga. I sin tur leder 

detta till att företag måste jobba med dessa frågor för att behålla sin legitimitet och anseende 

utåt. Företagen anses ha resurserna till förfogande att göra något åt saken och att respektera 

internationellt erkända, sociala och miljömässiga riktlinjer, genom sina aktiviteter är vägen 

att gå om de vill vara socialt accepterade. I synnerhet då de i viss mån tagit över staters 

ansvar gällande dessa områden, är CSR ett viktigt verktyg för att uppnå legitimitet 

(Baumann-Pauly 2013). 

 

John Ruggie, FNs tyngsta expert på företags ansvar och mänskliga rättigheter säger i SvD att 

näringslivet har en lång väg kvar att gå gällande hållbarhetsarbete och effekterna av en allt 

mer globaliserad värld har tagit många näringsidkare på sängen. Detta tillsammans med några 

stora skandaler på 80- och 90-talet, som Union Carbides giftgasutsläpp i Indien 1984 där 

tusentals människor miste livet, vilket skapade en stark opinion och krävde FNs ingripande. 

Ruggie har därför varit med och utformat ett regelverk för FN som består av vägledande 

principer på hur företag och stater bör hantera de mänskliga rättigheterna. Han menar att de är 

alldeles för omfattande för att kunna vara grund för internationell lagstiftning men pekar på 

positiv utveckling då länder och EU stiftar egna lagar inom hållbarhet. T.ex. EUs uppdaterade 

direktiv under 2011 som kräver att företag ska rapportera ickefinansiell information, som 

miljö, anställdas rättigheter och socialt ansvar. “Att principerna inte är tvingande är viktigt. 

Målet är att få dem att reflektera över hur de påverkar sin omvärld och att utveckla strategier 

för att minimera den negativa påverkan”, säger Ruggie (Jakobsson 2014). 

 

Att kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete är en viktig komponent i ett strategiskt inkorporerat 

CSR-arbete, men det gäller att särskilja det från ren reklam. I en granskning av SvD 

Näringsliv framkommer det att många svenska bolag betraktar hållbarhet som en 

kommunikationsfråga i första hand. Att de som är ansvariga för CSR sitter i 

koncernledningen eller också är informationschef ger indikationer om att det finns ett 



 5 

snedvridet synsätt på hur dessa frågor bör behandlas. När sedan nordiska konsumenter ska 

rangordna vilka varumärken de anser mest hållbara hade 90% av företagen tappat i anseende 

under 2013, jämfört med året innan. Den kraftiga negativa utvecklingen tyder på att 

konsumenterna börjar få en bättre inblick gällande vad miljöansvar och socialt 

ansvarstagande handlar om. Rapportförfattarna menar att i takt med den ökade inblicken 

börjar konsumenterna också förstå hur lite de egentligen vet om företagens hållbarhetsarbete 

(Jakobsson 2013). 

 

IKEA är ett företag som ofta blir uppmärksammat i media; t.ex. under 2013 skrev SVT på sin 

hemsida att IKEA stoppade försäljningen av köttbullar på sina varuhus i 14 europeiska 

länder. Detta beslut togs efter att veterinärinspektörer i Tjeckien funnit spår av hästkött i 

köttbullar som skulle sålts på IKEAs varuhus i Brno. Ylva Magnusson, presschef på IKEA, 

meddelade att de stoppade försäljningen av det specifika partiet av köttbullar på alla 

marknader där de kan ha sålts. I tillägg donerade IKEA 3.5 miljoner portioner mat till den 

icke-statliga organisationen European Federation of Food Banks som bekämpar hungersnöd 

och matavfall i Europa. “Häst-dna har påvisats, och nu måste det utredas hur många procent 

hästkött det handlar om. Vi vet att något som inte ska finnas där finns där, men hur mycket är 

fortfarande frågan”, säger Josef Duben, talesman för det tjeckiska Jordbruksverket (Grönberg 

och Åkergren 2013) 

 

Med detta som utgångspunkt önskar vi undersöka hur strategiska IKEA är i sitt CSR-arbete 

genom att titta på deras hållbarhetsrapportering. Då det handlar om att uppnå legitimitet för 

företaget, vad finns det egentligen för krav från omgivningen och hur hanteras dessa? Kan 

IKEA arbeta med CSR-relaterade frågor på ett långsiktigt sätt, som är gynnsamt både för 

företaget och samhället?  

 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur strategiskt IKEA arbetar med CSR, genom att studera hur 

de hanterar samhällets förväntade krav för att uppnå legitimitet.  
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2. Teori 

2.1 Ett strategiskt perspektiv 

Porter och Kramer menar att för ett företag att vara strategiska i sitt CSR-arbete ska de kunna 

identifiera och hjälpa lösa de sociala frågor företaget är bäst anpassade för. I det strategiska 

perspektivet ska CSR inte ses på som främst en kostnad utan ska helst kunna ge 

konkurrensfördelar och driva innovation. Författarna framhäver nuvarande taktiker gällande 

CSR som fragmenterade, skilda från företagens kärnverksamhet och brister i att se 

beroendeförhållandet mellan omgivningen och företaget. Huvudsyftet bör vara att skapa ett 

delat värde med långsiktiga, självunderhållande lösningar oberoende av subventioner eller 

annan yttre påverkan. Detta kan sammanfattas enligt Porter och Kramer med frasen att 

företag måste sluta tänka i termer av “corporate social responsibility” och börja tänka i termer 

av “corporate social integration” (Porter och Kramer 2006, s. 78-91). 

 

2.1.1 Argumenten för CSR  

Porter och Kramer menar att argumenten som förespråkarna för, gällande CSR, kan 

sammanfattas i fyra huvudteman där de viktigaste argumenten och principerna till varför 

företag bör arbeta med CSR presenteras. 

 

1. Moralisk plik 

Företagen bör agera goda samhällsmedborgare och har ett ansvar att följa etiska värderingar 

och respektera såväl människor som miljö. När sådana riktlinjer finns lagförda kan företagen 

anpassa sig därefter, men problem kan uppstå t.ex. med interkulturella affärer och handel 

över landsgränserna. Det är en ständig balansgång mellan vilka sociala frågor som bör 

prioriteras och hur det ska omsättas, både i praktiken och i kassan (Porter och Kramer 2006, 

s. 81-82). 

 

2. Hållbarhet 

Hållbarheten kan översättas till långsiktig lönsamhet för företaget. De bör undvika kortsiktiga 

vinster som kan ha skadlig påverkan på miljö eller samhälle. Porter och Kramer menar att det 

här finns utrymme för förbättring då det är svårt att väga de initiala, kortsiktiga kostnaderna 

mot de långsiktiga fördelarna och det saknas ett ramverk som kan hjälpa företag att 

strategiskt realisera sin CSR. Hållbarhetsargumentet är starkast där företagens ekonomiska 
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mål ger incitament som även gynnar samhället; t.ex. vid energibesparing (Porter och Kramer 

2006, s. 81-82).  

 

3. Mandat att verka 

Det tredje argumentet berör mandat att verka i den omgivning de befinner sig och handlar om 

att identifiera vilka frågor som är viktiga för sina intressenter och föra en dialog med berörda 

parter. Porter och Kramer menar att mycket av arbetet och kontrollen i detta fall blir externt 

för att komma överens med sina intressenter och kan därför bli ineffektivt, då både företagens 

resurser och möjligheter blir otillräckligt utnyttjade och långsiktiga mål kommer i andrahand. 

Förlorar företaget förtroendet, förlorar de även sitt mandat att verka i det område där de utför 

sina aktiviteter, vilket leder oss in på det fjärde argumentet (Porter och Kramer 2006, s. 81-

83). 

 

4. Anseende 

Det sista argumentet går hand i hand med “Mandat att verka” då det i stor grad handlar om att 

bibehålla ett gott rykte och tillfredsställa sina intressenter. Detta är en vanlig anledning till att 

CSR-arbete blir responsivt istället för strategiskt integrerat med företagets mål. T.ex. med 

PR-kampanjer för att släcka bränder efter en kris (Porter och Kramer 2006, s. 82-83). 

 

2.1.2 Därför är det otillräckligt 

Som argument menar Porter och Kramer (2006) att dessa 4 punkter är goda anledningar till 

varför företag bör arbeta med CSR överhuvudtaget, men att de delar samma akilleshäl. 

Nämligen att de fokuserar på meningsskiljaktigheterna mellan samhället och företaget snarare 

än sociala frågor och konsekvenser som kan gynna båda. Argumenten är också generella då 

de inte specificerar någon bransch eller företag vilket försvårar ett företags strategiska plan 

där de inte får vägvisning att identifiera, prioritera och adressera de sociala frågor som kan 

ha störst påverkan (Porter och Kramer 2006, s. 81-83). 

 

Utöver Porter och Kramers rapport har Friedman lagt fram kritik mot CSR i sin text från The 

New York Times Magazine, då han anser hållbar utveckling vara ett diffust begrepp som 

många är skeptiska mot. Han menar att ett företags främsta uppgift är att vinstmaximera 

genom att förvalta aktieägarnas kapital, alltså göra det de är bäst på att fokus flyttas från 

aktieägarnas intresse. Viktigt är även att ha en medvetenhet kring att det kan finnas aktörer 
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som driver frågor för egen vinning. T.ex. genom att nya krav, med själviska intentioner, 

uppkommer från omgivningen som på något sätt påverkar företaget (Friedman 1970). 

 

2.1.3 Fem steg till ett strategiskt integrerat CSR-arbete 

För att råda bot på denna gemensamma akilleshäl presenterar Porter och Kramer ett ramverk 

bestående av 5 steg som företagen kan använda för att identifiera både positiva och negativa 

effekter de har på samhället, välja vilka de ska adressera och föreslå effektiva sätt att göra det 

på. Om företag anammar ett strategiskt synsätt i sitt CSR-arbete kan de med hjälp av sina 

ansenliga resurser och expertis vara en positiv kraft i världen och hjälpa samhällen att nå 

stora sociala framsteg utan att kompromissa bort effektivitet (Porter och Kramer 2006, s. 82-

86). 

 

1. Identifiera skärningspunkter mellan företaget och samhället 

Identifiera de ömsesidigt beroende frågorna, där företaget och samhället påverkar varandra, 

både externt och internt. Genom att analysera detta samspel kan de frågor som företaget bör 

fokusera på upptäckas för att gynna både samhället och organisationen. Porter och Kramer 

poängterar att företag i sitt CSR-arbete ofta lägger störst fokus på den påverkan som den egna 

verksamheten har på omgivningen och därmed missar många av de möjligheter till 

värdeskapande CSR som ligger i den omgivande miljöns påverkan på företaget (Porter och 

Kramer 2006, s. 83-85). 

 

2. Välja vilka sociala frågor som företaget ska fokusera på 

Sociala frågor som har koppling till företagets kärnverksamhet bör prioriteras och fokus ska 

endast ligga på de som gynnar både företaget och samhället; alltså de som har ett delat värde. 

Porter och Kramer delar upp de sociala frågorna i tre huvudkategorier: Allmänna sociala 

frågor är de frågor som inte direkt påverkas av företagets affärsverksamhet eller har något 

inflytande över den långsiktiga konkurrenskraften. Social påverkan genom värdekedjan, 

innefattar de frågor som väsentligt påverkas av den vanliga affärsverksamheten. Sociala 

dimensioner i konkurrensmiljön, är de faktorer i den omgivande miljön som har betydande 

inverkan på de underliggande drivkrafter som påverkar konkurrensen i den miljö de är 

verksamma (Porter och Kramer 2006, s. 83-85). 
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3. Skapa en agenda för sociala frågor 

För att uppnå ett strategiskt hållbarhetsarbete måste företaget se bortom omgivningens 

förväntningar och krav för att skapa både ekonomiska och sociala fördelar. En agenda ska 

sättas för att främja sociala förhållanden samtidigt som företagets förstärker sin strategi. I 

första hand måste agendan svara till intressenterna men för att bli helt strategisk måste den gå 

längre. Då måste en väsentlig del av företagets resurser och fokus rikta sig till de sociala 

frågorna. Det är genom företagets arbete med strategisk CSR som de mest positiva 

konsekvenserna för omgivningen framkommer och i sin tur de affärsmässiga fördelarna. 

Figuren nedan visar hur ett företag bör röra sig från att arbeta responsivt till ett mer 

långsiktigt strategiskt förhållningssätt till CSR (Porter och Kramer 2006, s. 83-86).  

 

Figur 1: Corporate Involvement in Society: A Strategic approach 

 

Responsiv CSR består av två beståndsdelar, där det första steget handlar om att vara en god 

samhällsmedborgare och är en grundpelare gällande CSR. Att vara en god 

samhällsmedborgare handlar inte bara om att vara etisk eller syssla med välgörenhet. Det ska 

finnas klara, mätbara mål som ska följas och utvärderas över tid. Att vara en effektiv, god 

samhällsmedborgare kan handla om att både skapa goodwill, men att också förbättra t.ex. 

relationer med lokala myndigheter och andra intressenter som kan ha en direkt eller indirekt 

påverkan på företaget (Porter och Kramer 2006, s. 83-86). 
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Den andra beståndsdelen handlar om att förmildra nuvarande och/eller framtida, negativa 

effekter som affärsverksamheten kan ha genom värdekedjan. Detta är i större utsträckning en 

operationell utmaning och då det finns en stor mängd, eventuellt negativa konsekvenser att 

finna i värdekedjan gäller det att fokusera ”rätt”. För att få hjälp på traven finns 

standardiserade hjälpmedel, i form av t.ex. Global Reporting Initiative och Global Compact 

som kan ses som formaliserade riskbedömningar för att styra organisationerna i rätt riktning. 

Att identifiera dessa problem i värdekedjan och hitta bästa lösningen för dem, helst genom att 

se på de långsiktiga konsekvenserna bör vara i fokus. De företag som lyckas bäst här kan 

skapa konkurrensfördelar i den sociala dimensionen men konkurrenterna kommer troligtvis 

att komma ikapp vilket sätter press på företaget att ständigt förbättras. Det strategiska CSR-

arbetet går bortom att vara en god samhällsmedborgare och att förmildra värdekedjans 

påverkan. Istället bör fokus ligga på ett mindre antal initiativ med stor och mätbar påverkan, 

både på genom företagets påverkan på omgivningen och vice versa. Dessa initiativ bör ha en 

direkt koppling till företagets kärnverksamhet för bäst resultat, vilket ger en möjlighet för 

konkurrensfördelar genom den social påverkan. Det är när dessa arbetar i symbios som det 

delade värdet verkligen skapas. Alltså när omgivningen och företaget förstärker varandra 

(Porter och Kramer 2006, s. 83-86). 

 

1. Integrera företaget och samhällets ömsesidiga påverkan med varandra 

För att effektivisera de ekonomiska och sociala värdeskapandet av företagets CSR-arbete 

finns i huvudsak två områden som påverkar varandra där de kan agera; 

De externa, som sociala och miljömässiga förhållanden i företagets omgivning och de interna 

i företagets värdekedja. Bäst fungerar det när de båda integreras och på så vis skapar positiva 

effekter åt varandra. Aktiviteter i värdekedjan kan ha en positiv inverkan i den sociala miljö 

de verkar. På samma sätt kan investeringar i konkurrensmiljön och samhällen ha en positiv 

inverkan på företagets värdekedja. Målet är att integrera dessa dimensioner vilket skapar ett 

delat värde för omgivningen och företaget och gör att CSR blir en naturlig del av det dagliga 

arbetet, snarare än en separat fråga (Porter och Kramer 2006, s. 84-88). 

 

Porter och Kramer exemplifierar detta genom företaget Nestlé, som utan mellanhänder 

arbetar med bönder i utvecklingsländer för att utvinna sina basråvaror, som mjölk, kaffe och 

kakao. Nestlés investeringar i lokal infrastruktur, ny teknologi och odlingsmetoder har under 

åren gett stora sociala fördelar för lokalbefolkningen. Detta i form av förbättrad sjukvård, 
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utbildning och ekonomisk tillväxt, samtidigt som det har gett företaget en rak och pålitlig 

källa för sina viktigaste råvaror. Alltså har strategin med värdekedjan integrerats med den 

sociala miljön och blivit en del av det dagliga arbetet (Porter och Kramer 2006, s. 84-88). 

 

2. Skapa en social dimension över värdeerbjudandet 

I företagets strategiska kärna bör det finnas ett unikt erbjudande till kunderna, där behov 

tillfredsställs bättre än hos konkurrenterna. Detta är grundläggande för en marknadsekonomi, 

men ett företags strategiska arbete blir fullbordat först när värdeerbjudandet adderas med en 

social och miljömässig dimension. Det är denna sociala dimension över värdeerbjudandet 

som ger möjlighet till unika konkurrensfördelar. Ett tydligt exempel kan hämtas från USA 

och matvarukedjan Whole Foods. Deras värdeerbjudande handlar om att sälja organiska, 

naturliga och hälsosamma produkter till upplysta konsumenter. Företaget satsar stort på 

lokala bönder och utesluter annars vanliga ingredienser som anses miljöfarliga eller 

ohälsosamma. Varuhusen byggs och inreds till stor del av återvunna material och Whole 

Foods är även det enda företaget på Fortunes top-500-lista som klimatkompenserar till 100% 

gällande sin energikonsumtion. På grund av att de prioriterar hållbarhet så högt kan de vara 

dyrare än konkurrenterna men ändå vinna konkurrensfördelar i just den sociala dimensionen. 

Porter och Kramer påpekar att alla företag inte kan bygga hela sitt värdeerbjudande kring 

hållbarhet som Whole Foods gjort, men att alla kan addera denna dimension. De kan således 

positionera sig i konkurrensmiljön där kraven från både myndighets- och konsumenthåll 

ständigt ökar, vilket gör att den sociala dimensionen kommer bli allt viktigare för att skapa ett 

unikt värdeerbjudande (Porter och Kramer 2006, s. 85-88). 
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2.2 Carrolls CSR pyramid  

 

Figur 2: The CSR pyramid.   

 

Archie Carroll (1991) föreslår att fyra olika förpliktelser ska följas för att bidra och kunna 

arbeta med CSR. Komponenterna är: ekonomiska, legala, etiska och filantropiska. Dessa 

CSR komponenter är avbildade som en pyramid och har alltid varit grundläggande för CSR, 

men det är på senare tid som de etiska och filantropiska komponenterna har kommit att 

betyda mer för CSR än vad de tidigare gjort (Carroll 1991, s. 39).  

 

1. Economic Responsibilities 

Historiskt sett grundades företag som ekonomiska enheter, utformade för att förse produkter 

och tjänster till samhället. Den första CSR komponenten som är det ekonomiska ansvaret, 
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gick ut på att generera vinst till ägarna. Carroll förklarar denna komponent genom fem 

grundläggande punkter: 

 

A. Det är viktigt att uppträda på ett sätt som maximerar vinst per aktie. 

B. Det är viktigt att vara så lönsam som möjligt. 

C. Det är viktigt att behålla en stark och konkurrenskraftig position. 

D. Det är viktigt att behålla en hög nivå av driftseffektivitet. 

E. Det är viktigt att ett framgångsrikt företag definieras som kontinuerligt lönsamt. 

 

De övriga ansvaren/komponenterna är baserade på företagets ekonomiska ansvar, vilket även 

är anledningen till att denna komponent är placerad längst ner som grunden till Carrolls CSR 

pyramid (Carroll 1991, s. 40). 

 

2. Legal Responsibilities 

Carrolls andra komponent är det legala ansvaret. Han menar på att samhället endast inte utgår 

från att företag ska arbeta på ett sätt som genererar vinst, utan företag förväntas även att följa 

de lagar och förordningar som utfärdats av federala, statliga och lokala regeringar. Företag 

förväntas att försätta sina ekonomiska uppdrag inom ramen för samhällets lagar och regler. 

Denna komponent kan förklaras genom de fem följande punkterna: 

 

A. Det är viktigt att prestera på ett sätt som förväntas av regeringen och dess lagar. 

B. Det är viktigt att följa olika federala, statliga och lokala förordningar. 

C. Det är viktigt att vara en laglydig företagsmedborgare. 

D. Det är viktigt att ett framgångsrikt företag definieras som ett som uppfyller dess 

juridiska skyldigheter. 

E.  Det är viktigt att förse produkter och tjänster som åtminstone är minimala enligt 

juridiska krav (Carroll 1991, s. 41). 

  

3. Ethical Responsibilities 

Den tredje komponenten i CSR pyramiden är det etiska ansvaret, och omfattar övriga krav 

som samhället ställer på företaget. Dessa krav kan exempelvis vara normer som ska följas i 

ett samhälle, och som nödvändigtvis inte är nedskrivna som juridiska lagar. Carroll definierar 

det etiska ansvaret genom fem riktlinjer (Carroll 1991, s. 41): 
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A. Det är viktigt att prestera på ett sätt som överensstämmer med förväntningarna av 

samhällets moral och etiska normer. 

B. Det är viktigt att känna igen och respektera nya eller utvecklande etiska/moraliska 

normer, som är accepterade av samhället. 

C. Det är viktigt att förhindra etiska normer från att bli kompromissade i syfte att uppnå 

gemensamma mål. 

D. Det är viktigt att bra företags medborgarskap definieras som att göra det som är 

förväntat, moraliskt eller etiskt. 

E. Det är viktigt att känna igen att företagets integritet och etiska beteende går utöver 

lagar och förordningar. 

 

4. Philantropic Responsibilities 

Carrolls fjärde och sista komponent beskrev han i sin text 1979 som ett godtyckligt ansvar. 

Detta ändrade han senare till ett filantropiskt ansvar, vilket omfattar de företags aktioner som 

svarar på samhällets förväntningar, att företag är goda medborgare. Detta inkluderar att 

företagen är aktiva och engagerade för att främja välfärden och goodwill. Även denna 

komponent beskriver Carroll i fem riktlinjer (Carroll 1991, s. 42): 

 

A. Det är viktigt att prestera på ett sätt som överensstämmer med de filantropiska och 

välgörenhets- förväntningarna av samhället. 

B. Det är viktigt att hjälpa till och förbättra goda idéer.  

C. Det är viktigt att arbetsgivare och arbetstagare deltar i volontärarbete och 

välgörenhetsprojekt inom deras lokalsamhällen. 

D. Det är viktigt att erbjuda assistans till privata och offentliga utbildningsanstalter. 

E. Det är viktigt att frivilligt hjälpa de projekt som förbättrar samhällets livskvalitet. 

 

Slutligen kan vi sammanfatta de fyra komponenterna i CSR genom att börja med att lyfta 

fram den grundläggande byggstenen, det ekonomiska ansvaret som företag har. Företag 

förväntas även att lyda lagen eftersom lagen är samhällets kodifiering av beteenden. Nästa 

steg är att företag ska vara etiska. De har skyldigheten att göra det som är rätt ur ett etiskt 

perspektiv, för att undvika eller minimera skador på intressenter. Slutligen förväntas företaget 

att vara en god medborgare. Detta framgår i den filantropiska komponenten, där företagen 
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förväntas att bidra med ekonomiska och andra resurser till samhället för att förbättra 

livskvalitén (Carroll 1991, s. 42). 

 

2.3 Institutionell och Nyinstitutionell teori 

För att organisationer ska bli så effektiva som möjligt bygger de på olika administrativa 

reformer, vilka är idéer eller koncept för hur de bör agera. Røvik (2000) beskriver det som 

styrverktyg som institutionaliseras och sprids genom alla typer av organisationer. De bygger 

på de sociala normer och föreställningar som är starkast vid en viss tidpunkt, alltså det 

styrningssätt som anses mest effektivt, modernast eller till och med naturligt vid en specifik 

tidpunkt och blir på så vis institutionaliserade. Detta innebär att organisationer är 

lättpåverkade av omgivningen och agerar därför inte så rationellt som de är tänkta att göra.  

Dessa reformer, kallar Røvik för institutionaliserade organisationsrecept och sprids snabbt, 

oberoende av geografi och typ av organisation, då det handlar om immateriella ting som idéer 

och koncept.  

  

Røvik (2000) understryker att organisationerna inkorporerar och arbetar efter dessa socialt 

konstruerade och institutionaliserade recepten för att uppnå legitimitet. Dock finns det en 

norm av ständig utveckling och förändring i samhället vilket sätter press på organisationerna 

och kan göra dessa normer instabila. För att förstå dessa institutionaliserade 

legitimitetsfasaderna beskriver Røvik två teoretiska sätt att se på reformerna; verktygs- och 

symbolperspektivet. Verktygsperspektivet bygger på organisationens förmåga att vara 

effektiv för att uppnå legitimitet. Ledningen i organisationen förväntas agera rationellt och 

söker efter tillgängliga reformer som bäst kan lösa redan identifierade problem. Detta 

perspektiv kan således säga vara instrumentellt där man önskar lösa problemen genom att 

hitta bästa möjliga instrument i reform-verktygslådan. Spridningen av organisationsrecept ur 

detta perspektiv beror därför till stor del på receptets dokumenterade rykte, alltså hur väl de 

fungerat i praktiken i andra organisationer tidigare. 

  

Symbolperspektivet utgår från nyinstitutionell teori och menar att reformer bygger på redan 

institutionaliserade normer och idéer i samhället. Organisationerna befinner sig i en 

institutionell miljö med socialt skapade normer för hur de bör agera. Genom att ta till sig 

reformerna ur detta perspektiv adopteras recepten för att organisationerna ska uppnå 

legitimitet. Reformerna ses som meningsbärande symboler och blir således tolkande, snarare 
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än rationella recept. Recepten kan sägas vara ett “paket” där både problemdefinitionen och 

lösningen erbjuds, vilket innebär att populära recept sprider både liknande problem och 

liknande lösningar på dessa. Då normer ändras i samhället ändras också de meningsbärande 

symbolerna och organisationerna måste anpassa sig till omgivningen för att behålla eller 

uppnå legitimitet. Symbolperspektivet erbjuder också ett sätt att identifiera sig och 

positionera sig gentemot andra organisationer, t.ex. om ett företag vill framstå som hållbart-

progressivt bör de anamma liknande recept, som andra framgångsrika hållbara företag gör 

(Røvik 2000). 

 

2.3.1 Löskoppling 

Enligt den nyinstitutionella teorin måste, som ovan nämnt, organisationerna anpassa sig till 

omgivningen för att uppnå legitimitet. Då nya normer och recept kan ställa hårdare krav 

innebär det att organisationer ibland måste balansera mellan effektivitet och legitimitet. Då 

nya normer och krav kan vara svåra att anamma i praktiken leder det till att två 

organisationsstrukturer existerar parallellt. Den formella strukturen, vilket är det som visas 

utåt, t.ex. att man följer rådande lagar, normer och moden. Den andra organisationsstrukturen, 

även kallad den informella organisationsstrukturen, beskriver det interna som görs i en 

organisation och styr det dagliga arbetet. När dessa strukturer inte stämmer överens uppstår 

en löskoppling i organisationsstrukturen. Genom löskoppling kan verksamheter hantera de 

krav som ställs utifrån men behålla sin identitet och sitt sätt att verka internt. De anställda och 

omgivningen förutsätter att ledningen fullföljer sina roller som den formella strukturen 

hävdar, vilket i sin tur betyder att organisationen kan utföra sina dagliga rutiner och samtidigt 

löskoppla från de institutionaliserade kraven. Formellt ändrar alltså företag sina 

handlingsmönster för att behålla sin identitet och legitimitet, men i praktiken fortsätter de 

agera som tidigare. (Eriksson-Zetterqist, Kalling, & Styhre 2010). 

 

2.3.2 CSR, Legitimitet & Riktlinjer 

Som tidigare nämnt är det de skiftande samhälleliga normerna som avgör vad som anses 

legitimt för stunden. Då dessa normer ändras i samhället, ändras också uppfattningen 

gällande vad som är legitimt och organisationsstrukturerna förväntas följa efter. CSR är ett 

bra exempel på detta, som bygger på just dessa institutionaliserade normer och är något som 

företag inkorporerar i allt större utsträckning för att uppnå legitimitet (Røvik 2000). Detta är 

generellt ingenting lagfört eller tvingande i nuläget, utan bygger på så kallad mjuk styrning i 
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form av riktlinjer som är utformade av olika högt aktade instanser (Jakobsson 2015). Nedan 

följer några exempel av de mest populära och omfattande av dessa: 

 

Ett initiativ som lanserades 1999, av FNs dåvarande generalsekreterare Kofi Annan, är 

Global Compact. Det innefattade strategiska riktlinjer som utformats till 10 principer 

angående hur företag bör arbeta med frågor kring mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö 

och antikorruption (Europeiska Kommissionen, 2004). Som komplement till dessa principer 

har FNs Division for Sustainable Development skapat 17 långsiktiga mål, som utvecklas i 15-

års intervaller där de senaste innefattar 2015-2030. Det är en utveckling av Global Compact 

som också eftersträvar att följa upp och granska organisationers arbete med hållbar 

utveckling och hjälpa dem skapa mer långsiktiga målsättningar (Division for Sustainable 

Development (u.å). Gällande själva hållbarhetsredovisningen har den USA-baserade, icke-

vinstdrivande organisationen Ceres tagit fram ett standardverk gällande företags rapportering 

för ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor. Det består av en mängd nyckeltal och 

indikatorer där företagen kan välja olika nivåer angående hur mycket de vill täcka i sin 

rapport (Global Reporting Initiative u.å). Denna flexibilitet gör, enligt EU-Kommissionens 

rapport (2004), att standardverket kallat Global Reporting Initiative (GRI) kan användas på 

alla företag oavsett storlek eller bransch. 

 

Alla dessa riktlinjer kan anses hamna under kategorin mjuk styrning och är exempel på hur 

institutionaliserade normer standardiserats till riktlinjer eller formulär gällande hur 

organisationer bör hantera dessa frågor, utan att vara tvingande. Campbell menar att det finns 

ytterligare omständigheter som påverkar företagens incitament gällande CSR-frågor. T.ex. 

organisationer som granskas av självständiga, icke-statliga organisationer kommer med större 

sannolikhet att prioritera dessa frågor (Campbell 2007, s. 946-951).  

 

2.4 Teoretisk referensram 

Huvudmodellen för denna uppsats är Porter och Kramers teori om strategisk CSR (2006) och 

det är även deras definition av strategisk CSR som utgås från. Denna teori är instrumentell 

och fungerar som en vägvisare för hur företag bör agera för att arbeta strategiskt. Utvalda 

hållbarhetsrapporter analyseras för att ta reda på hur strategiskt företaget arbetar med CSR 

genom teorins fem steg till ett strategiskt integrerat CSR-arbete. Detta genom att analysera 
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om IKEA implementerat hållbarhet som en naturlig del av sin verksamhet och på så vis 

skapat ett delat värde mellan företaget och samhället.  

 

Med hjälp av Carrolls CSR-pyramid kan de olika ansvarsområdena analyseras ur ett 

samhällsperspektiv, för att se hur IKEA hanterar samhällets förväntade krav ur en etisk 

dimension och om de uppfyller de uppställda kriterierna som är grunden för Carrolls modell. 

Detta görs genom ett antal granskande rapporter där företagets arbete med dessa frågor tas 

upp och ifrågasätts. På så vis kan vi ställa de granskande rapporterna mot IKEAs egen 

rapportering för att få en mer objektiv bild över sanningen och se om IKEA agerar så etiskt 

som de påstår sig göra. 

 

Slutligen ska den nyinstitutionella teorin analyseras för att se hur IKEA förhåller sig till 

omgivningens krav och de riktlinjer de säger sig följa. Då IKEA strävar efter att uppnå 

legitimitet genom att anamma CSR som är en institutionaliserad norm, ser vi på hur deras 

hållbarhetsarbete rapporteras och granskas ur det nyinstitutionella perspektivet.  
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3. Metod 

3.1 Val av metod & datainsamling 

För att besvara uppsatsens syfte används en kvalitativ metod, baserad på sekundärdata. 

Studien genomförs som en innehållsanalys bestående av tre av IKEAs hållbarhetsrapporter, 

samt tre granskande rapporter. Fokus ligger i att samla in data gällande företagets 

hållbarhetsarbete, var prioriteringarna ligger och hur arbetet utvecklas. Detta genom att se hur 

mål, visioner och direktiv sätts upp och efterföljs.  

 

Vi anser att tillgänglig sekundärdata i hållbarhet- och granskande rapporter täcker mängden 

information som behövs för att kunna nå vårt syfte. Endast de mest relevanta delarna av den 

insamlade datan från hållbarhetsrapporterna har tagits med, och stora mängder som inte 

passat in i studien har därmed sorterats bort. Utifrån denna selektiva data har återupprepande 

kategorier uppmärksammats i hållbarhetsrapporterna. Dessa har vi valt att konkretisera till 

fem teman, som är kopplade till kärnverksamheten, för att undersöka hur strategiskt CSR 

arbetet är. Utvalda teman handlar om hur företaget arbetar med hållbara produkter, hållbara 

resurser, energianvändningen och koldioxidavtrycket, sociala ansvaret och 

uppförandekoden.  

För att säkerställa att sekundärdatan från företagens hållbarhetsrapporter är tillförlitlig 

jämförs och prövas denna med granskande rapporter från tredjeparts-organisationer och 

mediekanaler. Då IKEA är ett stort företag och det är en omfattande mängd data som ska 

samlas in, bidrar sekundärdatan för att få en så övergripande bild som möjligt. Nackdelar med 

denna metod och områden där granskande fokus bör läggas berör bl.a. sanningshalten i det 

som skrivs och vilken information de själva väljer att presentera eller inte presentera (Bryman 

och Bell 2013, s. 325-330). 

 

Slutligen måste det tas i beaktning om materialet som analyseras är avsiktligt (Bryman och 

Bell, s. 562), dvs. att författarna till hållbarhetsrapporterna är medvetna om att de kommer 

granskas och vill därför måla upp positiva bilder kring företaget och då främst CSR-arbetet. 

Därför måste vi som forskare vara aktiva läsare och försöka minimera externa inflytanden 

över texttolkningen, som kan vara skapade av författarna med avsikt att förmedla en 

förskönande bild. Vi ser dock inte att t.ex. intervjuer skulle göra någon skillnad i detta, då 

även intervjurespondenterna förmodligen skulle försöka måla upp en så positiv bild av 
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företaget som möjligt. Dessutom tror vi inte att intervjuer skulle addera något nytt till 

studiens innehåll, utan respondenterna skulle troligtvis referera till företagets publicerade 

hållbarhetsrapporter, där hållbarhetsarbetet redan beskrivs i detalj. En nackdel är att det tar tid 

att bekanta sig med en så stor mängd okänd data och ingen kontroll ges över kvaliteten eller 

komplexiteten vilket kan försvåra analysen (Bryman och Bell 2013, s. 329-330). 

 

3.2 Presentation av sekundärdata 

Sekundärdatan som undersöks i denna studie består av IKEAs hållbarhetsrapporter från 2010, 

2013 och 2016. Rapporten från 2016 har valts ut eftersom det är intressant att undersöka 

företagets senast publicerade hållbarhetsrapport. Denna rapport inkluderar även data från 

2015 och 2014, vilket dessutom gör det intressant att undersöka hållbarhetsrapporten från 

2013. Genom att backa ytterligare en tre-års intervall undersöks hållbarhetsrapporten från 

2010, för att se den historiska utvecklingen av IKEAs hållbarhetsarbete. Då det numera ställs 

högre krav på företags rapportering av CSR än vad det tidigare gjorts av organisationer som 

FN och Global Reporting Initiative, kan det antas att större företag börjar ta denna 

rapportering av CSR mer på allvar. Detta är även något som vi uppmärksammat i IKEAs 

tidigare publicerade hållbarhetsrapporter, som inte varit lika väl utförda som de från 2010 och 

framåt. I enlighet med det ovannämnda har valet av hållbarhetsrapporterna gjorts.  

 

Hållbarhetsrapporterna kompletteras med hjälp av granskande rapporter, publicerade av 

tredjeparts-organisationer och mediekanaler, såsom SVTs Uppdrag Granskning, EU-

parlamentet och Svenska Dagbladet. Rapporterna har varit lättillgängliga och därmed gjorts 

genom ett bekvämlighetsurval. Trots detta anser vi de vara trovärdiga, säkra och signifikanta. 

En av de granskade rapporterna kommer från EU-parlamentet, en europeisk lagstiftande 

institution som vi anser vara en pålitlig källa. En annan rapport är gjord av Uppdrag 

Granskning, som har ett stort genomslag i samhällsdebatten och bland annat 

uppmärksammats genom både svenska och internationella utmärkelser för sitt sätt att 

granska. Den tredje rapporten, som är publicerad av SvD, har fått med uttalanden av både 

Amnesty och Swedwatch, två organisationer som arbetar med att granska hur företag tar 

hänsyn till internationella riktlinjer gällande mänskliga rättigheter. Dessa kompletterande 

artiklar kring IKEAs agerande i krissituationer hjälper oss att se hur etiska IKEA är, hur de 

förhåller sig till institutionaliserade krav och om de agerar på samma sätt internt, som de 

påstår och förväntas göra utåt.  
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Tabell 1: Studerade rapporter 

Rubrik Organisation Publiceringsår 

Sustainability report 10 IKEA 2010 

Sustainability report 13 IKEA 2013 

Sustainability report 16 IKEA 2016 

IKEA: Flat pack tax 

avoidance 

EU-Parlamentet 2016 

Ingvar Kamprad 

gömmer IKEA-

miljarder i 

skatteparadis 

SVT: Uppdrag 

Granskning 

2013 

Skarp kritik mot Ikea: 

"Jag blev chockad" 

Svenska 

Dagbladet 

2016 

 

3.3 Tillförlitlighet 

Bryman och Bell belyser Scotts fyra huvudkriterier för att stärka en studies kvalitet, vid 

analys av dokument från organisationer. Dessa är autenticitet, trovärdighet, representativitet 

och meningsfullhet (Bryman och Bell 2013, s. 550-556). Dokumenten som användes i denna 

studie var IKEAs hållbarhetsrapporter från 2010, 2013 och 2016, samt granskande rapporter i 

form av EU-parlamentets rapport om IKEAs skatteplanering, Uppdrag Gransknings artikel 

om Ingvar Kamprad och SvDs artikel om IKEAs underleverantör av mattor. 

 

Enligt Scott bedöms dokumentets autenticitet genom att faställa om dokumentet är vad det 

utges vara, om det är ett original eller en kopia, samt vem som skapat dokumentet (Bryman 

och Bell 2013, s. 550-556). Gällande IKEAs hållbarhetsrapporter är dessa originaldokument 

och är publicerade på företagets egna hemsida. De är producerade av IKEA och tillgängliga 

för allmänheten. Även de granskande rapporterna är originaldokument som finns tillgängliga 

på respektive organisations hemsida.  

 

Scotts andra kriterium är trovärdigheten och kan bedömas genom att reflektera över vilket 

syftet var med att producera dokumentet. Här gäller det att vara uppmärksam på att innehållet 

kan vara partiskt eller inte återges korrekt (Bryman och Bell 2013, s. 550-556). Vad gäller 
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hållbarhetsrapporterna finns det en medvetenhet om att de som producerat dokumenten har en 

idé eller ståndpunkt de vill förmedla. Vi kan därför inte utgå från att hållbarhetsrapporterna 

utgör en objektiv beskrivning av verkligheten. Detta gäller särskilt IKEAs rapportering av 

CSR, där de kan vilja ge sken av att det läggs mer resurser än vad det faktiskt görs, samt att 

arbetet med CSR är mer integrerat i verksamheten än vad det egentligen är. Eftersom 

företagets sätt att rapportera ändras mellan åren, uppstår även fall då mål och resultat ändras. 

Datan blir i dessa fall motsägelsefull och diffus, vilket kan påverka trovärdigheten i 

hållbarhetsrapporterna. Vi är medvetna om detta och har därför lagt extra tid och fokus här, 

vid tolkning av texten. Det mest trovärdiga dokumentet som undersöks är EU-parlamentets 

rapport, som är en offentlig handling. Uppdrag Granskning och SvDs artiklar skulle kunna 

tolkas som partiska, då syftet bakom artiklarna kan tänkas vara att gå till överdrift, för att 

skapa en så intresseväckande text så möjligt för sina läsare. Vi anser dock dokumenten vara 

pålitliga och att de fortfarande kan användas, så länge vi kan uppmärksamma partiskheten 

och ha detta i åtanke.  

 

För att kunna avgöra Scotts tredje kriterium, representativiteten, behöver det bedömas hur 

kompletta de utvalda dokumenten är för att representera samtliga relevanta dokument. Här 

behöver ett dokuments tillgänglighet och överlevnad beaktas (Bryman och Bell 2013, s. 550-

556). Hållbarhetsrapporterna är de enda relevanta dokumenten som representerar företagets 

arbete med CSR i detalj. De granskande rapporterna har dock gjorts genom ett 

bekvämlighetsurval, vilket kan påverka studiens representativitet. Utöver EU-parlamentets 

rapport, som vi anser vara en stark källa, finns det förmodligen andra relevanta studier som 

granskar IKEAs arbete med CSR. Dock var de utvalda dokumenten lätt tillgängliga och hade 

flest sökträffar i sökmotoroptimeringen.  

 

Slutligen avgörs ett dokuments meningsfullhet utifrån signifikansen, samt hur tydligt och 

begripligt dokumentet är. Scott nämner dessutom att dokumentets meningsfullhet bedöms 

utifrån hur texten tolkas, vilket varierar beroende på forskaren, respektive producentens 

sociala kontexter (Bryman och Bell 2013, s. 550-556). De utvalda dokumenten var av 

signifikans relaterat till studiens syfte. Förutom vissa formuleringar i hållbarhetsrapporterna 

bedömdes dokumenten tydliga och begripliga.  
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4. IKEA och företagets arbete med CSR 

Nedan följer en introduktion till företaget, deras vision, uppförandekod och de mål som de 

strävar efter att uppfylla i sitt arbete med CSR. Därefter presenteras data från deras 

hållbarhetsrapporter, som konkretiserats till fem olika teman, baserat på innehållet i 

hållbarhetsrapporterna. Under dessa teman redogörs data från respektive hållbarhetsrapport, 

där likheter och skillnader i CSR-arbetet med åren diskuteras. Datan redovisas i Financial 

Year, förkortat till FY. Exempelvis syftar FY16 till perioden mellan 1 september 2015 och 31 

augusti 2016. Avslutningsvis redogörs en sammanfattning av de utvalda, granskande 

rapporterna, publicerade av EU-parlamentet, Uppdrag Granskning och SvD.  

 

4.1 IKEA 

IKEA grundades som ett postorderföretag 1943 av Ingvar Kamprad och har i slutet av 2016 

340 varuhus i 28 länder, 41 shopping-center i 15 länder och 38 distributionsplatser i 18 

länder. Sedan 1982 är verksamheten med alla varuhus samlade under namnet IKEA Group i 

den holländska koncernen Ingka Holding BV, IKEAs moderbolag, som i sin tur ägs av 

stiftelsen Stichting Ingka Foundation. Vidare beskrivs det i företagets hemsida att 

det privatägda Inter Ikea Systems BV (IIS) ägs av ett holdingbolag i Luxemburg som i sin tur 

ägs av en familjen Kamprad-kontrollerad stiftelse med högkvarter i Liechtenstein. Det är IIS 

som äger det s.k. “Ikea-konceptet” med immateriella- och varumärkesrättigheter som 

licensieras ut till franchisetagarna för varuhusen som inte ägs av moderbolaget (ca. 40st av 

totalt 340st) där 3% av deras omsättning går till IIS i form av royalties. IKEAs långsiktiga 

vision är “att skapa en bättre vardag för de många människorna”. En ekonomisk princip som 

jobbas efter är att företaget ska växa med egna resurser vilket möjliggör långsiktiga 

investeringar. Tillgänglighet till människorna är en viktig faktor för att nå visionen och hjälpa 

folk i sin vardag. Merparten av vinsterna återinvesteras i varuhus, produktutveckling och 

hållbarhetslösningar, enligt dem själva. “One of the greatest impacts we can have is to inspire 

and enable our customers to live a more sustainable life at home.” Säger VD Peter Agnefäll 

gällande deras CSR-arbete där de alltså valt att definiera det som “sustainability” eller 

hållbarhet, vilket blir den definition som tillämpas hädanefter (IKEA u.å.). 

 

I koncernledningen hittas verkställande direktör Peter Agnefäll och hållbarhetsansvarig 

globalt är Steve Howard. Det finns ett 30-tal hållbarhetsansvariga, fördelade över varje land 



 24 

de är verksamma i, säger den operativa Sverigechefen Jonas Carlehed (Andersson 2015). År 

2016 hade IKEA totalt 163 600 medarbetare och med underleverantörer som är direkt knutna 

till bolaget landar siffran på runt 600 000 personer fördelade över nästan 1000 leverantörer i 

ett 50-tal länder. Omsättningen år 2016 uppkom till 35,1 miljarder Euro (IKEA 2016). 

 

4.1.1 IKEAs uppförandekod: IWAY 

IWAY är IKEA gruppens uppförandekod för leverantörer och fungerar som en standard för 

hur företaget köper sina produkter, material och tjänster. Då IKEA förutsätter att göra bra 

affärer samtidigt som de vill vara en bra verksamhet, krävs det ett samarbete med 

leverantörer som delar samma vision och ambition som IKEA. IKEAs riktlinjer för deras 

hållbarhetsarbete kan delas in i tre principer: Vad som ligger i barns bästa intresse, vilket som 

är arbetstagarens bästa intresse, samt vad som ligger i miljöns bästa intresse. Det är dessa 

riktlinjer som tillsammans utgör uppförandekoden, IWAY (IKEA Services AB 2012).  

 

IWAY omfattar IKEAs minimikrav på sociala och miljömässiga arbetsvillkor, med 

barnarbete inkluderat. Uppförandekoden utgår från de åtta grundläggande principerna som 

definieras i "Fundamental Principles of Rights at Work" av ILO, samt de tio principerna av 

EUs Global Compact. IKEA leverantören ska alltid uppfylla de mest krävande kraven, 

oavsett om de är relevanta för lagar i rättssystemet, eller om de är IWAY-krav. Om IWAY 

kravet strider mot nationella lagar eller förordningar, ska lagen alltid följas. I sådana fall ska 

leverantören omedelbart informera IKEA. Vikten av förtroende, integritet och ärlighet ligger 

i grunden för uppförandekoden. Det är viktigt att alla IKEA medarbetare och externa partners 

förstår IKEAs ståndpunkt gällande korruption och dess förebyggande. Detta har upprättats i 

IKEA-koncernens policy och standard för anti-korruption, och har kommunicerats med 

affärspartners och leverantörer (IKEA Services AB 2012).  

 

Något unikt med IKEAs uppförandekod IWAY, är att de minimikrav som ställs på 

leverantörerna är oftast högre än de krav som ställs på IKEA, av bland annat FN. Dessa 

minimikrav går hand i hand med de målen som IKEA sätter upp i sitt hållbarhetsarbete för 

respektive år. Inom varje del av hållbarhetsarbetet jämför IKEA sina framsteg inom varje led 

av arbetet med de minimikraven som ställs av IWAY. På så sätt visar IKEA på kraven de 

ställer och målen de sätter upp, men jämför även detta med hur långt de kommit i varje del av 

hållbarhetsarbetet, i respektive år (IKEA 2016, s. 60). 
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4.1.2 Hållbarhetsmål 

För varje räkenskapsår presenterar IKEA hållbarhetsmål som de strävar efter att uppfylla i 

deras hållbarhetsrapporter. Det är utifrån dessa konkretiserade mål som IKEA arbetar med 

CSR, och trots olika hållbarhetsprojekt är dessa anammade målen kärnan i hållbarhetsarbetet. 

Nedan presenteras uppsatta mål för vardera års hållbarhetsrapport, som varit kärnan i IKEAs 

sätt att arbeta med CSR. 

 

FY10 lanserades The IKEA Sustainability Direction 2015, vilket pekar ut prioriteringar för 

företaget och konkretiseras genom fem mål som ska uppnås till 2015. Dessa skall enligt 

IKEA påverka hela värdekedjan, från produktdesign och utveckling till slutskedet av 

produktens livslängd. Det går i linje med deras vision och IKEAs syn på hållbarhet som ska 

vara en integrerad del av deras strategier och affärsplanen måste tydligt visa på hur 

hållbarhetsförbättringar och långtidsinvesteringar ska vara en del av det dagliga arbetet. Det 

är detta initiativ, med målen till FY15 som är i centrum för FY10s hållbarhetsrapport. (IKEA 

2010, s. 8-14). 

 

För att arbeta bättre med sin vision; att skapa en bättre vardag för de många människorna, 

lanserade IKEA FY12, The People & Planet Positive Strategy 2020 (PPPS). Det är en 

utveckling av The Sustainability Direction 2015 och kärnan i denna strategi är att hållbarhet 

ska vara en drivkraft för innovation och transformation. IKEA vill med detta initiativ skapa 

en mer långsiktig strategi med tre drivkrafter som utgås ifrån. De vill inspirera kunderna att 

leva ett mer hållbart liv hemma genom bl.a. produktutveckling av mer hållbara varor. En 

annan drivkraft är att de ska bli resurs- och energioberoende genom att säkra långsiktig 

tillgänglighet till mer hållbart råmaterial och använda de resurser som finns tillgängliga inom 

vår planets begränsning. Denna strategi är central för FY13s hållbarhetsrapport och 

genomsyrar målen IKEA strävar mot (IKEA 2013 s. 9-10). 

 

Under FY16 fortsatte IKEA att jobba med och utveckla The People & Planet Positive 

Strategy. Hållbarhetsansvarig Steve Howard pekade ut 2 stora händelser under 2015 som 

kommer ha väsentlig påverkan gällande hållbarhetsarbetet, både inom företaget och globalt. 

Det första är Parisavtalet, vars huvudmål är att hålla den globala uppvärmningen under 2 

grader genom över 10 000 miljömässigt hållbara åtaganden, som IKEA skrivit under. Det 

andra är, det FN initierade, SDGs vars långsiktiga mål till 2030 inkorporeras i högsta möjliga 
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mån i företagets egna PPPS. Det är denna långsiktiga strategi där företagets arbete med SDGs 

genom sitt initiativ PPPS som är huvudfokus för FY16s hållbarhetsrapport (IKEA 2016, s. 5-

9.  

 

4.2 Hållbarhetsrapporter 

4.2.1 Hållbara produkter 

En grundpelare i IKEAs hållbarhetsarbete är att inspirera och möjliggöra ett hållbart och 

hälsosamt liv i hemmet för alla deras kunder. Genom att designa produkter utifrån dessa 

kriterier vill man få sina kunder att spara mer energi och vatten, minska avfall, leva mer 

hälsosamt och spara pengar. Mål inom PPPS är att vara ledande inom utveckling av 

produkter och lösningar, som inspirerar och gör det möjligt för människor att leva hållbart 

hemma. Man vill erbjuda de mest energisnåla hushållsapparaterna till de lägsta priserna. Man 

siktar dessutom på att vara ledande inom att erbjuda lösningar för kunder att spara vatten och 

energi genom kranar, duschar, diskbänkar och diskmaskiner till de lägsta priserna (IKEA 

2016, s.14). 

 

Ett av målen för FY10 var att erbjuda fler hållbara produkter. I samband med detta 

introducerades IKEA Sustainability Product Scorecard, ett verktyg för att hjälpa till att 

klassificera IKEAs heminredning. Verktyget hjälper IKEA att välja de bästa alternativen 

inom 11 kriterier som har en påverkan på en produkts hållbarhet och livscykel. För att 

produkten och produktens förpackning ska kunna klassificeras som mer hållbart än andra 

jämförbara produkterna på marknaden, ska de uppnå en viss mängd poäng i IKEAs 

Sustainability Product Scorecard. Det är en nödvändig förutsättning att produkten är 

producerad av leverantörer som lever upp till de sociala och miljö- kraven i IKEAs code of 

conduct, IWAY. Till FY15 hade IKEA satt upp målet att 90% av samtliga 

inredningsprodukter ska klassificeras som "mer hållbara", enligt Scorecard (IKEA 2010, s.19-

20). I FY13 förlängdes målet att 90% av inredningsprodukterna i IKEAs sortiment skulle 

klassificeras som "mer hållbara" till FY20, istället för FY15.. Under året kunde endast 39% 

av produkterna identifieras som mer hållbara. De satte även upp målet att 70% skulle vara 

med hållbara till FY17 (IKEA 2013, s. 32). För FY16 uppgraderades IKEAs Product 

Scorecard och dess kriterier. Det nya Scorecardet kommer att innehålla nio kriterier, formade 

utifrån produktens deisgn, material och utbud. Eftersom man samarbetat med de personer 

som faktiskt använder scorecard, är IKEA övertygade om att detta verktyg kommer höjas en 
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nivå och integreras över hela verksamheten på ett hållbart sätt. Gällande målet som sattes upp 

till 2020 om att 90% av inredningsprodukterna som såldes skulle vara “mer hållbara”, låg 

man under FY16 på 55% (IKEA 2016, s.35). Här visar IKEA på att ambitiösa mål sätts upp, 

men att dessa inte kunnat förverkligats. De är på god väg att uppnå sitt mål för Product 

Scorecard, men har fortfarande en lång väg kvar. Detta är något som direkt inte stärker 

IKEAs rykte om hållbarhetsarbetet, då de till FY15 hade planerat att ligga på 90%, medan de 

under FY16 (notera, ett helt år efter det planerade målets deadline), låg på 55%. Därmed 

sköts målet upp med ytterligare fem år. 

 

IKEA vill hjälpa sina kunder att ha ett mer hållbart liv i hemmet genom att bidra till en bättre 

miljö och få sina kunder att spara på hushållsutgifter. Med hjälp av IKEAs produkter, kan 

kunderna anamma ett hållbart beteende och på så sätt reducera klimatpåverkan. Samtliga 

IKEA kökskranar var under exempelvis FY10 utrustade med en tryckkompensator som 

reducerade vattenanvändningen, i genomsnitt med 30% (IKEA 2010, s.21). Under FY13 stod 

det inhemska vattenbruket för 10% av den totala vattenförbrukningen. Under detta år 

använde samtliga IKEA kranar en kompensator luftare som reducerade vattenanvändningen 

med åtta liter per minut för kökskranar, och sex liter per minut för badrumskranar. IKEA 

jämför detta med EU:s krav för vattenanvändning, som samma år låg på 12 liter per minut. 

Detta reducerade konsumtionen med 30-50%, sparade mellan 1800 till 3000 liter vatten i snitt 

per hushåll i Europa, samt minskade kostnaden för kundernas fakturor gällande varmvatten 

och elektricitet (IKEA 2013, s.15). Många av IKEAs kranar kombinerade FY16 

tryckkompenserare med kallstartsfunktioner, vilket sparar energi och vatten. Den 

tryckkompenseraren som finns i alla kökskranar reducerade vattenanvändningen med upp till 

40% för FY16. Alla nya badrumskranar har dessutom en kallstartsfunktion som gör det 

möjligt för kunderna att minska energianvändningen (IKEA 2016, s.17). IKEA målar upp en 

bra bild om deras arbete med vatteneffektiviteten i deras vattenkranar. Men när vi läser om 

detta för respektive hållbarhetsrapport och jämför siffrorna, är resultatet diffust. FY10 

reducerades vattenanvändningen med 30%, FY13 med 30-50% och för FY16 låg siffran på 

40%. Det blir därmed svårt att få en övergripande bild om deras arbete med 

vatteneffektiviteten, när det inte går att säga så mycket om resultaten, och hur bra det 

egentligen går.  

 

IKEAs energiförbrukande produkter inkluderar TV, kokplattor, kylskåp, ugnar och 

diskmaskiner. Genom att göra dessa produkter mer energieffektiva minskas inte bara 
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utsläppen, utan kunder sparar även pengar på deras elfakturor. Eftersom IKEA lägger ett stort 

fokus på att reducera priset för kunderna, innebär detta att man gör det möjligt för kunderna 

att ha råd med energisnåla produkter. FY10 fasades de gamla traditionella glödlamporna ut 

och ersattes med låg-energiförbrukande glödlampor. Dessutom expanderades LED-

produktssortimentet (IKEA 2010, s. 20). Sett till FY13 var IKEAs energiförbrukande varor ca 

41% mer energisnåla i jämförelse med 2008. Dessutom sattes ett mål upp i PPPS att till FY16 

byta ut hela belysningssortimentet till LED-produkter som ska erbjudas till låga priser. En 

viktig del av IKEAs arbete med energisnåla produkter i FY13 var att satsa på låg LED 

glödlamporna. Dessa använde 85% mindre energi än de tidigare glödlamporna och höll 20 

gånger längre. Jämfört med de tidigare glödlamporna sparade LED glödlampor kunderna 7 

euro per glödlampa årsvis, och över 160 euro sett till lampans hela levnadslopp (IKEA 2013, 

s.14). Under åren har IKEA arbetat mycket med sina LED-glödlampor, som är energisnåla 

och håller länge. Trots detta har kunder inte varit villiga att byta till LED, på grund av 

faktorer som det höga priset, men även en lägre kvalité på ljuset. Därför började IKEA att 

återigen arbeta med LED glödlamporna, för att erbjuda en hög kvalité på ljuset för en låg 

kostnad. Med det sagt uppnådde IKEA under september 2015 sitt mål att byta ut hela sitt 

belysningssortiment mot LED (IKEA 2016, s.16). Här kan vi se att IKEA lagt mycket av sitt 

fokus på utveckla sina belysningsprodukter, främst LED-glödlampor. De visar på fina resultat 

där de inte bara uppnår sina mål, utan även går tillbaka för att förbättra sådant som tidigare 

inte gått hem hos kunderna. Sammanfattningsvis började man FY10 att expandera sitt LED 

sortiment, för att under FY13 satsa på LED glödlampor. När försäljningen av dessa inte gått 

som planerat, utvecklades dessa ytterligare då de såldes billigare och gav en starkare 

belysning. Därmed uppnåddes dessutom målet för PPPS, att till FY16 byta ut hela sitt 

belysningssortiment till LED produkter. 

 

4.2.2 Hållbara resurser  

2005 började IKEA arbeta tillsammans med WWF för att stödja bomullsodlare genom mer 

hållbara lösningar och FY10 samarbetade IKEA med 15 projekt i Pakistan och Indien för 

detta syfte. Målet till FY15 var att all inköpt bomull ska produceras enligt kriterierna uppsatta 

av Better Cotton Initiative. Ett initiativ som är medgrundat av IKEA för att sätta sociala och 

miljömässiga krav på odlarna och hjälpa dem realisera dessa och bomullsutvinningen klassas 

därefter som en “mer hållbar källa”. FY10 hade inkluderade odlare i genomsnitt halverat sin 

konsumtion av vatten och kemiska bekämpningsmedel sedan starten, medan användandet av 
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kemiska gödningsmedel har reducerats med 30%. Som helhet handlade IKEA 13,4% av sin 

bomull från mer hållbara källor under FY10 vilket var en fördubbling jämfört med året innan 

(IKEA 2010, s.64-66). FY13 fortsätte IKEA att utöka sin andel bomullsinköp från mer 

hållbara källor, från 34% förra räkenskapsåret till 72% i FY13. De har försökt att öka inköpen 

successivt i takt med att odlarna förbättrar sina metoder för att undvika snedvridningar i 

marknadspriserna och uppmuntra andra företag att handla med dessa odlare utan att tömma 

deras lager på egen hand, där målet är att nå 100% till FY15 (IKEA 2013, s.27-28). 

FY15 är målet nästan nått med en omfattning på 94,5% och FY16 kommer all bomull från 

mer hållbara källor, varav ca. 18% är återanvänd bomull och resterande 82% odlas enligt 

Better Cotton Initiative. “Cotton from more sustainable sources across all IKEA products is a 

potential game-changer for the global cotton market because it demonstrates the clear 

business case for sustainability. We need more companies to follow IKEA’s lead.” Säger 

Richard Holland, Chef för WWF Market Transformation Initiative (IKEA 2016, s. 29). 

 

I tillägg till insatserna med Better cotton initiative vill IKEA minimera användandet av vatten 

genom hela värdekedjan, från råmaterial till slutkund. FY10 lanserades ett försök till att 

kartlägga all IKEAs miljömässiga påverkan vilket visade på vikten av att utveckla odlare och 

bönders metoder då stora förbättringsmöjligheter återfanns i detta led av värdekedjan. Detta 

görs genom nya biologiska vattenbehandlings-kraftverk med fokus på Sydasien, IKEAs 

vattenspecialist med en extern konsult som hjälper till med teknisk kunskap och lokal 

utbildning i hur de nya kraftverken optimeras. De lyfter fram ett exempel i en bomullsodlare 

från Indien, Dilip Patel in Gujarat, som anslutit sig till IKEAs initiativ för några år sedan; 

“The best thing I did was to invest in drip irrigation. I have halved my water use and the yield 

has increased by 40%.” (IKEA 2010, s.67-69). 

 

Utöver IKEAs egna leverantörsriktlinjer IWAY (som måste efterföljas) samarbetar de med 

Forest Stewardship Council standards (FSC), som är en uppsättning standarder angående 

trähantering vilka varierar från land till land beroende på typ av skog och lokala 

omständigheter. Dessa utgörs av en uppsättning mål som anslutna leverantörer måste förhålla 

sig till och omfattar bl.a ett bevarande av biodiversiteten, skydda rättigheterna för arbetarna 

och bosättarna i skogen och försäkra skogens återväxt. IKEA är en av världens största köpare 

av FSC certifierad trä och det uppsatta målet till FY17 är att 50% av allt använt trä ska 

komma från mer hållbara källor, som återvunnet eller FSC certifierat. FY10 var stort fokus på 

att minimera olaglig skogsavverkning och därav höja sina IWAY-krav för att sätta press på 
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underleverantörer. 23,6% av allt använt trä kom från mer hållbara källor under FY10 (IKEA 

2010, s.59-63). Denna siffra steg till 32,4% under FY13 där även 68% av pappret till de 212 

miljoner tryckta exemplaren kommer från FSC-certifierade källor, vilket är en tredubbling 

jämfört med föregående katalog och redan nästkommande år är 100% av pappret från FSC-

certifierade källor (IKEA 2016, s. 40). Redan FY15 var målet på 50% nått vilket innebar en 

ny ambitiös målsättning att all trä ska komma från mer hållbara källor till 2020. Under FY16 

är den siffran på 61% och de egna prognoserna pekar på att de kan nå 80% till 2020 men 

menar att nå 100% blir en stor utmaning. Detta beror på att mängden FSC-certifierad skog 

som finns tillgänglig på marknaden är begränsad och inte har utvecklats som IKEA hoppats 

på. Detta innebär att omfattande satsningar görs tillsammans med WWF för att certifiera 

större arealer skog (IKEA 2016, s. 24-28). 

 

4.2.3 Energianvändning och koldioxidavtryck 

Då den största delen av IKEAs totala koldioxidavtryck kommer från de områden som nämnts 

tidigare, som råmaterialsutvinning, produkttillverkning och användning av produkter som 

förbrukar energi, är det just inom dessa områden som deras målsättning fokuserar. Denna 

strategi konkretiseras genom uppsatta mål som att vid slutet av FY15 skall minst 70% av all 

energikonsumtion vara egenproducerad från förnybara källor och till FY20 skall IKEA vara 

helt självförsörjande. 

 

FY10 kom 47% av all förbrukad energi hos egna byggnader från förnybara källor, en 

minskning med 3% från föregående år. Detta p.g.a. utgående kontrakt i huvudmarknader som 

Tyskland och Frankrike där företaget numera valt att inte betala premiumpriser för grön 

elektricitet, vilket är en av anledningarna till nya satsningar på egenproducerad energi, i form 

av solcellspaneler och vindkraftverk i anslutning till varuhusen (IKEA 2010, s.85). Under 

FY13 infördes nya mätningsmetoder där all energikonsumtion, från råmaterial till slutkund 

inkluderas, jämfört med tidigare år där endast egna byggnader räknades in. FY13 motsvarar 

denna siffra 37%, upp från 34% året innan. Stora investeringar görs för att nå målet och FY13 

har totalt ca. 550 000 solcellspaneler installerats på över 100 varuhus, jämfört med 17 

varuhus FY10 (IKEA 2013, s. 40-46). 

 

Ett uppsatt mål gällande koldioxidavtrycket under FY10 är att minska utsläppen från sin egen 

verksamhet med 50% till FY15. FY13 rapporterar företaget en minskning med 19.3%, en 
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energieffektivisering med 3% jämfört med FY12 trots årets uppköp av en gaspannefabrik i 

Ryssland som kraftigt ökade andelen av icke förnybar energianvändning, men som är 

kostnadseffektiv pga. det låga gaspriset i landet (IKEA 2013, s. 36-40). Under FY16 är målet 

nästan nått då årets mätning visar på en minskning med 49% jämfört med FY10. En stor del 

av detta kommer från en ökning i användandet av förnybara energikällor, där de FY16 

producerar 71% av den totala energikonsumtionen från förnybara källor, jämfört med 53% 

året innan. T.ex. investerade IKEA under FY16 i 13 nya vindkraftverk och installerade 85 

000 nya solcellspaneler, vilket sammantaget ger 327 vindkraftverk och över 730 000 

solcellspaneler. Totalt har de investerat 2.1 miljarder Euro sedan 2009 i förnybar energi för 

att nå målet att vara helt energi-självförsörjande 2020, men ser utmaningar i att lagra energin 

då både vind- och solenergi är mycket beroende av väder och vind. (IKEA 2016, s. 41-44) 

 

4.2.4 Socialt ansvar  

Ett av IKEAs uppsatta mål fram tills FY15 var att ta ett socialt ansvar för barn i omvärlden, 

genom projekt- och välgörenhetsarbete. För att förhålla sig till detta mål utbildas de anställda 

inom IKEAs Children's School. Utbildningens lärare är experter och utbildar medarbetarna 

om barns utveckling och behov, med fokus på kvalité, säkerhet och hälsa. IKEA såg även till 

att skänka en euro för varje leksak som såldes på lovet i slutet av varje år. Detta i ett 

samarbete tillsammans med Rädda barnen och UNICEF, i syfte att förbättra barns utbildning. 

Kampanjen för FY10 genererade 7.1 miljoner euro och för FY11 genererades ytterligare 8.6 

miljoner euro, vilket resulterade i en uppstart av barnprojekt i 22 länder (IKEA 2010, s.27). 

Med dessa insamlade pengar startades många olika projekt i syfte att hjälpa utsatta grupper 

och samhällen. Ett exempel på detta är att IKEA Foundation stöttar UNICEF’s projekt för att 

hjälpa nyfödda barn i Indien. Eftersom närmare 80% av samtliga barns dödsfall sker under 

barnets första år och majoriteten i barnets första vecka, hjälper IKEA Foundation till med att 

renovera lokaler, utbilda människor och tillhandahålla viktiga medel för att barnet ska 

överleva sina första dagar och veckor (IKEA 2010, s. 53). 

  

I FY13s hållbarhetsrapport poängteras det att 9.3 miljoner euro samlades in för år 2012s 

leksakskampanj, en ökning från föregående år. Projekt som finansieras av IKEA Foundation 

förbättrar livet för utsatta barn och deras familjer runt om i världen (IKEA 2013, s.52). Ett 

exempel på detta är att 101 miljoner euro donerades av IKEA Foundation FY13, vilket var en 

ökning av 21% i jämförelse med 2012 (IKEA 2013, s.70). Med hjälp av dessa insamlade 
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pengar arbetade IKEA FY13 med att använda incitament för att förbättra hälsa, näring, 

utbildning och försörjning. De hjälpte även familjer i utvecklingsländer med att få produkter 

och tjänster. Ett exempel på detta är att IKEA Foundation stöttar ”Fight for Peace”, som 

hjälper unga människor i världens mest våldsamma samhällen att undkomma brott. Över 1.5 

miljoner euro donerades för att utbilda personal från 120 organisationer runt om i världen, 

och förväntas att gynna nästan 75 000 unga människor. Ett annat exempel är att IKEA 

Foundation samarbetar med Kickstart, en icke-statlig organisation i Afrika, som stöttar 

kvinnliga bönder i Zambia att köpa billiga vattenpumpar som bidrar till att ökade 

familjeinkomster. Detta förväntas att få bort 280 000 människor från fattigdom och förbättra 

livsmedelssäkerheten för ytterligare 3.8 miljoner fler människor (IKEA 2013, s.71). 

  

Sedan 2003 har IKEA Foundation donerat 1 euro för varje leksak som sålts under IKEAs 

leksaks och utbildningskampanj, november och december månad. Detta långvariga samarbete 

med Rädda barnen och UNICEF har finansierat utbildningsprojekt i några av världens allra 

fattigaste samhällen. Tack vare IKEA foundation har denna 13-åriga kampanj, fram tills 

FY16, resulterat i följande: 88 miljoner euro donerat av IKEA Foundation genom 

leksaksförsäljning i utbildningskampanjen, stöttning av 100 projekt i 46 länder, samt att man 

gjort det möjligt för 12 miljoner barn som bor i fattigdom att få en bättre utbildning. Bara för 

FY16 genererades 11.1 miljoner euro för leksakskampanjen. (IKEA 2016, s.81). 

  

IKEA har med hjälp av IKEA Foundation samlat in och donerat en väldigt stor mängd pengar 

genom åren. Dessa pengar används till att starta upp olika välgörenhetsprojekt i utsatta 

samhällen runt om i världen. Dessutom ser vi att dessa kampanjer genererar mer pengar för 

varje år, och fler projekt startas upp i fler länder. Vi vill med detta sagt framföra att vi ser en 

ordentlig utveckling med åren och att IKEA tar denna del av CSR arbetet mer och mer på 

allvar. 

  

Under FY13 fokuserade IKEA på att ta tag i specifika frågor om mänskliga rättigheter och 

risker som finns i varje område inom verksamheten. Man startade upp en granskning för att 

se till att IKEAs program och processer återspeglar FNs riktlinjer för mänskliga rättigheter, 

barnens rätt och näringsliv. Utöver detta grundades en arbetsgrupp av medarbetare från olika 

delar av IKEA, för att stärka IKEAs nuvarande hållbarhetsarbete, men även arbeta med att 

långsiktigt förbättra arbetet. Eftersom vissa människor och samhällen är mer utsatta än andra, 

har IKEA identifierat dessa potentiellt utsatta grupper som är kopplade till verksamheten. 
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Dessa inkluderar barn, unga arbetare, kvinnor, hemmabaserade arbetstagare och migrerande 

arbetare. Samma år lanserades IKEAs trust line, en telefon och mejl tjänst som kan användas 

av medarbetare för att anmäla överträdelser av IKEAs policys och oetiska beteenden. Det 

finns även en liknande tjänst i Asien-stillahavsregionen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland, 

där leverantörer kan anmäla liknande överträdelser (IKEA 2013, s.59). 

 

I FY16 uppdaterades IKEAs Way on Preventing Child Labour och Supporting Young 

workers. Genom att eliminera barnarbete, vill IKEA heller inte eliminera arbetsmöjligheter 

för unga arbetstagare under 18 år, som får arbeta lagligt. Genom att göra detta riskerar unga 

arbetstagare att istället söka jobb längre ner i försörjningskedjan, där det finns en mindre 

chans för de att bli granskade och en högre risk för de att arbeta i farliga förhållanden. Det är 

viktigt att arbeta med leverantörer som kan erbjuda unga arbetstagare jobbmöjligheter, 

samtidigt som de garanterar att det inte blir något barnarbete. IKEA är medvetna om att de 

har mer att göra inom denna utmaning, därför kommer stor uppmärksamhet ägnas åt specifika 

områden i försörjningskedjan, såsom mat, läder och bomull.  IKEA har ett grundligt system 

för att följa upp misstänkt barnarbete som är utvecklad tillsammans med UNICEF, som alltid 

fokuserar på barnets bästa. Under FY16 var det tre misstänkta fall av barnarbete, men efter en 

fullständig utredning kunde man bekräfta att detta inte fanns något barnarbete alls (IKEA 

2016, s.70). FY16 lades även mycket fokus på att hjälpa flyktingar. Under året lanserades 

IKEA-gruppens flyktingsstödsfond tillsammans med en global riktlinje, för att ge IKEA-

länderna möjligheten att skapa det mest effektiva lokala svaret på denna oförutsedda kris. 

Svaret på fonden har hittills varit fantastiskt, då medarbetare genom utbildningsprojekt och 

volontärarbete har donerat produkter och mat till flyktingar. Ett exempel på detta är IKEA 

Retail South East Europe (omfattar Kroatien, Rumänien, Serbien och Slovenien) som 

samarbetade tillsammans med UNHRC och UNICEF för att donera 500 våningssängar, 

sängkläder, handdukar och produkter för barn, till asylsökande i Kroatien. De såg även till att 

anordna barnvänliga områden i lokala flyktingläger, där barn kan få psykologiskt stöd och 

delta i organiserade aktiviteter (IKEA 2016, s.78). 

  

Sammanfattningsvis ser vi att IKEA arbetar mycket med mänskliga rättigheter genom att 

starta upp granskande arbetsgrupper och revisioner för att t.ex. se till att inget barnarbete 

sker. Under FY13 och FY16 lades mycket fokus på detta och vi ser att IKEA varit ambitiösa i 

sitt arbete med mänskliga rättigheter. Dock nämns det knappt något om detta i FY10. Det 

nämns bara att man arbetar med mänskliga rättigheter, men inte hur detta görs och detaljerna 
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utelämnas. Med detta sagt ser vi en tydlig utveckling, då de blir bättre med åren och att större 

investeringar inom detta görs. 

 

4.2.5 Uppförandekod 

Som tidigare presenterat är IWAY IKEAs uppförandekod och handlar om relationen mellan 

företaget och leverantörerna. Det läggs en stor tyngd i hållbarhetsrapporteringen om hur 

IKEA arbetar med denna uppförandekod. Hållbarhetsrapporterna visar hur IKEA arbetar med 

många olika typer av leverantörer, men vi har valt att lägga fokus på 

heminredningsleverantörerna, eftersom dessa tillhör företagets kärnverksamhet.  

 

Ett nytt mål som IKEA hade för FY10 var att samtliga heminredningsleverantörer skulle vara 

IWAY certifierade i slutet av FY12, d.v.s att leverantörerna ska uppfylla samtliga krav som 

IKEA ställer på de, genom IWAY. På vägen att uppnå detta mål stötte IKEA på vissa 

utmaningar bland leverantörer i Asien, gällande exempelvis arbetstiderna, juridiska 

minimikrav på löner och socialförsäkringar. Trots att IKEA gjorde framsteg jämfört med 

tidigare år, var arbetstiden ett fortsatt problem sett till de rättsliga kraven. Dessutom hindrade 

Kina och Vietnam sina leverantörer att uppfylla IWAY kraven genom olika begränsande 

lagar (IKEA 2010, s.42). I slutet av FY13 uppfyllde 99% av IKEAs leverantörer IWAY 

kraven. 26 leverantörer fasades ut och fick ej samarbeta med IKEA längre, medan 1% av 

totalen inväntade en revision från IKEA för att få ett besked om även dessa skulle fasas ut, 

eller om de uppfyllde kraven. Arbetstiden var det huvudsakliga problemet hos leverantörer 

som granskades av IKEA och som inte uppfyllde IWAY kraven. IKEAs arbete med att 

implementera IWAY hos sina leverantörer över de senaste tio åren innebär att IKEA nu hade 

en bas av leverantörer som kan och var villiga att följa IKEAs standarder. Fokuset låg i att 

fortsätta att stötta leverantörerna och hjälpa de på ett effektivt sätt för att de ska kunna leva 

upp till de krav som ställs på dem. Ett exempel på detta under FY13 var att 34% av 

leverantörer i Syd Asien inte uppfyllde IWAY kraven, på grund av svårigheter med löner, 

förmåner och arbetstider. För att tackla detta organiserades en workshop för IKEAs 

affärsledare i regionen, i syfte att utforska orsakerna till problemen och diskutera olika sätt att 

ta sig an problemet med arbetstiderna. Man kommunicerade ut betydelsen av IWAY med sina 

leverantörer genom en rad kommunikationskanaler (IKEA 2013, s.64).  
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FY16 arbetade IKEA med att göra kontinuerliga revisioner hos IKEAs leverantörer. 

Resultatet av en revision är självklart viktigt, men det är omöjligt att veta om det återspeglar 

verkligheten av hur leverantörerna jobbar för att uppfylla IWAY kraven varje dag. IKEA vill 

undersöka om resultatet av IWAY kraven varierar mellan revisionerna, för att se till att 

leverantörerna ständigt värderar och stöttar sina arbetstagare. I slutet av FY16 uppfyllde 97% 

av IKEAs heminredningsleverantörer IWAY kraven (IKEA 2016, s.64). Ibland kan det vara 

svårt för IKEAs leverantörer att uppfylla specifika IWAY krav, på grund av exempelvis 

regionala utmaningar. Därför arbetade IKEA med dessa leverantörer för att lösa problem och 

svårigheter när de väl dök upp. Detta genom att t.ex. utbilda leverantörerna. Många av IKEAs 

leverantörer arbetade även på ett förebyggande sätt, genom att starta projekt för att stötta sina 

medarbetare, men även lokalsamhällen. IKEA uppmuntrade och hjälpte till med sådana 

initiativ. Exempel på dessa projekt kan vara att fokusera på gratis barnomsorg, finansiera 

sjukförsäkring och ge stipendier till lokalbefolkningen (IKEA 2016, s.65). 

 

Tabell 2: IWAY approved home furnishing products 

 

 

Sammanfattningsvis lade IKEA upp som mål för FY10 att samtliga 

heminredningsleverantörer skulle till FY12 var IWAY certifierade. I samma års 

hållbarhetsrapport nämndes det även att svårigheter kring detta uppstod, främst eftersom 

leverantörer från Asien hade svårt att förhålla sig till IWAY kraven, p.g.a deras länders 

begränsande lagar. Sett till FY13 ser vi en stor skillnad i antalet IWAY certifierade 

leverantörer, där de gått från 57% till hela 99%. Dessutom poängterades det i FY13 att IKEA 

började hjälpa de leverantörer som upplevde svårigheter i att uppfylla samtliga IWAY krav, 

vilket kan förmodas ha resulterat i den stora procent skillnaden av IWAY certifierade 

leverantörer. I FY16 nämns det att antalet IWAY certifierade heminredningsleverantörer 

sjönk från 99% till 97%. Det rapporteras ingen särskild orsak till detta, men det går att anta 
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att företagets arbete med kontinuerliga revisioner under samma år, upptäckte fler leverantörer 

som inte var godkända enligt IWAYs krav.  

 

4.3 Granskande rapporter 

4.3.1 Skatteplanering 

I en rapport från 2016 hävdar EU-parlamentet att IKEA genom skatteplanering har berövat 

EU-länder flera miljarder kronor i skatteintäkter. ”Det är ett slag i skattebetalares ansikte”, 

skriver gruppen De gröna/EFA i ett pressmeddelande. Rapporten går igenom hur IKEA 

flyttat runt pengar i Benelux länderna Belgien, Luxemburg och Nederländerna, detta för att 

dra nytta av skatteförmåner. Ikea skapade ett avancerat system för att undanhålla nationella 

indrivare miljarder euro i skatteintäkter. Kryphål i skattesystemen i dessa EU-länder 

underlättade Ikeas skatteflykt. “Det är skandal att stora företag kan flytta pengar så lätt”, 

säger Sven Giegold, som är ekonomiskpolitisk talespersoner De gröna/EFA. EU-

parlamentgruppen kräver att EU-kommissionen ska agera mot denna typ av skatteplanering. 

Detta genom att inleda en undersökning för att svara på om IKEA spätt på 

skattekonkurrensen mellan EU länder, och om de eventuellt brutit mot EUs lagar (Auerbach 

2016). 

 

Uppdrag Granskning uppmärksammade år 2013 IKEAs Ingvar Kamprad, som gömt undan 

100 miljarder kronor i en hemlig stiftelse i Lichsteinstein. Kamprad har påstått sig skänkt bort 

dessa pengar, medan han i själva verket gjort allt för att dölja sanningen. Kamprad har i över 

30 år hävdat att han inte kontrollerar IKEA längre och skänkt bort sin skapelse. Samtidigt 

som han påstått sig ha skänkt bort IKEA, skapade han ett hemligt maktbolag med en 

avancerad företagsstruktur. Denna stiftelse fick namnet Interogo, med intentionen att aldrig 

kunna kopplas till honom eller IKEA för att därmed dölja dess existens. Interogo försöker 

inte bara dölja makten över IKEA, utan har även en central del i skatteplaneringen, där 

miljarder kronor läggs på hög. Johan Stenbo, som var Kamprads närmaste assistent under 

flera år menar att en viktig del i IKEAs företagskultur att betala så lite skatt som möjligt. "Att 

betala mer än du absolut, absolut, absolut måste är en dödssynd inom IKEA" säger Stenbo. 

Genom att maximalt ha utnyttjat regelsystemet har IKEA blivit stormrikt, hävdar Uppdrag 

granskning. Moderbolaget, Ingka Holding BV, redovisar ett eget kapital på 225 miljarder 

kronor, vilket är en väldigt stor skattkista jämfört med andra liknande bolag. Dessa pengar 

har Kamprad hävdat ha funnits för att säkra IKEA ifall en kris skulle uppstå. Trots detta sade 
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man upp tusentals IKEA-anställda, även fast den globala kristen knappt påverkade IKEAs 

försäljning. Uppdrag granskning försökte få Ingvar Kamprad att ställa upp på en intervju 

under flera månader, utan framgång. När Svts reporter hittade honom i Älmhult och lyfte upp 

frågor om skatteplaneringen eller de miljarder kronor som lagts på hög, svarade Kamprad: 

”Varför håller på att rota i det här? Du är inte välkommen här” (Bagge 2011). 

 

4.3.2 Korruption 

Under 2016 avslöjade Svenska Dagbladet att IKEAs underleverantör av mattor, Oriental 

Weavers, i Egypten haft nära kopplingar till Mubarakregimen. Kathleen McCaughey, 

sakkunnig inom företagsansvar på Amnesty i Sverige uttalade sig; “Om IKEA berikar någon 

som göder en regim som förtrycker folk, då är Ikea definitivt delaktigt i förtrycket”, vilket är 

ett uttalande som får medhåll av Swedwatchs kanslichef Alice Blondel. IKEA går i svaromål 

där de anser Oriental Weavers vara en god leverantör och att de inte blandar sig in i landets 

politik, något som upprör McCaughey. Hon menar att IKEAs ståndpunkt inte följer de 

gällande internationella regelverk som FN satt upp över mänskliga rättigheter, något som 

företaget själva hävdar att de gör. Detta regelverk är dock utformat som frivilliga principer 

där ansvarstagande och vikten av riskanalys är i fokus. Alla företag uppger att dessa 

riskanalyser görs, men att de inte kan offentliggöras då det kan handla om eventuella 

kränkningar av mänskliga rättigheter. McCaughey är mest upprörd över IKEAs reaktion som 

hon menar visar på att dessa frågor inte genomsyrar verksamheten, att frågorna måste breddas 

utöver CSR-avdelningen och att en ordentlig riskanalys av leverantören inte gjorts (Sidea 

2016). 
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5. Analys 

5.1 Ett strategiskt integrerat CSR-arbete 

5.1.1 Identifiera skärningspunkter mellan företaget och samhället 

I det första steget för att nå ett strategiskt hållbarhetsarbete handlar det för företaget om att 

identifiera skärningspunkter gällande den ömsesidiga påverkan som företaget och samhället 

har på varandra. När dessa punkter är upptäckta kan företaget lättare orientera sig angående 

vilka frågor som hållbarhetsarbetet ska fokusera på. Både positiva och negativa effekter som 

företaget och samhället kan ha på varandra beaktas. Utgångspunkten här blir alltså att titta på 

vilka hållbarhetsfrågor IKEA jobbar med och fokuserar på. Detta sammantaget är 

utgångspunkten för analysen av huruvida IKEA har identifierat dessa skärningspunkter. 

 

En skärningspunkt som IKEA identifierat är att inspirera och möjliggöra ett hållbart och 

hälsosamt liv i hemmet för alla deras kunder. Detta genom att designa produkter utifrån 

kriterier som bygger på att få sina kunder att spara mer energi och vatten, minska avfall, leva 

mer hälsosamt och spara pengar. Detta omfattar IKEAs kärnverksamhet, att utveckla hållbara 

produkter för kunder att använda i hemmet, vilket ska ha en positiv inverkan på samhället. 

Porter och Kramer menar att företaget ska undvika kortsiktiga vinster som kan ha en skadlig 

påverkan på miljön eller samhället, vilket IKEA strävar efter att hålla sig borta från. Porter 

och Kramer menar dessutom att hållbarhetsargumentet är starkast där företagets ekonomiska 

mål ger incitament som även gynnar samhället. Ett tydligt exempel på detta är att IKEA 

under FY16 återupptog sitt arbete med att utveckla sina LED glödlampor. Kunder hade 

tidigare inte varit villiga att byta till LED glödlampor, p.g.a. det dyra priset och den dåliga 

belysningen, vilket resulterade i att IKEA utvecklade glödlamporna genom att sänka priset 

och förbättra kvalitén på ljuset. Här vill IKEA hjälpa sina kunder att anamma ett hållbart 

beteende. Genom att ständigt utveckla hållbara produkter, som kunderna använder, leder det 

till en reducering av klimatpåverkan. 

 

FY10 lanserade IKEA ett ambitiöst projekt att kartlägga all sin miljömässiga påverkan för att 

finna var i värdekedjan det finns högst förbättringspotential och där de har störst påverkan på 

omgivningen. De har lyckats identifiera stor förbättringsmöjlighet i 

råvarumaterialsutvinningen, då i synnerhet gällande bomull, trä och vattenförbrukning i 

värdekedjan. Det är även i detta led som IKEA gör störst koldioxid- och vattenavtryck, med 
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t.ex. över 85% av deras totala vattenförbrukning och den lokala användningen av kemiska 

medel påverkar både personer och miljö i anknytning till företagets verksamhet. Den stora 

förbättringspotentialen tillsammans med att det är just i dessa led omgivningen blir som störst 

påverkad av företagets arbete, gör råmaterialsutvinningen till en mycket viktig 

skärningspunkt.  

 

När det gäller att identifiera företagets påverkan på omgivningen förklarar Porter och Kramer 

att tidsaspekten är en viktig faktor. Alltså att vara långsiktig i sin strategi och planera för att 

omständigheterna kan komma att ändras, speciellt i utvecklingsområden och länder emellan 

där lagar kan se olika ut och ändras snabbt. Utöver tidsaspekten är platsen en viktig faktor, i 

enighet med Porter och Kramer, och då i synnerhet de länder där IKEA verkar med sin 

råmaterialsutvinning och produktion. Undermåliga miljöinstitutioner, dåliga 

arbetsförhållanden, korruption och i vissa fall en tveksam efterlevnad av lagar är exempel på 

varför detta bör vara i fokus. IKEA har således en stor möjlighet till att förbättra samhällen 

och deras förutsättningar med sin närvaro, vilket även gynnar företaget i längden. Men denna 

vitala skärningspunkt kan också innebära en risk genom att företaget kan ha en negativ 

inverkan om ingenting görs eller förbättras då en så stor del av företagets handel sker mellan 

länder och en så stor del av deras aktiviteter i värdekedjan sker i utvecklingsområden. Vi 

anser därför att denna skärningspunkt viktig och bra identifierad, och utvecklar hur IKEA 

arbetar med den under företagets sociala påverkan genom värdekedjan senare i analysen. 

 

IKEA har sedan 2009 investerat 2,1 miljarder Euro i förnybar energi för att minska sitt 

koldioxidavtryck och nå målet att vara helt självförsörjande med förnybar energi till 2020. Vi 

kan därför se att detta är en skärningspunkt där de kan påverka samhället och i sin tur 

förminska sin egen engergiförbrukning, främst gällande varuhusen. En annan anledning till 

varför detta är en intressant faktor är att utvecklingen från utgångsåret FY10 till FY16 är stor, 

vilket återspeglas i siffrorna för minskat koldioxidutsläpp och andel energi från förnybara 

källor som steg kraftigt. Detta blir därför ett bra konkret exempel på en skärningspunkt som 

gynnar både företaget och omgivningen långsiktigt, ur både hållbarhet- och ekonomiskt 

perspektiv. 

 

En annan skärningspunkt som IKEA identifierat är hur de påverkar samhället genom att ta ett 

socialt ansvar. IKEA har främst riktat sig in på fattiga och utsatta samhällen för att hjälpa 

dessa genom bland annat utbildning och donationer. Porter och Kramer menar att detta till 
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stor del görs för att företaget försöker bibehålla ett gott rykte och tillfredsställa sina 

intressenter, vilket är en anledning till att CSR arbetet blir responsivt istället för strategiskt. 

Dock läggs även mycket fokus på arbetstagare i utsatta områden, för att se till att barnarbete 

inte uppstår, och samtidigt se till att inte eliminera arbetsmöjligheter för unga arbetstagare. 

Här blir CSR arbetet mer strategiskt, då företaget fokuserar på sociala frågor och 

konsekvenser som både gynnar företaget och samhället, snarare än meningsskiljaktigheter.  

 

Den andra delen i att identifiera skärningspunkterna bygger på samhällets påverkan på 

företaget. Porter och Kramer poängterar att den omgivande miljön kan ha en stor inverkan på 

företaget och hur väl de kan utöva sin verksamhet, vilket vi även uppmärksammar gällande 

den omgivande miljöns påverkan på IKEA. Då fokus ligger på den egna verksamhetens 

påverkan på omgivningen går eventuella värdeskapande möjligheter som samhället kan ha på 

företaget förlorade. Företaget har här en längre väg att gå jämfört med hur de själva påverkar 

omgivningen. Det är inte mycket i deras hållbarhetsarbete som karaktäriserar de insatser som 

syftar till att förbättra den omgivande miljöns påverkan på IKEA. Något som dock faller 

inom denna ram är företagets arbete med uppförandekoden, IWAY. Eftersom företagets 

leverantörer i Asien blir begränsade av deras länders lagar, gällande exempelvis arbetstiden 

och minimikravet på löner, påverkas IKEA som längre inte kan skylta med att samtliga 

leverantörer uppfyller IWAY kraven. Därmed blir de tvungna att göra något åt detta, genom 

att antingen fasa ut leverantörer och avsluta samarbeten, eller själva tillsätta arbetsgrupper i 

syfte att utforska och diskutera olika lösningar på dessa problem. Detta kan tyda på ett 

responsivt CSR arbete. Projekt som dessa ger inte intrycket av att vara en del av en strategisk 

plan och ett förebyggande arbetssätt, utan snarare att de är enskilda insatser för att släcka 

branden på ett problem som redan urartat. Med anledning av det ovannämnda anses detta ha 

en negativ påverkan på företaget. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att dominerande fokus ligger i den påverkan som IKEAs egna 

verksamhet har på omgivningen, något som enligt Porter och Kramer är mycket vanligt då 

det är just där störst möjligheter finns för inflytande och det är även dessa frågor som är 

lättast identifierade. Detta resulterar dock i att många möjligheter till värdeskapande CSR 

som kan finnas i den omgivande miljöns påverkan på företaget går förlorade. Alltså finns 

förbättringsmöjligheter här, där företaget bör analysera vilka möjligheter det finns i 

omgivningen som kan påverka både företaget och omgivningen positivt och identifiera de 

ömsesidigt beroende frågorna ur detta perspektiv.  
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5.1.2 Välja vilka sociala frågor företaget ska fokusera på 

Det andra steget för att nå ett strategiskt hållbarhetsarbete gäller det för företaget att välja de 

sociala frågor som har en direkt anknytning till kärnverksamheten. Har de gjort medvetna val 

av frågor som skapar ett delat värde, alltså är gynnsamt både för företaget och samhället. Då 

det finns en stor mängd viktiga problem och sociala frågor som skulle kunna adresseras 

handlar det i detta steg om att endast prioritera de frågor som har en direkt anslutning till 

IKEAs kärnverksamhet och som är ömsesidigt värdeskapande. För att uppnå detta delas 

behandlade frågor in i tre kategorier; Allmänna sociala, som saknar direkt koppling till 

kärnverksamheten. Social påverkan genom värdekedjan är de frågor som påverkas av 

företaget genom värdekedjan. Och slutligen Sociala dimensioner i konkurrensmiljö, som 

behandlar de frågor som har betydande inverkan gällande förhållandena i den 

konkurrensmiljö de verkar. Då denna studie även ser på utvecklingen över en viss period, vill 

vi här visa på hur företagets mål har evolverat över tid och analysera om fokus har skiftat 

gällande vilka frågor som prioriteras för respektive år. 

 

Porter och Kramer lyfter upp de allmänna frågorna som är en del av företagets sociala och 

miljömässiga frågor. Här arbetar företaget med frågor som mycket väl kan vara viktiga för 

samhället, men saknar en direkt koppling till verksamheten. Genom IKEA Foundation läggs 

ett stort fokus på allmänna frågor, eftersom de flesta hållbarhetsfrågorna bygger på 

välgörenhetsprojekt som gör mycket för samhällen, men mindre för företagets verksamhet. 

Precis som Porter och Kramer poängterar är det ett sätt för företaget att stärka sitt rykte och 

varumärke, men det är inget som påverkar företagets kärnverksamhet nämnvärt. IKEA har 

genom åren främst arbetat med att förhindra barnarbete, medarbetarnas arbetsvillkor, att 

hjälpa flyktingar och donera pengar och produkter till utsatta grupper och samhällen. Dessa är 

sociala frågor som företaget upprepningsvis arbetat med under respektive hållbarhetsrapport. 

Något som dock sticker ut är IKEAs arbete med flyktingar från FY16, där ett stort fokus och 

mycket resurser spenderats på att hjälpa flyktingar som är i behov av hjälp. Detta kan tyda på 

att IKEA ändrar sitt fokus på allmänna frågor, samt sätter nya mål att uppnå, baserat på de 

samhällsförändringar som sker och samhällsbehov som uppstår. 

 

Den andra kategorin handlar om social påverkan genom värdekedjan och det är just här vi 

kan placera den största delen av IKEAs hållbarhetsarbete. Första ledet i värdekedjan är 

råmaterialsutvinningen där de, som ovan nämnt, identifierat var IKEA har störst påverkan. 
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Dessa områden var bomull, trä och vattenförbrukning i samband med odling och utvinning. 

Därför har Better cotton initiative lanserats där företaget sätter sociala och miljömässiga krav 

på odlarna och försöker, genom att utbilda odlare och investera i ny teknik, hjälpa dem att 

realisa dessa. Målet till FY15 var att all inköpt bomull ska komma från “mer hållbara källor”, 

alltså enligt kriterierna uppsatta av initiativet. Vi kan se tydliga kopplingar mellan målet, som 

sattes upp FY10, och hur de fokuserat arbetet mot det då andel bomull köpt från dessa källor 

ökat från 13,4% under FY10 till att nå målet med 100% under FY15. Men också att det gett 

resultat för berörda på en lokal nivå, då vattenreduceringen resulterat i större skördar och 

minskningen av kemiska medel kommer ge långsiktiga vinster både ur hälso- och 

växtproduktionssyfte. Gällande råvaran trä hade IKEA ett mål under FY10 att 50% av allt trä 

skulle komma från mer hållbara källor till 2015, enligt FSC och IWAY-kriterierna. Under 

FY16 är den siffran redan på 61% jämfört med 23% FY10, vilket gjorde att de satte en ny 

målsättning att nå 100% certifierat skog till 2020. Detta kan tyda på att fokus inte skiftat utan 

snarare ambitionsnivån, då vi kan se att stora satsningar gjordes under FY16 tillsammans med 

tredje-partsorganisationer som WWF för att certifiera större arealer skog. Den begränsade 

mängden certifierad skog var också en anledning till dessa engagemang för att nå det nya 

målet.  

 

En annan fråga som berör värdekedjan handlar om energianvändning. Huvudmålet gällande 

företagets energikonsumtion är att de skall vara helt självförsörjande gällande förnybara 

energikällor till 2020, med delmålet 70% till FY15. Då nya mätningsmetoder introducerats 

under FY13 visar IKEA på att de prioriterar detta allt mer, där all energikonsumtion nu 

räknas in, från råmaterial till att produkten är förbrukad, jämfört med enbart egna byggnader 

tidigare. Ett annat huvudmål som går hand i hand med energianvändningen är 

koldioxidavtrycket där IKEA visat på stora förbättringar från utgångsåret FY10 jämfört med 

FY16, där de nästan nått målet på en förbättring med 50%. Ett tydligt orsakssamband kan 

urskönjas då de kraftiga investeringarna i förnybara energikällor, under granskade år, i stor 

grad bidragit till den positiva utvecklingen gällande utsläppen. Detta går i linje med vad 

Porter och Kramer kallar delat värde, då samhället i stort gynnas av minskade 

koldioxidutsläpp och företaget tjänar långsiktigt på att vara energi-självförsörjande, stärker 

sitt anseende genom en mer hållbar profil och slipper oroa sig för extern påverkan som t.ex. 

höjda elpriser.  
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Det sista ledet i värdekedjan där företaget kan påverka och därför lägger fokus syftar till de 

frågor som påverkar konsumenterna och deras möjlighet att leva ett mer hållbart liv. Detta 

genom att utveckla mer hållbara produkter för konsumenterna. FY10 introducerades IKEAs 

Product Scorecard och har sedan dess varit en viktig del i företagets arbete med att utveckla 

produkter som har en positiv inverkan på samhället. Samma år satte IKEA upp som mål att 

90% av heminredningsprodukterna ska klassificeras som “mer hållbara” fram till 2015, enligt 

kriterierna i Scorecard. Detta kan jämföras med FY16 där IKEA fortfarande hade samma 

mål, men bara 55% av produkterna klassificerades som mer hållbara. Eftersom målen inte 

uppfyllts, ändrades tidsramen till 2020 utan att ange någon specifik anledning till detta, vilket 

kan tyda på en dålig transparens. Detta tyder även på att IKEA arbetat med samma 

hållbarhetsfrågor över tid och inte skiftat allt för stort fokus på sina sociala och miljömässiga 

frågor. Ett annat exempel är att företaget med hjälp av innovativa lösningar strävat efter att 

reducera vattenanvändningen i IKEAs vattenkranar. Under FY10 lyckades de med att 

reducera vattenanvändningen med i genomsnitt 30%. Detta kan jämföras med FY13, där 

vattenanvändningen reducerades med 30-50% och under FY16 med 40%. Företagets arbete 

med vattenkranar och vattenanvändning kan därmed anses vara diffust, då det är svårt att få 

en förståelse om vilken påverkan IKEA haft på sina konsumenter under åren och ingen 

baslinje för jämförelse anges. Det framgår alltså tydligt vilka sociala frågor företaget arbetar 

med, men mindre tydligt om vilken social påverkan de har på värdekedjan, baserat på de 

olika resultaten för respektive år. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att IKEA fokuserar på hållbarhetsfrågor i värdekedjan, vilka 

också var de viktigaste identifierade. De visar på en medvetenhet då flera frågor behandlar 

just de områden där de har störst möjlighet att påverka och möjlighet för ett delat värde finns. 

Vilket går i linje med Porter & Kramer menar att företag bör och ska göra. Företaget har även 

gällande frågorna i värdekedjan visat på hur det påverkar sin egen affärsverksamhet och 

blandat konkreta, positiva utfall för omgivningen med prognoser över vilken inverkan de kan 

och vill ha i framtiden. Gällande de allmänna frågorna kan vi se att IKEA lägger mycket 

fokus på välgörenhetsarbete som påverkar samhället i en betydligt större utsträckning än vad 

det påverkar företaget. Vi kan även se att fokuset inte skiftar allt för mycket, utan företaget 

arbetar med samma allmänna frågor idag som de gjort de senaste åren. Undantaget här är att 

IKEA är aktiva i att förhålla sig till de samhällsförändringar som sker, vilket även resulterar i 

ett ändrat fokus på allmänna frågor när nya behov uppstår i samhället. 
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5.1.3 Skapa en agenda för hållbarhetsarbetet 

För att skapa en agenda för företagets hållbarhetsarbete bör de röra sig från att arbeta 

responsivt, t.ex. att släcka bränder efter en skandal eller att arbeta med välgörenhet som är 

frånkopplat från affärsverksamhetens kärna, mot det strategiska förhållningssättet. Istället för 

att förmildra negativa effekter i värdekedjan ska en långsiktig strategi anammas för att ge 

positiva utfall både för företaget och omgivningen gällande värdekedjan. Agendan blir helt 

strategisk när de viktigaste ömsesidigt beroende frågorna identifierats och lösningar har 

implementerats. Först då skapas det en symbios där omgivningen och företaget har en positiv 

inverkan på varandra kontinuerligt. 

 

Att vara en god samhällsmedborgare kan sägas vara grunden i CSR och utgångspunkten då 

företag börjar sitt hållbarhetsarbete, främst genom goodwill, alltså att ha ett gott anseende och 

visa på en initial medvetenhet. IKEAs arbete med välgörenhet kan placeras in i detta första 

led i agendan. Då det handlar om att skaffa (och bibehålla) ett gott rykte visar de genom sina 

filantropiska initiativ att de försöker vara en god samhällsmedborgare. Dock är dessa i hög 

utsträckning frånkopplade från IKEAs kärnverksamhet och visar inte på några direkta, 

konkreta förbättringar i värdekedjan eller konkurrensmiljön. Däremot finns flertalet exempel 

där IKEAs hållbarhetsarbete skapar förutsättningar för att förmildra negativa effekter längre 

ner i värdekedjan och alltså påverka sin egen verksamhet indirekt genom att förbättra sociala 

förhållanden för människor på lokal nivå. Exempelvis initiativet Kickstart som ekonomiskt 

stöttar kvinnliga bönder i Zambia att köpa vattenpumpar och ska enligt egen utsago få bort 

280 000 människor från fattigdom och förbättra livsmedelssäkerheten för ytterligare 3,8 

miljoner men går inte in på hur denna uträkning gjorts. Välgörenhetsarbete av denna typen 

blir därför responsivt, då ingen direkt koppling till IKEAs affärsverksamhet kan göras. Dock 

kan vissa filantropiska initiativ av denna typ ha en indirekt påverkan på företaget genom att 

förbättra sociala förhållanden i de områden de verkar och rör sig därför bort från det 

responsiva CSR-arbetet mot en mer strategiskt agenda. 

 

Vi kan se en utveckling i företagets arbete med att förhindra barnarbete genom åren. Ett 

större fokus ligger på detta i FY16 då även problematiken tas upp med att inte eliminera 

arbetsmöjligheter för unga arbetstagare som får arbeta lagligt. Risker finns med detta då unga 

istället söker sig längre ner i försörjningskedjan där riskablare arbetsförhållanden råder som 

är svårare att kontrollera. Här visar IKEA upp en medvetenhet kring hur problematiskt det är 
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att utföra revisioner långt ner i deras värdekedja. Istället väljer företaget att lägga mer fokus 

där de identifierat att de kan ha störst påverkan och där de redan har en eventuell negativ 

inverkan. De skärningspunkterna som, i högst grad har en lokal påverkan, finns beskrivna 

ovan i form av råvaruutvinningen med främst bomull, trä och vattenförbrukningen i detta led. 

Detta tyder på att en strategi finns på plats i enlighet med Porter och Kramer, alltså att 

fokusera på de frågor där företagets inflytandet är viktigt och påtagligt och har någon typ av 

delat värde. Exempel där de har lyckats bra med sin strategi genom värdekedjan är Better 

Cotton Initiative där företaget hjälper och investerar i odlare vilket ger dem bättre skördar, 

minskar på farliga kemiska medel och reducerar vattenanvändningen. Detta skapar alltså ett 

delat värde med mätbara resultat för företaget, främst i ekonomisk mening men också för de 

berörda i området de verkar, både i form av förbättrade arbetsförhållanden och i finansiella 

mått. IKEA visar här att de har en agenda och följer den, då de har förbättrat sig från att 

inkludera ca. 13% av sina leverantörer i initiativet under FY10, till 100% under FY16, fyra år 

före det initiala slutdatumet. Även WWF hyllar detta initiativ och hävdar att det är ett bra 

exempel på hur ett företags arbete med hållbarhet kan skapa delat värde.  

 

Agendan börjar redan då IKEA anammar de globala riktlinjer som finns till hands i form av 

Global Reporting Initiative och Global Compact. Men då dessa är standardiserade och 

används i bred utsträckning försöker företaget särskilja sig genom att ställa högre krav på sig 

själva och sina underleverantörer. Något som Porter och Kramer poängterar är tidsaspekten i 

hållbarhetsarbetet då konkurrensfördelar ofta är tillfälliga. Det handlar inte om att arbeta med 

hållbarhet som andra företag gör, eftersom konkurrenter snabbt kan hinna ikapp eventuella 

försprång. Därför ska man rikta sig in mot det unika i hållbarhetsarbetet, eftersom det är där 

konkurrensfördelarna finns. Något som differentierar IKEA från sina konkurrenter är IKEAs 

arbete med sina leverantörer, IWAY. Det unika med denna uppförandekod är att företaget 

ställer högre krav på sina leverantörer än det som förväntas av dem. Genom att utföra 

revisioner på sina leverantörer, säkerställs det att samtliga krav som ställs uppfylls. Skulle de 

mot förmodan inte uppfylla kraven försöker IKEA gå in och hjälpa leverantörerna genom 

utbildningar, workshops etc. Huvudsyftet med detta är att få leverantörerna att bli IWAY 

certifierade, vilket i sin tur ger IKEA konkurrensfördelar. Utmaningar uppstår oftast i Asien, 

då vissa leverantörer inte kan förhålla sig till IWAY kraven, eftersom kraven kolliderar med 

med landets juridiska lagar. Genom att tillsätta arbetsgrupper för att lösa dessa problem, visar 

IKEA att de är på rätt väg mot ett strategiskt hållbarhetsarbete. Det är inte endast 

leverantörerna som gynnas av detta, utan även IKEA, på så sätt att de ökar antalet 
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leverantörer som följer IKEAs standarder. Intresset blir ömsesidigt, där företaget och 

omgivningen förstärker varandra och ett delat värde skapas. 

 

Porter och Kramer menar att företag måste se bortom omgivningens förväntningar och krav 

för att uppnå ett strategiskt hållbarhetsarbete. Genom att ständigt sträva efter att utvecklas i 

sitt hållbarhetsarbete, formaliserar IKEA sitt arbete utifrån de målen som sätts upp. Dessa 

mål är oftast högre uppsatta än det som de förväntas göra av bland annat EU. De strävar 

därmed inte efter att bara uppfylla de minimikrav som ställs på dem, utan även gå bortom 

samhällets krav. Detta görs genom långsiktiga mål som The IKEA Sustainability Direction 

2015 och The People & Planet Positive strategy. Ett exempel på detta är från FY13, där 

IKEA reducerade vattenanvändningen i sina kranar till åtta liter per minut, vilket kan 

jämföras med EU:s krav för vattenanvändning som samma år låg på 12 liter per minut. Vi 

kan dock se en skiljaktighet kring detta, då IKEA även satt upp mål som varit för svåra att 

uppnå. Ett exempel på detta är IKEAs arbete med Scorecard där 90% av 

heminredningsprodukterna till 2015 skulle klassificeras som "mer hållbara", men under FY16 

hade endast 55% uppnåtts. Det kan därmed antas att IKEA vill ligga i framkant gällande CSR 

eftersom de har höga målsättningar. Dock kan alltför ambitiösa mål som inte uppfylls 

resultera i att konkurrenter kan hinna ikapp.  

 

5.1.4 Integrera företagets och samhällets ömsesidiga påverkan med varandra 

Porter och Kramer diskuterar två områden som ska påverka varandra för att effektivisera det 

ekonomiska och sociala värdeskapandet i ett företags CSR arbete. Det externa området syftar 

till sociala och miljömässiga förhållanden i företagets omgivning, medan det interna är 

aktiviteter i företagets värdekedja. Genom att integrera dessa två skapar de inte bara positiva 

effekter åt varandra, utan här blir CSR även en naturlig del av företaget i det dagliga arbetet. 

Här analyseras i vilken grad IKEA har integrerat den sociala och den ekonomiska 

dimensionen för att göra hållbarhet till en naturlig del av affärsverksamheten. 

 

Porter och Kramer ställer hårda krav på organisationer för att uppnå detta steget i målet att bli 

strategiskt. Det är därför svårt att avgöra hur väl integrerade IKEAs initiativ är i realiteten. 

Som påvisat ovan återfinns en stor del av IKEAs hållbarhetsarbete just i värdekedjan gällande 

sin egen påverkan på omgivningen. De mest framstående exemplen där en strategi finns och 

konkreta mål för hur företaget kan nå dessa är tidigt i kedjan gällande råmaterial. Det går där 
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att peka på hur deras arbete på regional nivå påverkar omgivningen positivt vilket också ger 

företaget en säker tillgång till mer hållbara råmaterial och resurser. Mest framstående 

gällande integreringen i värdekedjan är företaget gällande bomullsutvinningen, vilket också 

återspeglas i de ambitiösa målen som satts upp. Andra exempel pekar mer på hur positiva 

effekter snarare blivit en biprodukt av externa omständigheter och kan alltså vara 

fördelaktiga, men saknar en strategisk agenda. Då IKEAs kontrakt gällande inköp av förnybar 

energi tog slut i Tyskland och Frankrike gick priserna upp och i takt med detta ser vi hur 

företagets egna satsningar på förnybara källor ökade kraftigt. Här skapas alltså också delat 

värde i form av minskade elfakturor för företaget, de får en mer hållbar energiprofil och 

samhället tjänar på deras minskade koldioxidutsläpp. Eventuella positiva utfall för samhället 

är dock svårbevisat och svårmätbart, då det i detta fall handlar om var koldioxidutsläppen 

kommer ifrån, snarare än en mätbar minskning på global nivå. På sikt kan dock sägas att detta 

blir en integrerad del trots avsaknad av initial strategi, då vi kan se på en stark positiv 

utveckling både gällande angreppssätt och andel energi som kommer från förnybara källor, 

bara under de undersökta åren. 

 

I slutet av värdekedjan försöker IKEA jobba med att hjälpa konsumenterna att förbruka 

mindre elektricitet och vatten. Detta genom att ständigt utveckla sina energiförbrukande 

produkter och pressa ned priserna på mer hållbara produkter. Företaget redovisar en mycket 

positiv utveckling gällande försäljningen av dessa produkter och pekar ut vilka miljömässiga 

effekter det kan ha på omgivningen. Vi ifrågasätter dock vilken egentlig inverkan detta har på 

företaget, både ur en konkurrensmässig och hållbarhetssynpunkt. Vissa produkter, som LED-

lampor och avfallshantering framstår som en integrerad del i produktledet, men dess 

påverkan på företaget förefaller som mycket begränsad utöver försäljningssiffror, utan 

redovisas istället med värdeord som inspirera och möjligheter. 

 

Då företaget och samhällets påverkan på varandra inte är helt enhetlig, kan det tyda på att 

förbättringsmöjligheter finns inom integrationen av dessa dimensioner. Som tidigare 

konstaterat finns det fortfarande ett utrymme för IKEA att satsa mer på insatser som hjälper 

samhällets påverkan på företaget. Dessa insatser skulle inte bara kunna leda till 

samhällsförbättringar, utan även förstärka hållbarhetsarbetet i värdekedjan. Ett exempel på en 

konkret positiv effekt skulle kunna vara att vidareutveckla arbetet med unga arbetstagare, 

genom att erbjuda praktikplatser som kan leda till jobb. Detta skulle även kunna förhindra 

dessa arbetstagare att söka sig till andra jobb med sämre arbetsvillkor.  
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5.1.5 Skapa en social dimension över värdeerbjudandet 

Porter och Kramer beskriver att kärnan i företagets strategi ska vara ett unikt 

värdeerbjudande. När företagets värdeerbjudande har en social och miljömässig dimension 

och kan tillfredsställa behov hos konsumenter bättre än andra, blir CSR arbetet helt 

strategiskt. I denna slutgiltiga del av Porter och Kramers teori analyseras huruvida företaget 

har adderat en social dimension utöver värdeerbjudandet och på så vis skapat unika 

konkurrensfördelar. 

 

IKEA strävar efter att vara ett grönt företag och visar redan FY10 genom sin vision att 

hållbarhet ska vara en integrerad del av deras strategi och det dagliga arbetet och påvisar att 

de vill vara ledarna mot ett låg-koldioxid samhälle. Denna medvetenhet och målsättning 

konkretiseras genom de långsiktiga målen som sätts upp och utvecklas under granskande år 

där det framkommer att hållbarhet är en central fråga för företaget. Utvecklingen tar 

verkligen fart i och med PPPS som lanseras 2012 där de drivkrafter som ska styra hela 

verksamheten mot en mer långsiktigt hållbar linje presenteras. Dessa handlar om att inspirera 

kunderna att leva mer hållbart genom sina produkter. De ska bli resurs- och energioberoende 

genom att säkra långsiktig tillgänglighet till mer hållbara råmaterial och grön energi. Och 

slutligen att de ska ha en positiv inverkan i de samhällen där de verkar, detta främst genom att 

ständigt utveckla sina uppförandekoder och initiativ. Efter det ser vi en tydligare riktning 

gällande hållbarhetsarbetet då dessa viktiga skärningspunkter identifierats där företaget har 

störst möjlighet att ha en positiv påverkan och fokuserar på just dem. När deras strategier och 

initiativ analyseras och jämförs med de mer generella riktlinjerna ser vi hur företaget ställer 

högre, unika krav på sig själva och lyckas på så vis differentiera sig i konkurrensmiljön.  

Ett sätt som IKEA differentierat sig genom är Better cotton initiative. Som tidigare visat är 

det en viktig skärningspunkt, skapar ett delat värde och är bra integrerat i värdekedjan. Det 

kan här sägas att de jobbar strategiskt och kan på så vis vinna konkurrensfördelar gällande 

bomullsutvinningen. Då ledet med råvarorna var av så stor vikt gällande företagets 

koldioxidavtryck kan vi se att de lyckats sämre gällande utvinningen av trä, trots uppnådda 

mål, där de påvisar en medvetenhet kring detta och att satsningar görs i detta led. 

 

En annan skärningspunkt där IKEA differentierat sig är arbetet med uppförandekoden, 

IWAY. Genom att ställa högre krav på sina leverantörer än det som förväntas av samhället, 

blir IKEA unika i sitt värdeerbjudande och skapar konkurrensfördelar. Eftersom detta kan 
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leda till att leverantörerna upplever svårigheter i att uppfylla de högt uppsatta kraven, visar 

IKEA upp en medvetenhet kring detta genom att försöka hjälpa till i den problematik som 

leverantörerna upplever. När leverantörerna får hjälp med att uppfylla IWAY:s kriterier, 

gynnas även IKEA, då de ökar i mängden IWAY certifierade leverantörer. Ett delat värde 

skapas, då företaget och leverantörerna arbetar i symbios genom att förstärka varandra. Även 

här exemplifierar IKEA ett strategiskt hållbarhetsarbete, i sitt arbete med sina leverantörer. 

 

Trots att IKEA visat upp ett strategiskt hållbarhetsarbete i Better cotton initative och IWAY, 

är hållbarhetsarbetet i stort diskontinuerligt. Det råder ingen tvekan om företagets inställning 

till att arbeta med CSR, men att endast arbeta strategiskt med en så liten del av företagets 

totala CSR-arbete kan anses vara problematiskt, ur det strategiska perspektivet. Det har 

tidigare nämnts hur IKEA tar ett socialt ansvar över stora delar av världen, genom att 

förbättra arbetsvillkor och donera pengar, mat och tjänster till utsatta samhällsgrupper. 

Företaget har dessutom i flera år lagt mycket av sitt fokus på att utveckla hållbara produkter 

för sina kunder, som bland annat ska hjälpa till att reducera vattenanvändningen och 

energiförbrukningen i hemmet, som i sin tur resulterar i billigare el- och vattenfakturor. Men 

faktum är att inget av detta skapar konkurrensfördelar för IKEA, eller i många fall ens ett 

delat värde mellan företaget och samhället. Det är snarare ett tecken på responsiv CSR som 

förmildrar de negativa effekterna i värdekedjan. Med detta sagt finns det 

förbättringsmöjligheter i företagets övergripande arbete med CSR. IKEA har visat upp ett 

strategiskt hållbarhetsarbete och att de är på rätt väg, men det kan konstateras att de har en 

bra bit kvar att gå för att integrera det strategiska perspektivet i hela verksamheten. 

 

5.2 Den etiska dimensionen i CSR-arbetet 

EU-parlamentets rapport från 2016 hävdar att IKEA berövat samhället flera miljarder kronor 

i skatteintäkter. Genom att ha skapat ett avancerat system för att undanhålla skatteintäkterna 

och dragit nytta av skatteförmåner, har pengarna flyttats runt i flera länder i en välutförd 

skatteplanering. Det kan därmed ifrågasättas om IKEA är goda samhällsmedborgare, som de 

påstår sig vara, sett till företagets uppsatta mål och vision. Carrolls CSR pyramid beskriver de 

fyra komponenterna som är grunden till CSR. Dessa är de ekonomiska, legala, etiska och 

filantropiska komponenterna. Sett till EU-parlamentets rapport kan det antydas att IKEA 

endast har ekonomiska motiv, genom att dra nytta av skatteförmåner på ett sätt där man med 

minsta möjliga marginal följer lagen. Dock sker detta på ett väldigt oetiskt sätt, då man sätter 
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sitt eget bästa framför samhällets. Något som stärker detta är Uppdrag Gransknings rapport 

från 2013, då Ingvar Kamprad uppmärksammats ha gömt 100 miljarder kronor i en hemlig 

stiftelse i Lichsteinstein. Johan Stenbo, som var Kamprads närmaste assistent bekräftar att en 

viktig del i IKEAs företagskultur är att betala så lite skatt som möjligt. IKEA följer lagen, 

men letar opportunistiskt efter kryphål i rättssystemet, för ekonomisk vinst. Det lyfter fram 

frågan huruvida etiska de är som företag, och utan att dra förhastade slutsatser kan detta 

konstateras vara problematiskt ur Carrolls teori om CSR. Grunden till CSR bygger på att vara 

en god samhällsmedborgare, vilket IKEA visar på att inte vara, sett till denna skatteplanering. 

Ett tydligt mönster kan urskiljas, då IKEA i högsta grad försöker utnyttja regelsystemet 

genom att betala så lite skatt som möjligt, vilket kan anses vara ekonomiskt och legalt, men 

varken etiskt eller filantropiskt enligt Carroll. Detta blir ett bra exempel på att trots 

laglydigheten anses de ändå inte som etiska av samhället, som ställer hårdare krav på 

företaget. 

 

Korruptionsskandalen visar på en problematik inom IKEAs ansvarsområden. Här visar 

företaget att de inte agerar så etiskt som de vill framhäva, utan kanske rentav illegalt, enligt 

tredje-partsorganisationerna Amnesty och Swedwatch. McCaughey på Amnesty menar att 

företaget är indirekt delaktiga i att förtrycka folket i landet och att de kanske bryter mot FN-

riktlinjerna gällande mänskliga rättigheter. IKEA säger sig följa dessa grundläggande 

riktlinjer och kompletterar med sina egna högre krav, via uppförandekoder som IWAY. Dock 

handlar det inte om internationell lagstiftning här utan snarare riktlinjer som bör och sägs 

följas. Då de vill framstå som ett etiskt företag är deras oförstående respons mycket märklig, 

då de uttrycker att de inte blandar sig i landets politik. Men i enighet med Carrolls CSR-

pyramid kan vi se att detta ansvarsområde hamnar efter de ekonomiska och legala. Detta 

innebär att i just detta fall agerar IKEA ekonomiskt och troligtvis legalt, men inte etiskt och i 

synnerhet inte filantropiskt. Något som går emot deras vision och långsiktiga mål. 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att IKEAs agerande gällande dessa CSR-kriser är 

liknande, då de inte agerar etiskt eller filantropiskt, även om de följer lagen. Carroll förklarar 

tydligt de grundläggande komponenterna som ska beaktas i ett företags arbete med CSR. Om 

det brister redan här, vilket vi kan se att det gör i ovan nämnd fall, skiftar fokus från det 

etiska ansvaret till att bara centreras kring det ekonomiska och legala. Dessa är visserligen 

grundpelare för resten av hållbarhetsarbetet, men räcker inte till då en så stor organisation 

som IKEA vill framhäva sig som goda samhällsmedborgare och ett företag som agerar etiskt, 
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med tanke på de hårdare kraven som ställs från samhället. Även om det är ett mycket 

begränsat urval pekar detta på en problematik i organisationen då hela företaget vill framstå 

som medvetna och hållbara.  

 

5.3 Mellan det strategiska, etiska och legitima 

IKEA strävar efter att vara ett hållbart företag och att det ska vara en integrerad del av deras 

strategi, vilket genomsyrar stora delar av verksamheten och åskådliggörs i deras ofta 

ambitiösa hållbarhetsmål. Detta gör att de måste förhålla sig till de normer och värderingar 

som samhället ställer gällande just hållbarhet och som därmed är institutionaliserade. Både 

det strategiska och det etiska synsättet på deras hållbarhetsarbete, som påvisats tidigare, görs 

för att uppnå legitimitet enligt den nyinstitutionella teorin. Skillnaden är att det finns en 

annan agenda i det strategiska arbetet som skapar en mer långsiktig lösning, jämfört med det 

mer kortsiktiga, responsiva gensvaret. IKEA blir “tvingade” att agera responsivt i och med 

rådande normer i samhället för att behålla sin legitimitet, som då kan sägas fungera som 

meningsbärande symboler i samhället, vilka de måste anpassa sig efter. T.ex. gällande 

hästköttbullsskandalen, som nämnt i problemdiskussionen, där de agerade responsivt bara för 

att behålla sin legitimitet och anseende utåt vilket resulterar i att resurser inte spenderas på 

bästa sätt. Hade istället samma resurser spenderats ur ett strategiskt, och mer instrumentellt 

verktygsperspektiv, kunde ett delat värde skapats med en mer långsiktig nytta för både 

samhället och företaget. När det handlar om att uppnå legitimitet är det dock betydligt mindre 

skillnad, utan det responsiva gensvaret handlar om kraven som dessa normer skapar. Är 

normerna motstridiga eller kraven för hårda måste de alltså agera responsivt (eller löskoppla) 

för att uppnå legitimitet i enighet med den nyinstitutionella teorin, trots att företaget vet om 

att resursallokeringen inte blir optimal. IKEA visar dock upp en medvetenhet kring detta då 

de försöker jobba mot en mer strategisk agenda och inför förebyggande aktioner i de led där 

företaget agerat responsivt i sitt hållbarhetsarbete. De uppnår därför legitimitet genom deras 

väl utförda strategiska hållbarhetsarbete i värdekedjan. Dock tappar företaget i anseende vid 

skandaler och måste då agera responsivt för att återfå legitimitet. 

 

IKEA påstår sig, som tidigare nämnt, vara ett grönt företag och goda samhällsmedborgare. 

Enligt det etiska perspektivet, förekommer det fall då IKEA agerar på ett sätt som anses 

problematiskt ur Carrolls CSR-pyramid, då de varken agerat etiskt eller filantropiskt. Genom 

att knyta ihop Carrols teori om grundläggande CSR tillsammans med den nyinstitutionella 
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teorin, kan vi därför se att samtliga komponenter i CSR pyramiden behöver uppfyllas för att 

ett företag ska kunna uppnå legitimitet och komponenterna kan då anses som 

institutionaliserade normer. Om de institutionaliserade normerna, alltså samhällets förväntade 

krav, är för svåra för företaget att förhålla sig till, måste de löskoppla för att uppnå legitimitet.  

 

Två organisationsstrukturer har existerat parallellt, enligt den nyinstitutionella teorin. 

Kamprad har, genom den formella organisationsstrukturen, hävdat ha skänkt bort IKEA och 

inte ha haft någon kontroll över företaget de senaste 30 åren. Genom den informella 

organisationsstrukturen har Kamprad dock gömt undan pengar och försökt att dölja denna 

sanning, genom att påstå något som inte stämmer. Eftersom de anställda i företaget och alla 

runt omkring antagit denna lögn och fullföljt sina roller, har organisationen fungerat som 

vanligt. Formellt sett har Kamprad ändrat sitt handlingsmönster, medan han i praktiken 

fortsatt ha kontroll över IKEA genom den hemliga stiftelsen Interogo. Kamprad har hanterat 

de krav som ställts av omgivningen genom att löskoppla, och därmed behållit sin identitet 

och sätt att verka. Enligt ett juridiskt perspektiv verkar Kamprad inte ha gjort något olagligt, 

utan han har snarare hittat kryphål i rättssystemet och utnyttjat detta. Dock ställs det ständigt 

krav av omgivningen som förväntas att följas. Dessa institutionaliserade normer behöver 

Kamprad och IKEA rätta sig efter för att uppfylla Carrolls kriterier, om att utöver det 

ekonomiska och legala, även agera etiskt och filantropiskt, och därmed uppnå legitimitet 

enligt den nyinstitutionella teorin. Gällande de ekonomiska och legala kriterierna, anammas 

och utförs dessa, då IKEA är ett företag som gör en ekonomisk vinst och lyder lagen. Även 

fast det finns en tvekan om hur väl de lyder lagen, har IKEA hittat ett kryphål för att agera på 

ett lagligt sätt i organisationsstrukturen. När det dock gäller de etiska och filantropiska 

komponenterna, har dessa endast anammats av IKEA, men inte utförts, enligt vår tidigare 

analys av Carrolls CSR pyramid. När företaget bara tar till sig dessa kriterier men inte 

implementerar dem sker en löskoppling. Detta sker i hopp om att uppnå legitimitet, då IKEA 

utåt påstår sig uppfylla de förväntade institutionaliserade kraven av samhället, medan de 

agerar på ett annat sätt internt. Kraven ur er ett samhällsperspektiv kan ha varit för höga att 

uppnå, då dem ekonomiska och legala kriterierna har både anammats och utförts, medan de 

etiska och filantropiska kriterierna endast anammats. I enlighet med detta har IKEA 

löskopplat och uppnått legitimitet, fram tills Uppdrag Granskning uppmärksammade detta. 

Även SvDs publicering av korruptionsskandalen visar på en löskoppling av IKEA. Företaget 

hävdar att de följer internationella regelverk som FN satt upp, vilket Swedwatchs kanslichef 

inte håller med om. Dessa internationella regelverk är inte lagstiftade, utan 
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institutionaliserade normer som standardiserats till riktlinjer och då de inte är tvingande gör 

IKEA inget olagligt. Dock agerar de på ett sätt som inte överensstämmer med Carrolls 

kriterium om att agera etiskt. De har som sagt hävdat att riktlinjerna följs, men genom att 

endast anamma dessa men inte implementerat de, löskopplar de för att uppnå legitimitet. 

IKEA har inte bara tagit till sig dessa riktlinjer, utan även formaliserat sina egna riktlinjer 

genom bl.a. IWAY, som i flera fall visat på att ställa högre krav än det som förväntas av 

företaget. Eftersom varken IWAY eller FNs riktlinjer följs till 100%, skadas inte bara 

företagets anseende och rykte, utan även deras legitimitet.  
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6. Slutsats 

IKEA visar på en bra medvetenhet kring vikten av CSR, både inom ledet av mänskliga 

rättigheter och den globala uppvärmningen och belyser sitt ansvar inom detta. Ur Porter och 

Kramers strategiska perspektiv kan urskiljas att de har en bra insikt gällande var de kan ha 

störst påverkan, då skärningspunkterna är bra identifierade och betonar vikten av en 

långsiktig strategi, vilket konkretiseras genom deras långsiktiga, ofta ambitiösa mål. 

Företaget visar på ett väl utfört hållbarhetsarbete främst genom sina initiativ i värdekedjan, 

där deras hårdare krav differentierar dem från konkurrenterna och ofta ger ett delat värde. 

Främst gällande Better cotton initiative och IWAY där de satt ambitiösa mål som också 

uppnåtts, integrerats bra i verksamheten, och är strategiska då de skapar ett delat värde. Då 

hållbarhetsarbetet i störst mån inriktas på värdekedjan är det också företagets påverkan på 

omgivningen som är i fokus och där de lyckats bäst. Ett område IKEA kan utvecklas inom är 

dock att se vilka möjligheter det finns i den omgivande miljöns påverkan på företaget, för att 

skapa denna växelverkan och därmed ett delat värde, där även omgivningen kan ha en positiv 

inverkan på företaget. 

 

Analysen av den etiska dimensionen i IKEAs arbete utifrån Carrolls CSR-pyramid visar på 

en problematik för företaget att hantera de hårdare kraven som samhället ställer. Då de inte 

uppfyller etiska och filantropiska kriterier som är grundläggande för CSR tappar de i 

anseende när dessa skandaler kommer upp till ytan, även om de följer rådande lagar. 

 

Slutligen kan vi, ur det nyinstitutionella perspektivet, se att IKEA uppnår legitimitet genom 

de delar i hållbarhetsarbetet som är strategiska. Vid välgörenhetsarbete och då de tappar i 

anseende vid CSR-relaterade skandaler uppnås eller återfås legitimitet genom att svara 

responsivt. Den etiska dimensionen uppvisar däremot att de inte uppnår vissa grundläggande 

kriterier för CSR och tappar således legitimitet. Eftersom CSR-pyramidens kriterier är 

institutionaliserade normer måste alltså företaget förhålla sig till dessa för att uppnå 

legitimitet. Då dessa normer ställer högre krav på IKEA än vad som förväntas i ren legal och 

ekonomisk mening, måste de agera responsivt eller löskoppla i syfte att uppnå legitimitet. 
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7. Diskussion 

Då de rådande normerna gör att IKEA måste agera responsivt kan det innebära att resurser 

inte spenderas på bästa sätt. Det blir en kortsiktig lösning, som visserligen påverkar samhället 

positivt för stunden, men där företaget bara tjänar på att stärka sitt anseende och legitimitet. 

Om företaget istället har ett mer långsiktigt perspektiv genom det förebyggande arbetet, som 

t.ex. förbättrade riskanalyser, kan de spara resurser i det responsiva arbetet. Däremot är det 

just dessa normer som sätter press på organisationer att arbeta med hållbarhet 

överhuvudtaget. 

 

Hållbarhetsrapporteringen är ett exempel på hur institutionaliserade normer på senare tid till 

och med blivit lagförda i Sverige, då företag av en speciell storlek måste rapportera sin 

påverkan på samhället i viss mån. Detta återspeglas i IKEAs mer ambitiösa och tydligare 

hållbarhetsrapportering som då blir mer lättillgänglig för konsumenter och ökar 

transparensen. Dock innebär det även ökade kostnader förknippade med redovisningsarbetet 

som kanske hade kunnat spenderats bättre och är något som är mycket svårt att lagföra på 

internationell nivå. CSR-arbete borde enligt studerad teori i första hand mäta den sociala 

påverkan vilket problematiseras då anseende, nöjda intressenter och legitimitet är så pass 

viktigt. Detta kan vara något som i sin tur sätter press på organisationer att hela tiden 

förbättra sitt CSR-arbete då normer kring hållbarhet utvecklas i rask takt och därmed höjs 

ribban för vad som anses legitimt. 

 

IKEAs arbete med CSR har integrerats bra i verksamheten och stundtals utförts strategiskt, 

vilket påvisats i hållbarhetsrapporteringen. Dock går det även att konstatera att IKEA inte 

uppfyller de grundläggande kriterierna i Carrolls CSR-pyramid, främst gällande det etiska 

perspektivet, men även det filantropiska. I syfte att uppnå legitimitet blir detta problematiskt, 

eftersom Carrolls kriterier är institutionaliserade normer som är grundläggande för CSR. Det 

är något som påverkar IKEAs legitimitet negativt, vilket resulterar i att CSR arbetet som 

rapporteras hamnar i skymundan, hur strategiskt det än må vara. Detta är något som går att 

påvisa genom vårt begränsade urval av granskande rapporter. Trots att dessa var få i antalet, 

kan det räcka med enstaka CSR skandaler som visar på att Carrolls kriterier inte uppnås och 

därmed sänks IKEAs legitimitet. I samband med detta väljer vi att avsluta denna studie med 

ett eget citat:  

“Ingen vet hur bra IKEA är i sitt arbete med bomull, alla vet att de sålde hästköttbullar”. 
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