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The culture and the organisation culture’s influence on the 
burnout syndrome 

 

– a comparative study between Ikea in Älmhult, Sweden and Ikea in Guangzhou, 
Kina 

 
Elin Blomkvist & Sara Edlund 

 
This essay has studied the effect that work life has on the burnout syndrome 
and the differences of these effects between China and Sweden. The intention 
with the study was to see if any differences occur, which they were and how 
they appear. Studies in the area are unexamined in China while the subject is 
highly topical in Sweden and the other western countries. The result of this 
study shows that differences between the two countries rarely exist. This may 
be a consequence of the organisation culture of Ikea. The differences that 
were found indicate a higher level of the burnout syndrome in China which 
may depend on the fact that the syndrome exists, yet not accepted. The special 
culture of Ikea in a context such as China may also have been a contribution 
to the result.  
 
Since the burnout syndrome has increased in Sweden, our expectations with 
this essay were to find out if the syndrome is as extensive in China as in 
Sweden. We wanted to explore if the culture, the nation’s as well as the 
organisation’s, has any effect on this problem.   

 
Keywords: China, the burnout syndrome, culture, Ikea   
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Kulturens och organisationskulturens påverkan på utbrändhet 
 

– en komparativ studie mellan Ikea i Älmhult, Sverige och Ikea i Guangzhou, 
Kina 

 
Elin Blomkvist & Sara Edlund 

 
 

Den här undersökningen har studerat skillnader mellan arbetets påverkan på 
utbrändhet i Kina och Sverige. Studien hade för avsikt att se om skillnader 
förekom, vilka skillnader det var samt hur de yttrade sig. Studier inom 
området i Kina är mycket outforskat medan det i Sverige och övriga 
västvärlden talas om det dagligen. Resultatet av den här studien pekar på att 
skillnaderna mellan länderna knappt är förekommande. Detta kan till stor del 
bero på Ikeas organisationskultur. De skillnader som påträffades tydde på en 
högre grad av utbrändhet på MBI-skalan i Kina vilket kan bero på att 
utbrändheten finns men inte är uttalad. Ikeas speciella kultur i en kontext som 
Kina kan även ha bidragit till resultatet.  
 
Eftersom utbrändheten har ökat i Sverige var våra förväntningar med denna 
undersökning att ta reda på om syndromet är lika omfattande i Kina som i 
Sverige. Vi ville utforska om kulturen, såväl nationens som organisationens, 
hade någon effekt på detta problem. 
 
Nyckelord: Kina, utbrändhet, kultur, Ikea  
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Inledning 
 
Sedan 1997 har långtidssjukskrivningarna ökat dramatiskt i Sverige vilket till stor del beror 
på att stressen är så utpräglad i samhället. Studier har påvisat att stress ofta är relaterat till 
arbetet och dess miljö. I Sverige pågår det dagligen debatter om orsakerna och anledningarna 
till problemet. En orsak kan vara de stora förändringarna i arbetslivet såsom globaliseringens 
effekter där många företag flyttar produktionen utomlands, omorganiserar personal samt drar 
in på resurser. Graden av negativa attityder och inställning till arbetet samt påfrestningar i 
människans fritid kan även vara bidragande faktorer (Socialstyrelsen, 2003). I Sverige är 
stress ett väletablerat uttryck men faktorerna som framkallar stress är olika från person till 
person och kan komma till uttryck på olika sätt. Definitionen av stress är enligt Aldwin 
(2000, s 22);  
 

/…/ stress refers to that quality of experience, produced through a person 
environment transaction, that, through either over arousal or under arousal, results 
in psychological distress.1

 
Stress kan vara både positivt och negativt för människan, i denna uppsats kommer det dock 
att fokuseras på den negativa aspekten. Uppsatsen kommer att vara koncentrerad kring 
utbrändhet orsakad av arbetet vilket är en negativ konsekvens av stress. Ett utmärkande drag i 
forskningen kring ämnet utbrändhet är att den fokuserar främst på västvärlden, sällan talas 
det om Asien. Därför har även den nationskulturella aspekten tagits in i undersökningen. 
Österländsk kultur skiljer sig från västerländsk vilket gör fenomenet än intressantare (Bjerke, 
1998; Hofstede & Hofstede, 2005; Bakka et al., 2001). Då även organisationskulturen är av 
betydelse för människans välbefinnande genomförs undersökningen på två olika Ikea-
varuhus som kännetecknas av en speciell organisationskultur. 
 

Utbrändhet 

Negativ stress – en källa till utbrändhet 
Negativ stress kan på ett enkelt sätt förklaras som en obalans mellan omgivningens krav och 
den egna individens resurser (Perski, 2003). Selye (i Perski, 2003) är en av de första 
forskarna inom stressområdet och beskriver den negativa stressens förlopp i tre olika faser. 
Alarmfasen kännetecknas av att en människa utsätts för mycket tryck och påfrestningar från 
omvärlden. Detta mobiliserar kroppen genom kamp eller flykt och individen väljer en av 
dessa strategier för att klara av situationen. Vid flykt inser individen att hotet är henne 
övermäktigt och drar sig ur situationen. Kampen är ingen negativ aspekt om människan 
lyckas lösa situationen med hjälp av den. Misslyckas kampen hamnar dock individen i 
motståndsfasen. Här använder individen all energi hon har och allt överskott går åt till att 
klara av påfrestningarna. Människan upplever i denna fas sig själv som en ”supermänniska” 
som klarar av alla hinder, presterar på högsta nivå och aldrig blir sjuk. För oss människor i 
dagens samhälle är det inte ovanligt att trycket och påfrestningarna inte försvinner utan 
snarare ökar. Trots våra ansträngningar blir situationen inte bättre men vi fortsätter ändå att 
leva. Selye jämför den moderna människan med stenåldersmänniskan som enligt honom 
reagerade likadant på hoten och påfrestningarna men skillnaden för dem var att hoten oftast 

                                                 
1 Det sker många fysiologiska reaktioner i kroppen då människan utsätts för stress. Vi har dock valt att avgränsa 
oss till de psykologiska aspekterna. För information om de fysiologiska aspekterna, se Karasek och Theorell 
(1990). 
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försvann eller så avslutades livet för människan. När människan börjar märka av, omedvetet 
eller medvetet, att hennes ansträngningar inte avlägsnar situationen hamnar hon i 
utmattningsfasen. Det är denna fas som är den farliga som efter ett långt ihållande kan leda 
till utbrändhet. Utmattningsfasen kännetecknas av en långvarig trötthet, sömnsvårigheter, 
problem med att vakna på morgonen samt en ovilja att gå till arbetet. Det är av betydelse att 
påpeka vikten av tidsaspekten, det tar lång tid innan det går så långt att människan blir 
utbränd (Hallsten et al., 2002). Många människor blir i tid medvetna om att ansträngningarna 
inte leder till någon lösning och tar sig tid för återhämtning. Detta gör att de aldrig hamnar i 
utmattningsfasen (Selye i Perski, 2003). 
 

Vad är utbrändhet? 
Syndromet the burnout syndrome lanserades för första gången i ett vetenskapligt 
sammanhang i mitten av 1970-talet av Gail North Freudenberger. Den svenska 
motsvarigheten kom några år senare i form av termen utbrändhet2 (Socialstyrelsen, 2003). 
Burnout syndrome definieras på många olika sätt i litteraturen. Vi anser dock att de flesta 
forskare fastställer samma syfte med begreppet. Två olika definitioner har valts för att visa 
detta; 
 

Burnout: to deplete oneself. To exhaust one’s physical and mental resources. To 
wear oneself out by excessively striving to reach some unrealistic expectation 
imposed by oneself or by the values of society (Freudenberger & Richelson, 1980 s 
16).  
 
Burnout is the index of the dislocation between what people are and what they have 
to do. It represents an erosion in values, dignity, spirit, and will – an erosion of the 
human soul /…/ (Maslach & Leiter, 1997 s 17). 

 
Orsakerna till utbrändhet kan vara många och forskarna skiljer sig åt i sina teorier. Maslach 
& Leiter (1997) anser att det finns sex bakomliggande faktorer;  

• För stor arbetsmängd: det sätts för höga krav på personalen i företagets jakt på 
produktivitet och vinst. Personalen får för mycket att göra och klarar inte av att få en 
balans mellan kraven och sin egen förmåga. 

• Brist på kontroll: personalen får inget utrymme till att ta egna initiativ och utnyttja sin 
produktiva förmåga vilket leder till att självständigheten trycks ner och engagemanget 
når botten. 

• Otillräcklig erkänsla och ersättning: personalen får arbeta mer samtidigt som de får 
mindre ersättning i form av ansvar, pengar och uppmuntran. Detta leder till att 
tillfredsställelsen på arbetet minskar. 

• Gemenskapens sammanbrott: personalen förlorar laganda och personliga relationer på 
grund av företagets vinstintresse. Gemenskapen anses som viktig för att individen ska 
må och arbeta bra. 

                                                 
2 Utbrändhet är en direktöversättning av det engelska uttrycket burnout. Detta har dock blivit kritiserat av många 
forskare inom ämnet. Theorell (2002) menar att begreppet utbrändhet uppfattas som ett tillstånd som är helt 
obotligt. Han anser att ”arbetsrelaterad utmattning” eller ”utmattningsdepression” är mer verklighetstrogna 
uttryck i och med att tillståndet bevisligen går att bota. Perski (2002) anser dock att begreppet utbrändhet kan 
användas då han menar att det ger en bra beskrivning av hur människor som drabbats av syndromet känner sig. I 
fortsättningen av denna uppsats kommer termen utbrändhet att användas då den anses vara den mest vardagliga 
samt att den används i den aktuella enkäten som i de flesta forskningssammanhang.   
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• Avsaknad av rättvisa: förtroende, öppenhet och respekt är huvudelementen för att en 
rättvisa ska råda på arbetsplatsen. Då dessa inte tas hänsyn till bidrar det direkt till 
utbrändhet.   

• Motstridiga värderingar: företagets kortsiktiga vinstintresse strider mot företagets 
grundvärderingar vilket leder till en konflikt. De trogna medarbetarnas värderingar 
gentemot arbetet åsidosätts.  

 
Alla dessa faktorer syftar till arbetsplatsen. Hallsten et al. (2002) kritiserar dock Maslach & 
Leiter och menar att utbrändhet kan orsakas av andra förhållanden utöver de arbetsrelaterade. 
Han menar att utbrändhet förutom profession och försörjning kan vara kopplad till familj 
samt ideell verksamhet. Vidare hävdar Hallsten et al. att situationen som individen befinner 
sig i är central för utbrändhetens uppkomst. Pines (1998) anser att orsaken till utbrändhet 
ligger i människans behov av att känna att hennes liv är meningsfullt, att det vi åstadkommer 
är viktigt och betydelsefullt. När människor misslyckas med detta blir effekten utbrändhet. 
Även Asplund (1987) är kritisk mot Maslach & Leiter och menar att deras teorier om 
utbrändhet inte förändrar människors beteenden utan endast ger dem någonting att tala om. 
Trots att åsikterna skiljer sig åt bland forskarna är de dock överens om att utbrändhet är en 
negativ form av stress som bidrar till ohälsa samt att det är ett samhällsproblem. Detta p.g.a. 
att följderna av utbrändhet oftast kännetecknas av långa och svåra sjukskrivningar vilket ger 
en hög kostnad för samhället, organisationen samt individen.  
 
Maslach & Leiter (1997) menar att en individ som blir drabbad av utbrändhet får uppleva en 
kronisk utmattning som innebär att människan känner sig helt uttömd och slut. Utbrändheten 
för även med sig cynism i form av att individen blir känslokall gentemot organisationen och 
det mesta i sin närhet. Otillräcklighet är den tredje faktorn som Maslach & Leiter tar upp. Här 
förlorar människan sitt självförtroende och tilltron för sin omgivning. Eriksson et al. (2003) 
har gjort en studie bland arbetande i Sverige. De i studien som upplevt utbrändhet har alla 
upplevt känslan av en kollaps, en dag har det plötsligt sagt stopp. De har även känt en kronisk 
trötthet samt återkommande panik- och ångestattacker.  
 

Utbrändhet i väst och i Asien 
I det moderna svenska arbetslivet har organisationer en tendens att gå från hierarki till platta 
organisationer. Faktorer som feedback, deltagande, individuell flexibilitet, decentraliserad 
ledning och individualism blir mer och mer vanligt. Enligt Maslach & Leiter (1997) vill 
många ledare och organisationer lägga skulden för utbrändhet på den enskilde individen. 
Istället hävdar Maslach & Leiter att problemet ligger hos organisationen, kulturen och det 
västerländska samhället i stort. Politiska, kulturella och ekonomiska faktorer påverkar 
organisationer mycket starkt. Det har skett stora förändringar i arbetslivet. Förr i tiden var 
kollektivet det viktiga, människan sågs som en kugge i maskineriet, ingen hänsyn togs till 
individens enskilda uppfattning. I dagens arbetsliv är det ett helt annat synsätt som 
dominerar, individen är viktigare än gruppen och det gäller att prestera bättre än alla andra. 
Även Eriksson et al. (2003) anser att dessa stora förändringar är den väsentliga orsaken till 
utbrändhetens förekomst. Maslach & Leiter (1997) hävdar att detta leder till ett hårt 
arbetsklimat som fokuserar på ekonomisk vinst och produktion där den enskilde individen 
lätt blir stressad. I och med detta vinstintresse flyttar fler och fler företag sin produktion till 
utvecklingsländer. En följd av detta blir att vi i västvärlden utsätts för en större konkurrens 
om arbetena med arbetskraft från övriga världen. Denna globaliseringens effekt bidrar även 
den till individuell stress. Ju längre fram vi kommer i den tekniska och ekonomiska 
utvecklingen desto mer konkurrenskraftig blir arbetskraften i utvecklingsländerna. 
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Tävlingsandan som uppstår av detta resulterar i en försämrad företagssammanhållning, de 
anställda upplever inte någon kämparanda för sitt företag.  
 
I utvecklingsländerna råder fortfarande den gamla traditionen med kollektivet i fokus, 
individen föds in i företagskulturen ofta med hela släkten samlad på samma arbetsplats 
(Hobfoll, 1998). I västvärlden är det dock annorlunda. Klyftan mellan individens personlighet 
och företagets kultur ökar konstant och detta kan enligt Maslach & Leiter (1997) öka risken 
för utbrändhet. Individen känner ingen samhörighet med organisationen, känner sig 
övergiven gentemot vinstintresset och upplever brist på kontroll. Karaseks Demand and 
Control model, känd på svenska som krav- och kontrollmodellen, är en teori som förklarar 
sambandet mellan de psykologiska kraven från omgivningen, möjligheter att ta beslut och 
stödet som människan får från dess närhet. Modellen visar att det finns fyra extrema 
situationer som kan uppstå i samspelet mellan krav och kontroll. En av dem är avspänd 
vilken är ansedd som den optimala situationen där människan har hög kontroll och låga krav. 
Den spända situationen är motsatsen till den avspända, med andra ord, kraven är höga och 
kontrollen är låg. Denna situation är den som ökar risken för sjukdom. Om en anställd inte får 
stöd från hennes eller hans ledare varken praktiskt eller känslomässigt kommer risken för 
sjukdom att vara ännu högre (Karasek & Theorell, 1990). 
 
Enligt Hallsten et al. (2002) har utbrändhet blivit mer vanligt bland den svenska 
befolkningen. Kvinnor och unga människor mellan 20 till 30 år är den mest utsatta gruppen 
men utbrändhet förekommer även bland människor utanför arbetslivet. Hallsten et al. har 
nyligen skrivit en rapport om utbrändhet i Sverige. De har undersökt 4810 personer i åldrarna 
18-64 år. Studien visade att 7,1 % av gruppen visade tecken på utbrändhet. Efter noggrant 
sökande i databaser samt i samtal med Hallsten (maj, 2006) kom vi fram till att det inte finns 
mycket forskat kring utbrändhet i Asien. Det flesta studier som gjorts är från Nordamerika 
och Europa (Li et al., 2006). En av de få studier som gjorts om utbrändhet i Asien visar att 
det finns en hög grad av utbrändhet i Japan och Hong Kong medan det i övriga Kina är lågt 
(Perrewé et al., 2002). Däremot finns det studier som visar på att stress relaterat till arbete är 
utbrett i Kina (Tian & Wang, 2005). Dramatiska förändringar i och med globaliseringen har 
påverkat arbetslivet i Kina drastiskt. På kort tid har man börjat gå från planekonomi till en 
mer marknadsekonomisk inriktning (Li et al., 2006). Studier visar dock att den största 
stressfaktorn bland den kinesiska befolkningen är hotet om att gruppharmonin och de sociala 
relationerna ska störas eftersom detta är de centrala bitarna i den kinesiska kulturen. En 
stressor som har blivit mer och mer vanlig i det moderna samhället är den s.k. hemstressen. 
Hemstress kännetecknas i detta sammanhang av all stress som uppkommer utanför arbetet, 
såsom kraven på sig själv samt ett perfekt hem i kombination med karriär. Denna börjar bre 
ut sig i allt högre grad även i Kina (Siu et al., 2005).  
 
Bandura (1997, s 3) definierar self-efficacy; 
 

/…/ self-efficacy refers to beliefs in one’s capabilities to organize and execute the 
courses of action required to produce given attainments. 

 
Litt (1988) menar att även self-efficacy är en avgörande faktor i processen att hantera 
arbetsrelaterad stress p.g.a. att det påverkar en människas känsla av kontroll. Studier har även 
visat på att self-efficacy är relaterat till tillfredställelse i arbetet (Siu et al., 2005). Bandura 
(1997) menar att self-efficacy är en viktig punkt för individer och grupper överallt i världen. 
Han blir dock kritiserad då en del forskare menar att self-efficacy relaterar till 
individualistiska västerländska kulturer och inte alls till kollektivistiska kulturer som Kina. 
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Bland annat menar Chiu & Kosinski (1995) att uppfattningen om arbetsrelaterad stress i hög 
grad är relaterad till nationell kultur, t.ex. värderingar och attityder.  
 

 Nationell kultur 
 
Kultur är ett komplext begrepp som kan ha många olika innebörder. I detta sammanhang 
ligger fokus på en nations kultur som inte kan ses som något konstant. En kultur i ett land är 
beroende av en stor kontext innefattande individerna vilket gör att den konstant förändras 
med tiden. Kulturen behöver inte heller vara den samma över ett land. För att kunna hantera 
kulturbegreppet har vi dock valt att generalisera de båda nationernas kulturer. För att 
underlätta i undersökningen används Hofstede & Hofstedes (2005 s 17) förenklade definition 
av begreppet som utgångspunkt;  
 

/…/ den kollektiva mentala programmering som särskiljer de människor som tillhör 
en viss grupp eller kategori från andra. 
 

Hofstede & Hofstede anser att det finns fem olika områden som yttrar sig i alla kulturer. De 
menar att problemen är desamma men att svaren skiljer sig åt beroende på i vilken nationell 
kontext man befinner sig. Dessa fem problemområden är; 

• Kollektivism kontra individualism: dessa är motsatta poler. Individualistiska 
samhällen präglas av att alla tar hand om sig själva och att banden mellan människor 
är svaga. I de kollektivistiska samhällena är sammanhållningen mellan grupper viktig 
och utgör ett skydd och en central del för individen som förväntas vara lojal mot 
gruppen.   

• Maktdistans: de underordnades, i ett land eller en organisation, medvetenhet om att de 
blir styrda av dem som besitter makt. 

• Femininitet kontra maskulinitet: i alla kulturer finns skillnader mellan manligt och 
kvinnligt, könskulturer får konsekvenser för den nationella kulturen. Ett samhälle kan 
vara antingen feminint eller maskulint. I de maskulina blir könsrollerna tydliga där 
män inte ska visa känslor och kvinnor ska vara omhändertagande. I det feminina 
samhället ska det inte vara några skillnader mellan könsrollerna. Både män och 
kvinnor ska vara åt det feminina hållet och arbeta för livskvalitet. 

• Osäkerhetsundvikande: osäkerhet förekommer i alla organisationer och samhällen i 
och med att ingen vet vad som kommer att hända imorgon, det går inte att undvika. 
Hur hotade människor känner sig av detta samt hur det hanteras skiljer sig åt. 
Osäkerheten yttrar sig i stress och nervositet.  

• Långsiktig kontra kortsiktig inriktning: den långsiktiga inriktningen karaktäriseras av 
framtidstänkande där sparsamhet och uthållighet är huvudpunkterna. Den kortsiktiga 
inriktningen är dess motsats och fokuserar på dåtid och nutid, traditioner ses som 
betydelsefulla. 

 
Kinesisk kultur skiljer sig mycket från den svenska med fokus på ovanstående punkter. Kina 
är till stor del ett konfucianskt samhälle3 med kollektivism och hårt arbete. Guanxi och 
                                                 
3 Konfucianism är en idétradition – benämnd efter Konfucius – som har spelat en central roll i Kinas kultur och 
samhällsliv under mer än två årtusenden och som har haft stor betydelse också i övriga Östasien. Då Konfucius 
redan tidigt blev föremål för en religiös kult kan man säga att konfucianismen också har en religiös sida /…/ 
Synen på mänskliga och sociala relationer som väsentligen hierarkiska samexisterar i den konfucianska 
traditionen med uppfattningen att människorna till sin natur är jämlika i den meningen att alla har anlag att 
uppnå moralisk insikt och visdom /…/ (Nationalencyklopedin, 2006). 
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mianzi är två andra aspekter som huvudsakliga delar i den konfucianska kulturen. Guanxi är 
av stor betydelse för personliga beteenden i Kina. Syftet med begreppet är att skapa relationer 
med tjänster och gentjänster som huvudmoment. Dessa relationer skapas mellan alla 
människor överallt och det är viktigare med vilka relationer man har än vilken kunskap man 
besitter. Detta kan liknas med det svenska sättet att nätverka där det i dagens samhälle är 
viktigt att använda sina kontakter. Även mianzi är en viktig del av den kinesiska kulturen. 
Det är lika viktigt att behålla sin prestige, sitt ansikte, som att bevara och underhålla sina 
relationer. Exempelvis får inte en kines visa med sitt ansikte att han/hon är besviken, då 
förlorar man mianzi vilket i sin tur kan leda till att ens guanxi försämras (Buckley et al., 
2006). I den kinesiska kulturen är familjen som grupp av stor betydelse vilket även avspeglar 
sig i arbetslivet. Kineserna arbetar gärna i grupp men det är viktigt att den inte blir för stor, 
familjestorlek är oftast det ultimata. Familjen ses som det centrala i livet och människorna 
stannar gärna inom den vilket ger en trygghet och säkerhet i en osäker värld. Därav är 
familjeföretag eller organisationer där många från samma familj arbetar vanligt i Kina 
(Bjerke, 1998). I och med att kineserna är vana med dessa harmoniska, sociala relationer 
underlättar det för dem att hantera stressorer relaterade till arbetet (Siu et al., 2005). Bjerke 
(1998) resonerar kring Hofstede & Hofstedes forskning och menar att människor i Sverige 
däremot ser individen som viktigare än kollektivet. Bjerke menar att detta yttrar sig genom en 
stor frihet och många utmaningar i sitt arbete. Att vara självständig är något som eftersträvas, 
både ekonomiskt och personligt. Det är viktigt att ha variation i sitt liv och arbete samt att 
trivas med tillvaron. Dock är gruppen viktig i arbetet då teamwork dagligen utövas i det 
svenska arbetslivet. För att gruppen ska fungera är det viktigt att den inte blir för stor, d.v.s. 
inte innehålla mer än åtta personer (Svedberg, 2003). 
 
I Kina är de underordnade väl medvetna om att det föreligger en maktdistans till dem som 
styr. Hierarki är vanligt förekommande och de anställda håller ett avstånd till sin chef.  I 
Sverige är underordnad personal inte rädd för sin chef i samma bemärkelse. Hierarki 
förekommer men då av praktiska skäl, en platt organisation med kommunikation eftersträvas 
i många organisationer (Bjerke, 1998). En stor skillnad mellan länderna är att Kina 
fortfarande är en diktatur som visserligen börjar gå åt det demokratiska hållet medan Sverige 
har en lång historia av ett demokratiskt styre.  
 
Tre tecken på dagens konfucianska samhälle är hårt arbete, sparsamhet samt att ge sina barn 
en bra utbildning. Kineser ser långsiktigt på sparandet inför framtiden då de inte har något 
skydd längre fram om något allvarligt skulle ske. Detta yttrar sig i att många kineser ses som 
arbetsmyror som arbetar hårt och mycket. I Sverige tenderar människor att lägga mer energi 
på sitt privatliv och arbetar hellre kortare tid med mindre betalt (ibid.). Enligt Trompenaars (i 
ibid.) ser skandinaver varken kortsiktigt eller långsiktigt på framtiden.  
 
I jämförelse med andra länder i världen, har Sverige ett väl utvecklat jämställdhetsarbete 
(JämO, 2006). I en undersökning som gjorts i 74 länder i världen så visade resultatet på att 
Sverige var det mest feminina landet medan Kina var ett av de mer maskulina (Hofstede, & 
Hofstede, 2005). Det maskulina samhället är utpräglat i Kina, där männen ska göra karriär 
medan kvinnorna ska ta hand om familjen. Unga män har krav på sig att bli välutbildade och 
prestera väl (Hofstede i Bjerke, 1998) Frustrationen över att inte lyckas leder i många fall till 
självmord då kineser har en hög grad av osäkerhetsundvikande (Hofstede & Hofstede, 2005). 
Självmordssiffran i Kina är hög, det är vanligt att människor uttrycker sin förtvivlan fysiskt 
istället för psykiskt till skillnad från västvärlden vilket även yttrar sig i att vi här i väst har fler 
psykiskt sjuka. Att ta livet av sig anses i Kina som en acceptabel lösning på egna problem 
medan det i väst snarare anses som moraliskt inkorrekt (Miller, 2006).  
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Morgan (1996) menar att den kulturella kontexten där en organisation är belägen har en 
avgörande roll för organisationens kultur. Han menar dock att organisationskulturen kan vara 
minst lika stark som den nationella kulturen. Människor med samma yrke världen över kan 
känna en samhörighet till en och samma kultur trots att deras nationella kulturer skiljer sig åt. 
 

Organisationskultur 
 
Det finns mycket forskning kring begreppet organisationskultur, forskarna har inte kunnat 
enas om en rådande definition. Den som bäst stämmer överens med vår egen uppfattning 
kommer användas, nämligen Bangs (1999 s 24) sammanfattade definition;  
 

Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 
verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna 
samverkar med varandra och omvärlden. 

 
Sayle (i Morgan, 1996) har undersökt skillnaderna mellan organisationskultur i västvärlden 
och i Japan. Han menar att det i Japan mer koncentreras på kollektivet och gruppen än på 
individen. Organisationen ses som en helhet som varje individ tillhör till skillnad från 
organisationer i väst som ses som en arbetsplats sammansatt av individer. Det centrala då 
man försöker få kunskap om organisationskultur är att undersöka och förklara människors 
beteende och samspel mellan varandra. Det är dock en mängd faktorer som påverkar och 
skapar organisationskulturen. Utifrån individen är följande några exempel som påverkar; 
värderingar, normer, utbildning, erfarenhet etc. Ur organisationens perspektiv handlar det 
bl.a. om ledningen, personalpolitik, struktur o.s.v. Även samhället påverkar en organisations 
kultur i form av lagar och regler, den nationella kulturen samt marknaden (Morgan, 1996; 
Bakka et al., 2001). French & Bell (1999) liknar organisationskulturen vid ett isberg där en 
del komponenter syns ovanför ytan medan andra döljer sig under. De synliga är exempelvis 
vision, mål och struktur medan de under ytan kan vara värderingar, beteenden och samspel. 
Daft (i Parker, 2000) menar att ledningen har en betydelsefull roll för utformningen av 
organisationskulturen i och med att den kan styra personalen genom symboler och 
handlingar. Även grundaren av organisationen har en avgörande roll då han eller hon redan 
från början har chans att styra organisationen åt ett speciellt håll, d.v.s. mot en affärsidé med 
tydliga värderingar (Schein, 1992). 
 

Ikea – Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd 
Ikea grundades av Ingvar Kamprad 1943 i Småland. Han började sin verksamhet med att 
sälja olika varor på postorder till ett lågt pris som han trodde skulle uppfylla ett behov hos de 
flesta människorna. Längre fram kom Ikea att bli koncentrerat på endast möbler med 
grundidén om att sälja enkel, snygg och användarvänlig kvalitet till låga priser genom 
postorder och genom avhämtning (Bakka et al., 2001). 1958 öppnade det första Ikea-
varuhuset som blev placerat i Älmhult. Detta var ett stort steg i företagets historia eftersom 
det var första gången som kunderna kunde känna och se produkterna. 1963 öppnade det 
första Ikea-varuhuset utanför Sverige och detta var i Oslo, Norge. Efter det har det öppnats ett 
eller flera nya varuhus nästan varje år runt om i världen. I oktober 2006 finns det 225 varuhus 
i 33 olika länder, men det kommer att öppnas fler under samma och kommande år (Ikea 
Storbritannien, 2006).   
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Ikea är kända för sitt nytänkande, de vill utmana det traditionella svenska arbetet som 
möbelhandlare. Exempelvis satsar företaget på monteringsfärdiga möbler, en informativ 
katalog samt innovativ reklam (Arnold, 2002). Ikea har även en strikt policy angående hur 
företaget ska skötas, bland annat att produkterna alltid ska vara av hög kvalité till ett lågt pris, 
att katalogen alltid ska ut till varje hushåll samt att medarbetarna alltid ska sätta kunden i 
första rummet (Ikea Storbritannien, 2006). Ikeas affärsidé är; 
 

/…/ att erbjuda ett brett sortiment, form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar 
till så låga priser att så många som möjligt får råd att köpa dem! (Ikea Sverige, 
2006). 

 
Denna vision ska vara lika över hela världen, den ska vara global. Arnold (2002) har 
undersökt vad som gjort världens mest framgångsrika företag så stora som de är, Ikea är ett 
av dem. Han menar att organisationer som är globala har nyckeln till succé i samband med en 
ledare som kan inspirera medarbetarna till att skapa och bibehålla en bra organisationskultur. 
Ikeas organisationskultur är välkänd och många forskare väljer att studera kulturen p.g.a. 
dess stora framgångar. Organisationerna i Arnolds undersökning visar tendenser på 
inspirerande ledarskap, motiverande organisationskultur, innovativ anda, relevans till 
kundernas behov samt till samhällets behov. Arnold menar vidare att Ingvar Kamprad utövar 
ett ledarskap som är närmast religiöst. Bakka et al. (2001) anser att Ingvar Kamprads 
sparsamhet är ett välkänt fenomen som han uppmuntrar all personal på Ikea att följa. 1976 
skrev han en text som kallas ”en möbelhandlares testamente” som varje anställd får då de 
påbörjar sin anställning på Ikea. Testamentet tar upp nio grundläggande punkter för Ikeas 
organisationskultur;  

• Sortiment – vår identitet: Ikeas sortiment ska täcka in hela hemmet och vara anpassat 
för så många människor som möjligt. Detta gäller både funktion, design och pris. 

• IKEA andan. En stark och levande verklighet: IKEA andan ska speglas hos alla 
anställda och bygga på entusiasm, ödmjukhet, enkelhet, vilja att ta ansvar, vilja till 
förnyelse samt kostnadsmedvetenhet. Gemenskap ska uppmuntras och ledare bör ha 
fotbollslaget som förebild.  

• Vinst ger oss resurser: Ikeas målsättning är att på lång sikt nå ett gott resultat. Lågt 
pris ska förenas med hög kvalitet. 

• Att med små medel nå goda resultat: de anställda ska inte slösa med resurser, både 
sina egna och de materiella.  

• Enkelhet är en dygd: komplicerade regler ska undvikas, enkelheten ska stå i centrum 
så att handlingsfriheten uppmuntras.  

• Linje annorlunda: de anställda ska hela tiden ställa sig frågan ”varför”. De ska 
experimentera och våga gå utanför deras gränser i både de stora frågorna och de små 
vardagliga.   

• Kraftsamling – viktig för vår framgång: Ikeas resurser får inte splittras, då tillkommer 
problem, utan måste kraftsamlas, koncentreras kring ex. profil och kollektion åt 
gången. Då man kraftsamlar på en punkt måste man samtidigt ”lista” d.v.s. spara in 
på en annan punkt. Detta bör alla anställda anamma i sitt arbete. 

• Att ta ansvar – en förmån: de anställda bör inte vara rädda för att göra fel och ta 
ansvar. Den som gör fel och rättar till det bidrar till utveckling. Ansvar är inte 
ihopkopplat med utbildning, ekonomi eller ställning. 

• Det mesta är ännu ogjort. Underbara framtid!: att ständigt utvecklas och förbättras är 
något som all personal ska ta hänsyn till. Att aldrig stanna upp i nuet utan hela tiden 
arbeta mot framtiden (Kamprad, 1976). 
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Som ett komplement till testamentet har Ingvar Kamprad utvecklat en del ord som är centrala 
i Ikeas organisationskultur, bl.a.; viljestyrka, kostnadsmedvetenhet, ärlighet samt sunt förnuft 
(ibid.). Ett av orden, enkelhet är ett nyckelord i Ikeas organisationskultur, bl.a. uppmanas 
medarbetarna att bära kläder i sin enkelhet, skjorta utan slips och vanliga långbyxor är vad 
som rekommenderas. Arbetstiden är även något som tas tillvara på, ingen tid ska slösas i 
onödan och möten som är planerade till 10 minuter ska hållas i 10 minuter och inte längre 
(Bakka et al., 2001). Decentraliserad ledning och beslutsfattande är en grundsten för Ikea. 
Öppet ledarskap karaktäriserar organisationen och man satsar även på tidigt ledarskap, de 
flesta chefer är i 30-årsåldern. Med den platta organisationen vill man ge varje medarbetare 
en känsla av ansvar, de ska utöva ”learning by doing” och känna stolthet och en mening med 
arbetet (Arnold, 2002). Det ska även vara lätt att avancera inom organisationen; att kunna ta 
ansvar har inget att göra med utbildning, ekonomi eller ställning är en av Ikeas grundstenar. 
Auktoritet och titlar är ovanligt förekommande på Ikea. Istället ska yrkesrollerna baseras på 
kunskap och personlighet och ingen ska ses övermäktig någon annan (Bakka et al., 2001). 
Kunderna ska ses som gäster och personalen ska vara goda värdar som erbjuder dem 
omedelbar kundservice och en tillfredställande shopping-upplevelse. 
 
Ett av de viktigaste orden i Ikeas uttalade kultur är ödmjukhet, de anställda ska visa detta 
gentemot kunderna samt varandra. Klimatet ska vara öppet och alla ska behandlas lika 
oavsett yrkesroll. I en rekryteringsprocess tas detta hänsyn till och den nyanställdes 
värderingar måste stämma överens med organisationens. Ikea rekryterar gärna unga 
människor eftersom de inte anses vara förstörda av andra kulturer (ibid.). 
 

Konklusion 
 
För att fånga upp läsaren sammanfattas ovanstående teorigenomgång. Utbrändhet är särskilt 
intressant att undersöka i en organisationskultur som befinner sig i två olika kontexter då 
problemet enligt Maslach & Leiter (1997) sägs ligga hos organisationen, kulturen och det 
västerländska samhället i stort. I Sverige är utbrändhet ett vanligt förekommande fenomen 
som orsakar problem i och med många långtidssjukskrivningar. I Kina däremot, är dilemmat 
inte i samma grad utbrett. Kopplat till ovanstående blir en organisation som Ikea av stort 
intresse att undersöka då dess värderingar ska vara lika över hela världen. Ikeas En 
möbelhandlares testamente kan på många sätt kopplas till Maslach & Leiters sex punkter 
som orsakar utbrändhet. Dessa kan ses som olika sidor av samma mynt där Maslach & 
Leiters punkter är av negativ karaktär och testamentet av positiv. Samband kan bl.a. ses 
mellan IKEA andan och punkterna avsaknad av rättvisa samt gemenskapens sammanbrott då 
IKEA andan uppmuntrar medarbetarna till att ta ansvar samt laganda. Ikeas punkt, att ta 
ansvar – en förmån, kan kopplas till Maslach & Leiters punkt brist på kontroll. Maslach & 
Leiter menar att personal som inte får utrymme till egna initiativ lättare drabbas av 
utbrändhet. 
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Undersökningens syfte  
 
Syftet med vår uppsats är; att undersöka om det finns skillnader i utbrändhet orsakad av 
arbete mellan Ikea i Sverige och Ikea i Kina och i så fall vilka skillnader det finns samt vilken 
betydelse Ikeas organisationskultur har i en större kontext, dvs. landets kultur.  
Detta genererade i sin tur ett antal frågeställningar; 
 

• Visar personal på Ikea i Sverige större tendenser till utbrändhet än personal på Ikea i 
Kina eller tvärtom?  

• Kan organisationskulturen ha någon påverkan på resultatet av denna undersökning?  
• Har individens attityder till arbetsplatsen någon påverkan på utbrändheten?  
• Finns det några skillnader mellan länderna då det gäller gemenskapen på 

arbetsplatsen?  
• Har antalet semesterdagar någon betydelse för utbrändheten?  
• Har yrkesrollen inom de aktuella arbetsplatserna någon påverkan på utbrändheten? 

 
Vidare är vår ambition att resonera utifrån fenomenen utbrändhet, organisations- och 
samhällskultur med stöd från det empiriska underlaget och de teoretiska bidragen.  
 

Metod 

Anpassning till problem och syfte 
 
Då undersökningen skulle genomföras i två olika länder där många respondenters svar ville 
tas hänsyn till valdes en kvantitativ forskningsmetod med en enkät som huvudinstrument. Då 
Maslach & Leiters forskning bearbetas i inledningen ansågs deras väl beprövade enkät som 
ett lämpligt instrument. De frågorna i syftet vi inte ansåg kunna besvaras av enkäten valdes 
att besvaras med hjälp av intervjuer och observationer. 
 

Undersökningsdeltagare 
 
En komparativ studie utfördes och två olika Ikea-varuhus undersöktes, ett i Sverige och ett i 
Kina. Då en totalundersökning var att utesluta p.g.a. resursbrist valdes en 
urvalsundersökning. Populationen bestod av alla anställda på de båda varuhusen. 133 stycken 
enkäter delades ut på Ikea Älmhult i Sverige samt 133 stycken enkäter på Ikea Guangzhou i 
Kina vilket blev urvalet. Detta p.g.a. att 133 stycken arbetar 20-40 timmar i veckan i 
Älmhult, övriga anställda arbetar helger och vid behov. Anledningen till att vi valde att dela 
ut 133 stycken enkäter i Guangzhou var att vi ville ha lika stort urval i de både länderna. 
Antalet anställda var ungefär detsamma i båda länderna. Deltagarna var av olika 
yrkeskategorier vilka framgår i tabell 1. Antalet enkäter som kom in i Sverige var 84 stycken 
vilket är en svarsfrekvens på 63 %. I Kina inkom 80 stycken vilket är en svarsfrekvens på 60 
%. I tabellen nedan redovisas resultaten av bakgrundsvariablerna från urvalet. 
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Tabell 1. Bakgrundsvariabler. 
 
 
 
 

Sverige 
(n = 84) 

____________ 
n               % 

Kina 
(n = 80) 

____________ 
n               % 

Total 
(N = 164) 

___________ 
N               % 

Kön    
   Man      29              34      34              42          63              39          
   Kvinna      50              60      44              55      94              57 
   Ej angivit        5                6        2                3        7                4 
Ålder    
   Medelålder                 m ≈ 33                 m ≈ 30                 M ≈ 31 
Yrke    
   Lagerarbetare        7                8        3                4      10                6 
   Säljare      30              36      22              28      52              32 
   Kassabiträde        6                7      10              12      16              10 
   Adm. personal                 4                5        3                4        7                4 
   Chef/ledare       11             13      13              17       24              15 
   Övrigt       19             23      26              31      45              27 
   Ej angivit         7               8        3                4      10                6 
Arbetstimmar/vecka    
   0-10         2               2                 4                5        6                4 
   10-20         5               6        0                0        5                3 
   20-30       12             14        5                6      17              10 
   30-40       35             42      37              46       72              44 
   40-50       23             27      31              39      54              33 
   50 eller mer        4                5        1                1        5                3 
   Ej angivit        3                4        2                3        5                3 
Semesterdagar/år    
   Medelvärde                 m ≈ 24                 m ≈ 10                M ≈ 17 
Anm. % avrundade.    
 

Mätinstrument och datainsamling 

MBI-GS 
En kvantitativ undersökning valdes som huvudmetod med en enkät som det huvudsakliga 
mätinstrumentet. En enkät från Maslach Burnout Inventory (MBI) gjord av Wilmar 
Schaufeli, Michael P. Leiter, Christina Maslach & Susan E. Jackson användes (Schaufeli et 
al., 1996). Enkäten bifogas inte i denna uppsats då den inte får spridas. MBI har tre olika 
typer av enkäter, varav MBI-General Survey (MBI-GS) var den som valdes i detta 
sammanhang. Den mäter människors upplevelse av arbetet utifrån tre dimensioner; 
utmattning, cynism samt otillräcklighet. Den består av 16 påståenden på ordinalskalan med 
sju svarsalternativ, från 0 till 6 där 0 är aldrig och 6 är dagligen (Maslach et al., 1997). 
Påstående 1-4 och 6 mäter graden av utmattning. Påstående 5, 7, 10-12 och 16 mäter graden 
av otillräcklighet. Påstående 8-9 och 13-15 mäter cynism (Maslach et al., 1996). För att få 
reda på deltagarnas bakgrundsvaribler kompletterades enkäten med två frågor på 
nominalskalan; deltagarnas kön och yrke samt tre på kvotskalan; ålder, antal arbetade timmar 
per vecka och antalet semesterdagar per år. Vid inprogrammering i SPSS lades en variabel på 
nominalskalan till, nationalitet. Då MBI-GS endast mäter utbrändhet orsakat av arbetet så har 
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den fått mycket kritik. Vi valde dock ändå att använda oss av den och begränsa oss till 
arbetsplatsen p.g.a. resursbrist då undersökningen genomfördes på två olika platser. Denna 
undersökning kallas studie 1. 
 

Procedur 
Eftersom MBI-GS är en väl använd enkät över hela världen valde vi att inte genomföra en 
pilotundersökning utan istället förlita oss på tidigare forskning. Detta hade varit lämpligt att 
göra om enkäten hade utformats av oss själva. Undersökningen inleddes med att Ikea i 
Sverige kontaktades för att få en kontaktperson som kunde hjälpa oss. Anledningen till att 
Ikea valdes som undersökningsföretag är för att det är ett multinationellt företag med en stark 
organisationskultur. Vi ville jämföra personalen på ett företag som existerar i fler länder än 
Sverige, Ikea var därför ett naturligt alternativ. Kontaktpersonen hjälpte oss vidare att komma 
i kontakt med Ikea i Kina. För att få tag på enkäten kontaktades en av författarna, Michael P. 
Leiter som överlämnade en översatt version på mandarin. Den svenska versionen fick vi av 
Lennart Hallsten, forskare på Arbetslivsinstitutet, som översatt den åt Schaufeli et al. Sedan 
fick kontaktpersonerna på Ikea läsa igenom och godkänna enkäten innan den delades ut. I 
Sverige valde kontaktpersonen att gå ut med information om enkäten i deras interna 
personaltidning samt interradio. I Kina sattes information om enkäten samt ett foto på oss upp 
på personalens anslagstavla. Vi åkte sedan till de båda ovannämnda varuhusen och delade 
personligen ut enkäterna tillsammans med ett missivbrev (bilaga 1 & 2) som presenterade oss 
samt syftet med uppsatsen. De anställda fick sedan ansvaret att lämna den ifyllda enkäten i en 
låda som placerades i personalmatsalen på respektive varuhus. Ingemar Ottosson, 
universitetslektor i historia på Högskolan Kristianstad, hjälpte oss att översätta det svenska 
missivbrevet till mandarin. Vid ankomst till Kina upptäckte Nick Fan på 
kommunikationsavdelningen på Ikea en del formuleringar i missivbrevet som skulle kunna 
missuppfattas av personalen och genomförde därför en del ändringar. Deltagarna i de båda 
länderna fick ca två veckor på sig att besvara enkäten och vid insamlingen genomfördes 
observationerna och intervjuerna. Enkätsvaren behandlades sedan i dataprogrammet SPSS 
där bivariata och multivariata analyser valdes eftersom en komparativ studie genomfördes.  
 

Databearbetning 
De sexton påståendena från MBI-GS delades in i de tre kategorierna; utmattning, cynism 
samt otillräcklighet för att kunna användas i analyser. Höga värden på utmattning och cynism 
samt låga värden på otillräcklighet är tecken på utbrändhet (Maslach et al., 1996). 
Kategorierna delades in med hjälp av tre olika index som uttrycks i 0-100 skala. Dessa tre 
sammanställdes i sin tur i ett index som döptes till utbrändhetsvariabeln vilken även den 
uttrycks i en 0-100 skala. För att mäta reliabiliteten i studien beräknades Cronbach alpha på 
de tre kategorierna; utmattning 0,793, cynism 0,779, otillräcklighet 0,778. Alla dessa svar 
visar på hög reliabilitet då värdena överstiger 0,7. För att förenkla vid analys med 
yrkeskategorierna valde vi att dela in dessa i tre nya grupper. Vi valde att dela in 
respondenterna efter nivå av lön eftersom den indelningen ansågs mest lämplig. 
Lagerarbetare, kassabiträde och övrigt blev gruppen lågavlönade. Anledningen till att övrigt 
hamnade under denna kategori beror på att de flesta respondenter som valt detta 
svarsalternativ ofta hade en kombinerad tjänst som inkluderade båda kassabiträde och 
lagerarbetare. Säljare blev ensam i en grupp, medelavlönade och administrativ personal 
tillsammans med chef/ledare blev gruppen högavlönade. På så sätt blev grupperna mer 
jämnstora och de ursprungliga grupperna med få respondenter kunde även tas med i analyser. 
Dessa tre grupper kallas i resultatet och analysen som lönenivåer. 
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Observationer 
För att få mer djup i studien genomfördes även kvalitativa deltagande observationer på 
varuhusen. Under observationerna låg fokus på Maslach & Leiters sex punkter som nämndes 
i början av uppsatsen, nämligen gemenskapens sammanbrott, för stor arbetsmängd, 
otillräcklig erkänsla och ersättning, avsaknad av kontroll, motstridiga värderingar samt 
bristande rättvisa. Vi valde att gå runt på de båda varuhusen en dag vardera och tala med 12 
respektive 8 medarbetare. I Sverige var det naturligt att tala svenska medan vi i Kina använde 
oss av engelska. Medarbetarna valdes ut slumpvis men personalen var från olika avdelningar. 
På så sätt kunde svar erhållas som enkäten inte besvarar, ex. hur personalen upplever 
gemenskapen, om de känner att de får ta egna initiativ samt om ledningen stöttar dem.  
 

Intervjuer 
Som ytterligare komplement genomfördes intervjuer med varuhuschefen samt en 
personalansvarig på de båda varuhusen. Detta för att få en större förståelse av kulturen samt 
ledningens syn på utbrändheten inom organisationen. Intervjuerna valdes att göra som semi-
strukturerade med utgångspunkt från de sex ovannämnda temana (bilaga 3). Då frågorna 
ställdes var de av en positiv karaktär, exempelvis frågades hur gemenskapen var på 
arbetsplatsen inte om ett sammanbrott fanns. Intervjuerna spelades in för att sedan 
sammanfattas. I resultatet benämns varuhuscheferna som V och personaladministratörerna 
som P vid en sammanställning av deras intervjusvar. Denna studie i kombination med 
observationerna kallas studie 2.  
 

Analysmetod för observationer och intervjuer  
Den analysmetod vi valde att använda oss av vid analys av observationerna och intervjuerna 
var kvantitativ innehållanalys. Detta eftersom vi ville analysera texterna från observationerna 
och intervjuerna på ett systematiskt sätt utifrån vissa av frågeställningarna (Bryman, 2002). I 
och med att huvudstudien är kvantitativ valdes en kvantitativ analysmetod även på de 
kvalitativa undersökningsmetoderna. För att bearbeta den insamlade datan valde vi att 
kategorisera den utefter frågeställningarna. 
 

Resultat 

Studie 1 - huvudstudien 
 
Respondenterna fick besvara påståendena i MBI-GS efter en skala från 0-6 där 0 är aldrig och 
6 är dagligen. Varje påstående i enkäten jämfördes med nationaliteterna för att se om 
skillnader kunde visas. 15 påståenden visade ingen signifikant skillnad, ett påstående, jag vill 
bara sköta mitt arbete och inte bli störd av annat, visade dock signifikant skillnad (tabell 2). 
Tabellen visar att kineser i större utsträckning än svenskar instämmer med detta påstående. 
 
Tabell 2. Jag vill bara sköta mitt arbete och inte bli störd av annat. 
 N Medelvärde Standardavvikelse 
Svenskar 83 2,0 1,9 
Kineser 74 4,2 1,9 
Totalt 157 3,0 2,2 
Anm. Medelvärdet i skala 0-6, 
avr, till en dec. 
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Med hjälp av Eta och Eta squared mättes signifikansen av sambandet mellan nationalitet och 
påståendet ovan. Eta = 0,518, Eta squared = 0,268 och p = 0,000 vilket innebär att signifikant 
samband finns då p är mindre än 0,05, Eta är närmare 1 än 0 samt att Eta squared är 26,8 %. 
Detta resulterar i att endast 26,8 % av respondenternas svar på påståendet kan föras tillbaka 
på nationalitet. 
 
Tabell 3 visar de tre kategoriernas (utmattning, cynism och otillräcklighet) medelvärden i 
korrelation till nationalitet. Resultatet visar relativt låga värden på utmattning och cynism för 
de båda nationaliteterna medan otillräcklighet har ett högt värde. Skillnader påträffades 
mellan svenskar och kineser vid utmattning och cynism där kineser visar högre värden än 
svenskar. Skillnader mellan nationalitet och otillräcklighet är knappt existerande bland 
respondenterna. 
 
Tabell 3. Kategoriernas korrelation till nationalitet. 
 Utmattning Cynism Otillräcklighet 
Svenskar    
    N 82 82 80 
    Medelvärde 32,6 24,8 80,3 
    Standardavvikelse 20,8 19,8 16,3 
Kineser    
    N 74 74 72 
    Medelvärde 39,8 36,2 79,3 
    Standardavvikelse 21,7 20,9 18,8 
Totalt    
    N 156 156 152 
    Medelvärde 36,0 30,2 79,8 
    Standardavvikelse 21,5 21,0 17,5 
Anm. avr. till en dec.    
 
Ett t-test utfördes för att jämföra utbrändhetsvariabeln mellan svenskar och kineser. 
Signifikant skillnad uppvisades mellan respondenterna från de båda nationerna, svenskar (M 
= 23,1, SD = 13,0), kineser (M = 29,1, SD = 14,4), t (147) = - 2,7, p = 0,009. Kineser visade 
ett högre värde på utbrändhetsvariabeln än svenskar. 
 
För att undersöka om det fanns ett samband mellan antalet semesterdagar och 
utbrändhetsvariabeln (tabell 4) genomfördes en hypotestestning med hjälp av sambandsmåttet 
Pearsons r. Nollhypotes och en riktad mothypotes ställdes upp; 
 
H0 = samband saknas, r = 0 
H1 = samband finns, ju färre semesterdagar desto högre siffra på utbrändhetsvariabeln, r < 0 
 
Tabell 4. Hypotestestning. 

 

 

 Utbrändhetsvariabel 
Semesterdagar per år  
    N 139 
    r -0,216 
    p 0,011 
Anm. Korrelationen är signifikant 
på 0,05-nivån (2-svansad). 
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Som tabell 4 visar finns ett negativt riktat samband mellan de två variablerna eftersom r = -
0,216. Signifikansen stärks i och med att p understiger 0,05 vilket resulterar i att 
nollhypotesen, H0, kan förkastas. Då r-värdet är lågt, långt ifrån -1 är sambandet svagt. Detta 
kan innebära att det finns fler variabler än semesterdagar som påverkar utbrändheten. 
 
En tvåvägs-variansanalys (Two-way Anova) utfördes för att undersöka nationalitetens och 
lönenivåernas påverkan på graden av utbrändhet (utbrändhetsvariabeln). Nationalitet och 
lönenivå utgjorde oberoende variabler och utbrändhetsvariabeln utgjorde den beroende 
variabeln (se medelvärdesanalys i tabell 5). Då alla respondenterna inte besvarade frågan om 
vilken yrkeskategori de tillhör, fick vi i resultatet ett bortfall på 23 respondenter. 
Huvudeffekterna av nationalitet respektive lönenivå på utbrändhet analyserades. Vi fann 
dessa båda effekter statistiskt signifikanta. Nationalitet [F(1, 131) = 8,836, p = 0,004]; vilket 
betyder att effektstorleken är medelstor (eta squared = 0,063). Lönenivå [F(2, 131) = 7,410, p 
= 0,001]; vilket betyder att effektstorleken är stor (eta squared = 0,102) (Pallant, 2005).
 
Tabell 5. Multivariat medelvärdesanalys 

Lönenivå N Medelvärde Standardavvikelse 
Lågavlönade    
    Svenskar 30 26,3 13,7 
    Kineser 32 34,9 13,3 
    Totalt 62 30,7 14,1 
Medelavlönade    
    Svenskar 28 23,9 11,3 
    Kineser 18 24,6 12,8 
    Totalt 46 24,2 11,7 
Högavlönade    
    Svenskar 14 14,1 12,2 
    Kineser 15 25,8 14,4 
    Totalt 29 20,2 14,4 
Totalt    
    Svenskar 72 23,0 13,1 
    Kineser 65 29,9 14,1 
    Totalt 137 26,3 14,0 
Anm. avr. till en dec.    
 
Med hjälp av ett Tukey HSD test genomfördes en Post-hoc-jämförelse mellan de tre 
lönenivåerna för att se var de signifikanta skillnaderna fanns. Testet indikerade att 
medelvärdet av utbrändhetsvariabeln för gruppen lågavlönade var signifikant skilt från både 
gruppen medelavlönade och gruppen högavlönade. Gruppen högavlönade var dock inte 
signifikant skild från gruppen medelavlönade. Det fanns ingen interaktionseffekt [F(2, 131) = 
1,875, p = 0,158]; d.v.s. skillnaden mellan svenskars och kinesers värde på 
utbrändhetsvariabeln skiljde sig inte signifikant mellan olika lönenivåer. 
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Studie 2 – komplement och sammanhangsförståelse 

En berättelse från Älmhult 
När vi klev in genom dörrarna på Ikeas kontor möttes vi genast av olika texter som var 
målade på väggarna. Det allra första var en hälsning som löd; Välkommen till Ikea! 
Välkommen till en helt vanlig dag! Detta följdes av Ikeas vision, policy, personalidé, 
affärsidé, servicemål samt varuhusets uppgift. Alla på arbetsplatsen var likadant klädda, gula 
tröjor med Ikeas logga på samt blåa byxor. Klimatet på kontoret kändes öppet och 
avslappnat, inga dörrar var stängda och ingen hade större rum än någon annan.  De allra 
flesta satt i ett öppet kontorslandskap. I fikarummet var möblerna placerade på så vis att alla 
satt i en stor grupp istället för i smågrupper. Vi upplevde att alla sade hej och god morgon när 
de möttes, alla hälsade på alla. Byggarbetarna vistades även de på kontoret och flöt in som en 
naturlig del, även deras kläder prydda med Ikeas logga. Stämningen upplevdes som lugn och 
harmonisk. 
 
Då vi kom ner till varuhuset möttes vi av varuhuschefen som var i full gång med att packa 
upp lådor tillsammans med butikspersonalen i saluhallen. Städarna var i full gång med att 
moppa golven, även de iklädda Ikeas logga. Vi upplevde en lugn stämning trots att de hade 
mycket att göra denna dag då de låg efter från föregående dag. En del anställda från andra 
avdelningar hade hoppat in i saluhallen för att hjälpa till att packa upp varor. Klockan nio var 
det dags för morgonfika för all personal i kundmatsalen. Vi upplevde en harmonisk stämning 
där de anställda hämtade sin kopp kaffe och smörgås för att sedan sätta sig i en och samma 
grupp för att samtala på ett avslappnat sätt. Musik spelades på radion och en man nynnade 
med. Efter fikat promenerade vi omkring i varuhuset bland truckar, pallar och uppackade 
kartonger. När klockan närmade sig tio var allt detta bortplockat och det dagliga internutropet 
ljöd ur högtalarna. Rösten hälsade alla medarbetare god morgon, berättade om gårdagens 
försäljningssiffror, dagens lunch samt grattade en medarbetare som fyllde år. När butiken 
öppnade befann vi oss i början av varuhusets snitslade bana där fler och fler människor 
strömmade in. Det verkade fortfarande relativt lugnt i lokalen och vi såg säljare prata i 
telefonen och knappa på sina datorer. Köksavdelningen var den del av varuhuset där flest 
säljare befann sig och här var det även mest kunder. Säljarna hjälpte kunderna och vi 
upplevde aldrig att de pratade med varandra utan var ständigt tillgängliga för kunderna. 
Klockan elva gick vi till kontoret för att genomföra en intervju med den ställföreträdande 
varuhuschefen. När vi kom in på kontoret passerade vi en anslagstavla där de anställda kunde 
skriva något positivt om en annan medarbetare och sätta upp, de kallade den feedback-tavlan. 
Vi upptäckte även en skylt utanför ett rum där det stod massage. Under tiden vi väntade på 
den ställföreträdande varuhuschefen observerade vi personalen på kontoret. De flesta satt vid 
sina datorer och arbetade lugnt, ljudnivån var relativt låg och en man satt avslappnat med 
händerna bakom huvudet. Överallt såg vi inredning från Ikeas design samt de gul-blåa 
kläderna. 
 
När vi kom tillbaka till varuhuset efter intervjun var det mycket fler kunder i butiken. Tempot 
hade ökat och vi begav oss till kundmatsalen eftersom det var dags för lunch. Där var 
verksamheten i full gång och långa köer hade bildats fram till matdiskarna. Personalen 
arbetade dock i ett lugnt tempo, såg vana ut och fick kön att minska snabbt. Efter lunchen 
återvände vi till kontoret för att genomföra en intervju med personaladministratören. Vi 
passerade då personalens egen matsal där en del satt och åt lunch. De satt i grupp vid ett par 
bord och pratade trots att matsalen var stor med flera olika bord att välja på. På 
eftermiddagen studerade vi hur personalen i kassan, på barnpassningen samt i saluhallen 
rörde sig och agerade. Här liksom på det övriga varuhuset upplevde vi en rofylld miljö bland 
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de anställda. Trots mycket kunder verkade de flesta inte stressa upp sig och gick omkring i 
lugn takt. 
 
Då och då under dagen passade vi på att ställa frågor till medarbetarna. Ett par av dem hade 
inte tid att besvara våra frågor p.g.a. för mycket att göra medan övriga gärna ställde upp. 
Eftersom vi observerade med utgångspunkt i Maslach & Leiters sex punkter ställde vi frågor 
som berörde dessa, exempelvis hur upplever du gemenskapen på din arbetsplats? Det som 
framgick av svaren var att en del ansåg sig ha för mycket att göra periodvis, detta beroende 
på att Ikea minskat på personalstyrkan samtidigt som antalet kunder förblivit konstant. De 
flesta ansåg att de uppmuntras av ledningen till att ta egna initiativ, en del dock bara av sin 
närmaste chef. En kvinna uttryckte följande angående att ta egna initiativ; 
 

Det är bra att man får ta egna initiativ och komma med egna idéer här, ingen 
bestämmer ”så här ska det vara”. 

 
Någon uttryckte att egna initiativ inte alls uppmuntrades. Feedback från kollegor och ledning 
ansågs som viktigt och gavs framförallt från de närmaste cheferna. De flesta kände sig 
tillfreds på sin arbetsplats. Gemenskap var något som framkom ofta bland dem vi pratade 
med. De allra flesta trivdes bra på arbetsplatsen och menade att stämningen bland kollegorna 
samt att alla hjälps åt på de olika avdelningarna främjade gemenskapen. Även här påpekades 
det att många slutat vilket bidrog negativt till gemenskapen. En man uttryckte sig följande 
angående gemenskapen; 
 

Många har slutat här, innan var det kanon! Då umgicks vi även privat och gick till 
exempel ut och åt tillsammans. 

 
En man ansåg att verkligheten skiljde sig från bilden av hans drömyrke men att Ikea som 
arbetsplats var en bra kompromiss av detta. Att Ikea har ett öppet klimat var något de flesta 
instämde med. Det var dock en person som ansåg att klimatet inte var öppet;  
 

Jag upplever inte att jag kan gå till ledningen med förslag, men jag vet inte varför jag 
känner så. 

 
De övriga vi samtalade med ansåg dock att ledningen var öppen för förslag och idéer, en 
person påpekade dock att det inte alltid blir något gjort av idéerna. De flesta menade att all 
personal behandlas likvärdigt. Då Ikeas värderingar är av stor betydelse för företaget lade vi 
mycket fokus på frågor kring detta. De vi talade med upplevde att deras egna värderingar 
stämde överens med organisationens, en anställd menade att om man inte har dem från början 
så växer dem fram med åren som anställd. En annan medarbetare påpekade även att de flesta 
har värderingarna i sig utan att vara medveten om det. Då varje anställd får En 
Möbelhandlares Testamente vid påbörjad anställning blir dock medvetenheten om 
värderingarna tydligare. En man som arbetat på Ikea innan testamentet började ges ut ansåg 
att värderingarna fanns där redan innan. 
 

En berättelse från Guangzhou 
Denna gång då vi anlände till Ikea använde vi huvudentrén. Vi möttes av ett för oss 
annorlunda Ikea, utan den stora parkeringen och belägen centralt i en stad med ca 13 miljoner 
invånare. Då vi klev in genom dörrarna började vi känna oss som hemma, korvförsäljning, 
blågula skyltar samt de gula tröjorna på personalen. Vid rulltrapporna från lobbyn upp till 
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första våningen stod 6 medarbetare på rad och hälsade alla välkomna genom att dela ut gratis 
kaffe samt shoppingpåsar. Vi åkte upp för rulltrappan och möttes av Ektorps soffa, Sultan 
säng och andra välbekanta möbler. Då vi anlände på morgonen var tempot relativt lugnt både 
på personal och på kunder. Lugn musik spelades i högtalarna vilket gjorde stämningen 
harmonisk. Vi begav oss till kafeterian/restaurangen för att invänta varuhuschefen och äta lite 
frukost. Även denna del kändes som hemma, med köttbullar och gravlax på menyn. Efter en 
halvtimme kommer varuhuschefen fram till vårt bord iklädd gul tröja och blåa byxor prydd 
med Ikeas logga. Han tar med oss till kontoret som visar sig vara näst intill identiskt med 
Älmhults kontor, även här kan personalidén, visionen, målet samt testamentet läsas på 
väggarna. En vägg pryddes av Ikeas historia i text och i bilder. På flera ställen kunde vi även 
se bilder från Sverige. Skillnaden vi upplevde var antalet personalmän då dessa var fler än i 
Älmhult. Kontorslandskapet, de öppna dörrarna samt de gula tröjorna var dock sig likt. 
Varuhuschefen, som upplevdes som stressad men mycket vänlig och trevlig, lämnade oss 
med en gång på egen hand. Vi gick omkring en stund på kontoret och upptäckte anslagstavlor 
med budget, försäljningssiffror, bonusinformation etc. Vi fick varsitt besökskort och begav 
oss ut i varuhuset.  
 
I varuhuset upplevde vi att personalstyrkan var ungefär densamma som i Älmhult. Personalen 
var snabbt fram till en kund för att hjälpa till men upplevdes som lugna i sitt arbetstempo. Vi 
blev förvånade över hur likt personalen arbetade dem i Älmhult då vi hade haft förväntningen 
att de skulle vara många fler och arbeta i ett högre tempo. Vid kassorna möttes vi av två 
personalmän i varje kassa varav en packade kundernas varor.  
 
Även i detta varuhus valde vi att då och då ställa frågor till medarbetarna. Då vi inte 
behärskar kinesiska använde vi oss istället av engelska vilket inte fungerade med alla 
medarbetare. En del var dock duktiga och kunde hjälpa oss att besvara våra frågor utifrån 
Maslach & Leiters sex punkter. Vi pratade sammanlagt med åtta personer vilka alla trivdes 
bra på sin arbetsplats. Personalen var tveksam mot att komma med egna förslag och idéer till 
ledningen, en medarbetare uttryckte följande; 
 

After one to two years it’s okay. Then you can go and come with ideas to manager. 
 
De flesta upplevde att de fick feedback av ledningen, både positiv och negativ. De menar att 
ledningen är bra på att tala om vad som kan göras bättre då ett negativt resultat uppstår. När 
vi frågade om alla medarbetare behandlas lika fick vi nästintill bara positiva svar;  
 

Everybody is treated the same. All are co-workers. It doesn’t matter if you are boss.  
 
Gemenskapen upplevdes som mycket god av medarbetarna. Stämningen är vänskaplig och 
medarbetarna stöttar varandra vid långa och hårda arbetsdagar. Klimatet är trevligt. Vissa 
upplever relationen till ledningen mycket god medan vissa uttrycker sig att det endast är sin 
närmaste chef man har kontakt med. Medarbetarna upplever att de får respekt av sin närmaste 
chef samt att de ges ansvar;  
 

Manager is a girl! She respects the co-workers and the co-workers respect her.  
 

Då vi frågade hur de upplever Ikeas värderingar visade det sig att personalen har full koll på 
testamentets nio punkter. Detta är något de arbetar efter och anser som bra. Vissa punkter tas 
upp uttryckligen;  
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The values are good. Especially the concentration on your spirit, do one thing at the 
time. You want to do everything perfect and to do that you have finish one thing 
before you start the next. 

 

Intervjuer från Älmhult 
 
Vid presentation av intervjuerna utgår vi från vår intervjuguide där vi delat in frågorna utifrån 
Maslach & Leiters sex punkter samt rubrikerna kultur och övrigt. P står för personalansvarig 
och V för varuhuschef.  
 
För stor arbetsmängd 
P på varuhuset berättar att det är en del medarbetare som har slutat på sista tiden. Varuhuset 
har genomgått en del förändringar vilket har bidragit till att de inte har tillsatt ny personal. P 
menar att detta kan bidra till personalens upplevelse av att de är för få i arbetsstyrkan. P 
menar dock att bemanningsplaneraren på varje avdelning är av betydelse då denne har stora 
möjligheter att påverka fördelningen av resurser. P hävdar vidare att det finns en buffert av 
personal som kan kallas in vid behov. 
 
Brist på kontroll 
V anser att alla medarbetare ges utrymme till att komma med egna förslag och initiativ. V 
menar dock att många anställda inte tar den chansen och inte bidrar i den mån de bör göra. 
Det är viktigt att ifrågasätta och tycka till vilket medarbetarna får tillfälle till under 
avdelningsmötet som hålls varje vecka. De får även chans att tycka till i en stor 
medarbetarenkät, Voice, som genomförs på alla Ikea-varuhus. Detta yttrar sig även i s.k. 
Voiceforum där medarbetarna får träffa en ambassadör som tillsammans med dem diskuterar 
frågor som rör hela varuhuset. V menar att detta är viktigt för att få en medarbetarenergi så att 
alla beslut och åsikter inte endast kommer uppifrån ledningen. Av den anledningen anser V 
att det är ett öppet klimat. 
 
Otillräcklig erkänsla och ersättning 
Enligt P har medarbetarna börjat arbeta utöver avdelningsgränser för att hjälpa varandra, byta 
miljö, lära sig nya saker samt att arbeta med andra människor. Detta menar P bidrar till att 
personalen känner sig mer tillfredsställda och P har upplevt detta som positivt. En 
tillfredsställelse i gruppen är viktig men P menar att individen först och främst måste känna 
sig tillfredsställd med sig själv för att gruppen ska kunna fungera. V talar om en anslagstavla 
som satts upp vid personalmatsalen där alla kan ge varandra positiv feedback på lappar som 
sätts upp vilket han anser vara en faktor för tillfredsställelse.  
 
Gemenskapens sammanbrott 
Både P och V anser att gemenskapen på varuhuset i Älmhult är god. V anser att samarbetet är 
bra och går över funktionsgränserna, alla avdelningar hjälper varandra vid behov. V anser 
dock att gemenskapen alltid kan bli bättre. Att alla hjälps åt och stöttar varandra är något som 
P upplever bidrar till lagandan. Medarbetarna arbetar för gruppen och har tanken med sig att 
det nästa gång kan vara jag som behöver hjälp. P menar att gemenskapen är god mellan alla 
medarbetare, ingen gör skillnad på ledning och övrig personal. Dörrarna är aldrig stängda, 
alla är välkomna till chefen när som helst och det är även lätt att prata med cheferna. I 
personalmatsalen yttrar sig denna gemenskap tydligt; 
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/…/ ute i matsalen när man sätter sig för att fika eller äta middag, man sätter sig där 
platsen är ledig. Det är inte mitt bord och det är inte chefernas bord utan där platsen 
är där sätter man sig /…//P 

 
P nämner något de kallar för kraftsamling vilket innebär en situation där extra mycket hjälp 
behövs. Då är det viktigt att alla hjälps åt. Dessa situationer menar P bidrar till en känsla av 
gemenskap.  
 
Avsaknad av rättvisa 
De stora förändringarna som företaget genomgått de senaste månaderna har påverkat de 
anställda;  
 

Sånt är ju alltid jobbigt för alla därför att man vet vad man har men inte vad man får. 
Och är man då inte tydlig i informationen… om det så kan det ju gärna bli ett, att det 
blir missförstånd /…//P 

 
Vidare berättar P att om budskapet är tydligt från ledningen så att de anställda får klart för sig 
vad förändringen handlar om så blir det inga större problem. Visserligen kan detta uppfattas 
som påfrestande innan alla bitar faller på plats. Dock anser P att de anställda känner 
förtroende för ledningen och organisationen. 
 
Både P och V påpekar vikten av att all personal går klädda i arbetskläder. På detta sätt 
upplevs en rättvisa mellan alla anställda;   
 

Alltså det tror jag är jättebra för bara det visar ju lite att, alltså det förekommer inte 
slips o skjorta. Bara det visar ju lite att vi jobbar för samma sak och vi är på samma 
plan. Sen att du har en annan titel och annat ansvar det är ju en sak. Det tror jag är 
jättebra. /P 
 
Så ska det vara, utan hela Sverige går ju precis som vi. Sen utomlands är det lite 
annorlunda. /…/ duktiga chefer och ledare som har fattat det här går i sina 
arbetskläder. /…//V 

 
Att organisationen är platt är enligt V en framgångsfaktor för Ikea. V menar vidare att det är 
en förmån att få gratis arbetskläder som bör tas tillvara på alla varuhus.  
 
Motstridiga värderingar 
Ingvar Kamprads En möbelhandlares testamente är något som V arbetar efter. Vision, 
affärsidé och personalidé kompletteras med de nio teserna eftersom de är Ikeas 
grundfundament. Då Ikea ska nyanställa spelar värderingar en stor roll. P menar att dessa 
jämförs med individens värderingar redan vid CV-granskningen. Vid intervjutillfället får den 
arbetssökande svara på frågor som framhåller om han eller hon är prestigelös, enkel och 
ödmjuk i sin uppfattning samt om den har energi och ambitioner. Allt för att stämma överens 
med Ikeas värderingar. V berättar att Ikea har varit med om en del felrekryteringar; 
 

/…/ det märker man, kan man säga, på en månad liksom att det passar inte va. Så 
att… på gott och på ont så sorterar de personerna ut sig ganska självmant. /V 
 
Man kan inte arbeta här om man inte delar Ikeas värderingar. /P 
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Då en ny person har blivit anställd är introduktionen av stor vikt. V berättar om varuhusets 
faddersystem med en fadder på varje avdelning som välkomnar och utbildar den nye. P 
berättar att den nye får en noggrann introduktion, visioner, mål, policy etc. gås igenom 
tydligt. V menar att det är viktigt att tidigare personal är goda föredömen gentemot den 
nyanställde i och med att människor ofta gör som ledaren gör och inte som han eller hon 
säger. Enligt V är Älmhult speciellt i och med att de har många människor som arbetat i 
organisationen länge. De har en enorm potential och är starka kulturbärare som kan föra 
värderingarna vidare. 
 
Kulturen 
Det viktigaste i Ikeas kultur är enligt V kostnadsmedvetenheten och enkelheten både när det 
gäller personalen och produktionen; 
 

/…/ hur testamentet ter sig i vardagen, där står det ju om enkelhet exempelvis. 
Enkelhet i vårt uppträdande och hur vi ska bete oss då, vi kör inga flashiga bilar, vi 
kör etanol och liksom så ska det vara /…//V 
 

P anser att det viktigaste är att alla är lika mycket värda oavsett titel och ansvarsområden. P 
menar även att tanken på att personalen ses som VI och inte som vi och dem är en viktig 
punkt. V anser att Ikeakulturen är stark i Sverige men att det finns mycket att göra utomlands 
för att implementera värderingarna. 
 
Övrigt 
Både V och P anser att syftet med internutropet angående försäljningssiffrorna är att det ska 
vara ett led i den allmänna informationen. P anser att det sporrar medarbetarna att höra hur 
försäljningen har gått. V påpekar att det kan vara en stressfaktor om upprepade minussiffror 
återkommer något som P inte instämmer med.  
 
Ikea i Älmhult har inte upplevt många långtidssjukskrivningar. Detta kan, enligt P, bero på att 
personalavdelningen arbetar förebyggande med hälsa, fysisk såsom psykisk. Alla anställda 
har tillgång till gratis friskvård, allt från gym till lerduveskytte. Har en anställd varit 
sjukskriven mer än tre gånger på tre månader griper de in direkt för att samtala med den 
anställde och utreda om det finns några problem att åtgärda. P berättar att 
personalavdelningen inte arbetar på något speciellt sätt med stress och utbrändhet men 
påpekar att om en anställd upplevs som stressad så tar de tag i situationen direkt.  
 

Intervjuer från Guangzhou 
 
För stor arbetsmängd 
V menar att de för tillfället är lagom med personal. I och med att det är ett lågprisföretag 
förväntar sig inte heller kunderna den bästa servicen. V ser på personalstyrkan som; 
 

Right person in right time in right place but not extra, that is how Ikea should work. / V  
 
P instämmer med V angående personalstyrkan och anser att den för tillfället är lagom för att 
tillfredställa kunderna då de är 240 anställda på ett varuhus av storleken 1600 m2. Att 
motivera personalen är centralt för varuhuset och arbetas med kontinuerligt. För att få 
personalen att känna sig så tillfredsställda som möjligt fokuserar ledningen på att skapa en 
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avslappnad miljö samt att göra livet och arbetet enklare för de anställda. Detta, berättar P, 
genomförs med bl.a. färsk frukt, lunch, middag, raster samt gratis kaffe och dricka. 
 
Brist på kontroll 
Att komma med egna initiativ och idéer är något som uppmuntras av ledningen. V berättar 
dock att många medarbetare är reserverade inför detta då denna typ av handling är ovanlig i 
den kinesiska arbetskulturen; 
 

/…/ Some people are still a little bit reserved, they have to get used to this kind of 
environment. It’s quite different in the way that Ikea work compared to other 
companies /…// V 
 

V ser att det börjar bli en förändring, vissa medarbetare börjar öppna upp sig mer och mer 
och blir förebilder för sina kollegor. Framförallt börjar gruppledarna ta egna initiativ medan 
övrig personal har en bit kvar.  
 
Otillräcklig erkänsla och ersättning 
Att ge och få snabb feedback är något som P anser vara viktigt. P menar att det oftast finns 
någon i ens närhet som kan säga till om en anställd gör något bra eller något som bör 
förändras. Detta är dock lättare sagt än gjort men något som varuhuset arbetar med 
kontinuerligt. P berättar att de på varuhuset arbetar hårt med feedback från gruppchef till 
medarbetare. Då en anställd gör något fel kommer gruppchefen direkt att berätta hur han eller 
hon kunde ha gjort det bättre. 
 
Gemenskapens sammanbrott 
V anser att gemenskapen på varuhuset är god dock förekommer små konflikter vilket V 
menar existerar på alla företag. Eftersom Guangzhou-varuhuset endast varit öppet för 
försäljning i 15 månader finns mycket att arbeta med anser V. Kommunikation är av stor 
betydelse för ett bra samarbete vilket personalen arbetar med att utveckla.  
 
Avsaknad av rättvisa 
På Ikea ska det inte vara hierarkiskt och V anser det inte vara hierarkiskt i Guangzhou. V 
påpekar att V själv gärna pratar med städerskan en timme om hennes arbete. De som arbetar 
på Ikea gör det p.g.a. den platta organisationen dock finns det anställda som inte samtycker 
med det arbetssättet. V menar att de gula och blå kläderna som alla anställda bär är ett sätt att 
få alla medarbetare att känna sig uppskattade. Att alla är lika klädda är något som gör Ikea 
annorlunda och speciellt.  
 
Motstridiga värderingar 
Att alla arbetar utifrån En möbelhandlares testamente menar V är av stor betydelse. V anser 
att det är viktigt att känna till värderingarna oavsett vilket företag en individ arbetar för. En 
individ bör själv tänka efter om arbetsplatsen passar ens egna värderingar på samma sätt som 
organisationen måste avgöra om individen passar för arbetsplatsen. Det är svårt att arbeta på 
Ikea om ens egna värderingar inte stämmer överens med organisationens.  Enligt P är det en 
lång process att få medarbetarna att agera utifrån Ikeas värderingar. Först och främst ska de 
förstå testamentets nio punkter. Därefter ska de acceptera och agera utifrån dem för att vidare 
kunna influera andra samt arbeta utifrån dem. Redan vid rekryteringen startar processen för 
att se om den blivande anställde delar Ikeas värderingar och vid en nyanställning får alla nya 
medarbetare gå en tvådagarskurs. Värderingarna ges stor vikt och tas mer hänsyn till än 
exempelvis den nyanställdes datakunskaper; 
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You are recruited by the values and that you share the same values as Ikea. Language 
and computer skills are not what is important. /P 
 

Då en anställd varit på Ikea ett år får han eller hon träffa andra som varit lika länge för att se 
vad de lärt sig om värderingarna samt för att fräscha upp minnet. P menar att Ikea är ett 
värderingsföretag, delar den anställde inte värderingarna blir det svårt att arbeta kvar.  
 
Kulturen 
Enligt V är det viktigaste i Ikeas kultur ödmjukhet och viljestyrka vilka är heta ämnen i Kina 
just nu. Det viktiga är att få fram att ödmjukhet inte bara handlar om du och jag utan också 
om individens öppenhet till att acceptera. Detta menar V kan vara svårt då kineser inte får 
tappa ansiktet; 
 

/…/ this is something that is really hard in China and you have to try really hard to 
live by examples who tell them it’s okay. If someone tell you that you are wrong it’s 
okay even if you are the boss. This is something I see have huge potential in this 
country. / V 

 
Normalt sett agerar medarbetarna utifrån vad chefen säger, kineser är vana att lyda order och 
att inte säga ifrån om de anser att chefen fattar något felaktigt beslut. V menar att individens 
egen vilja att ta egna beslut och säga ifrån ska lyftas fram. Den viktigaste värderingen enligt 
P är gemenskap och entusiasm eftersom P fokuserar på teamwork i sin yrkesroll. Alla 
anställda måste ha en passion för det arbete de utför för att samarbetet ska bli så bra som 
möjligt.  
 
Övrigt 
V berättar att internutropet om försäljningssiffror och dylikt är en standard för alla Ikea-
varuhus. V anser att medarbetarna behöver få reda på varför de arbetar så hårt som de gör. V 
menar att denna procedur inte är en stressfaktor för de anställda och påpekar att försäljningen 
på Ikea är koncentrerad kring vinsten, det är inte välgörenhet. Vidare anser V dock att 
budskapet måste nå ut på ett positivt sätt för att de anställda ska ta till sig informationen.  
 
P påpekar att det är en stor skillnad mellan Sverige och Kina då det gäller arbetet kring stress 
och utbrändhet. Syndromen är inte lika vanliga i Kina, utbrändhet existerar knappt. I den 
kinesiska kulturen är press normalt och något som sker varje dag, det är en bra sak. P menar 
att kineser inte arbetar på samma sätt som svenskar. Att press är bra är något alla kineser lär 
sig redan i skolan; 
 

The more pressure you have, the more inner energy you will have and the more 
achievement you will have. That you learn from your school teacher. /P  

 
Detta, menar P, överensstämmer inte med Ikeas arbetssätt och om en anställd känner för 
mycket press kan han/hon vända sig till en oberoende läkare som finns tillhands per telefon. 
Då en stressplan inte existerar, som i Sverige, arbetar personalavdelningen i Guangzhou 
istället med att få personalen att hitta en balans i sitt arbetssätt för att bli av med så mycket 
press som möjligt. För tillfället är V inte oroad över stress bland sin personal. V anser att 
detta kan bero på att de fortfarande är i lärstadiet. Detta kan dock bli ett problem i framtiden. 
Eftersom de fortfarande är i lärstadiet kan de anställda uppleva en stress då 
försäljningssiffrorna inte än hunnit bli så höga som i de äldre Ikea-varuhusen.  
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Diskussion 
 
I analysen nedan följer en diskussion kring resultatet med utgångspunkt i frågeställningarna 
som presenterades i syftet. För att förtydliga sammanfattas här resultatet kort. Personal på 
Ikea i Kina visar högre värden på utbrändhetsvariabeln än personal i Sverige dock är 
skillnaderna länderna emellan små men ändå signifikanta, dvs. att en betydande skillnad 
finns. Semesterdagarna visade sig ha betydelse for utbrändhetsvariabeln, ju färre 
semesterdagar desto högre grad av utbrändhet. Resultatet visar att skillnader finns mellan alla 
tre lönenivåer förutom mellan medelavlönade och högavlönade. Resultatet visar att ju högre 
avlönad en medarbetare är desto lägre blir hans/hennes värden på utbrändhetsvariabeln. 
Gemenskapen upplevs som stark på de båda varuhusen. Attityderna gentemot arbetsplatsen 
skiljer sig åt på så sätt att kineserna visar en något mer negativ syn än svenskarna vilket kan 
vara en orsak till kinesernas högre värden på utbrändhetsvariabeln. Då skillnaderna mellan 
länderna emellan är små kan stor betydelse läggas vid organisationskulturen samt den 
nationella kulturen.  
 

Metoddiskussion 
 
I och med att enkäten har ursprungsspråket engelska och översatta versioner på svenska och 
mandarin användes så kan det ha bidragit negativt till resultatet. Vi är medvetna om att det 
alltid blir tolkningssvårigheter när material översätts. I denna undersökning fanns dock inget 
annat val eftersom vi ville genomföra den i olika länder. Hade en engelsk version använts i 
båda länderna hade det uppstått fler komplikationer i och med att deltagarnas egna 
översättningar hade spelat in. För att undvika fel så valdes en enkät som är utformad på så 
sätt att det inte finns några öppna frågor. Detta för att de kinesiska svaren skulle kunna tydas 
genom jämförelse med den svenska versionen. Att utesluta en pilotundersökning var ett val 
som gjordes p.g.a. att enkäten tidigare genomförts i många sammanhang. Detta hade dock 
varit bra att göra på den kinesiska versionen. Dels för att den inte är testad i samma 
utsträckning och dels för att vi inte kunde vara säkra på att språket var korrekt. Enkäten 
visades för Ingemar Ottosson, professor i historia vid Högskolan Kristianstad och Marie 
Carlsson, universitetslektor vid Göteborgs universitet, som båda behärskar mandarin bra. De 
ansåg att frågorna var väl formulerade och baserat på sina erfarenheter ansåg de att 
medarbetarna i Kina skulle kunna uppfatta frågorna.  
 
Enkäten är gjord av forskare från Kanada och USA vilket betyder att frågorna är utformade i 
dessa kontexter. Den är byggd på teorier som enbart fokuserar på västvärlden. Bristerna med 
detta i denna undersökning är att den genomfördes på människor från både väst och öst. 
Eftersom så pass lite forskning gjorts på utbrändhet i Asien så fanns det ingen enkät som 
motsvarade MBI-GS. Alternativet för oss hade varit att formulera en egen enkät baserat på 
tidigare studerade teorier. Detta ansågs p.g.a. brist på teorier från öst samt brist på kunskap 
om Kinas kultur som för svårt för oss att hantera. Valet blev därför MBI-GS som är den mest 
kända och beprövade enkäten som vi känner till i väst samt att den endast mäter utbrändhet 
orsakat av arbetet som denna text fokuserar på. Lazarus (1999) kritiserar detta då han anser 
att det inte går att separera arbetet från privatlivet och stressorerna det för med sig. Han 
hävdar att dessa interageras och att MBI-GS därav inte kan ge valida och reliabla resultat. 
Även Asplund (1987) är kritisk mot Maslach & Leiters metoder. Han anser att deras böcker 
inte hjälper människor att undvika eller bli kvitt utbrändheten utan snarare får friska 
människor att börja tänka i banor kring utbrändhet och själva anse sig som sjuka. Vi 
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instämmer med viss kritik gentemot MBI-GS, även vi anser att utbrändhet orsakas av många 
faktorer i en individs liv. Därav är det inte helt korrekt att separera arbetslivet från det övriga 
livet i en undersökning. Då det inte sågs möjligt att undersöka alla faktorer såsom familjeliv, 
arbete och samhällskrav valde vi ändå att begränsa oss till arbetslivet och MBI-GS. Detta på 
grund av att arbetsförhållanden är den största orsakande faktorn. I och med att mätning av 
arbetslivet underlättar en undersökning i två olika länder sågs MBI-GS som det mest 
relevanta mätinstrumentet. Det är dock viktigt att ha denna kritik i bakhuvudet då resultat 
analyseras för att kunna göra den så trovärdig som möjligt. 
 
I och med att enkäten är på två olika språk så går det inte att undgå respondenternas 
tolkningar utifrån det land de kommer ifrån. Människans subjektiva uppfattning är alltid en 
felkälla men vi anser att den stärks då begrepp från västerländsk kultur används i en 
österländsk. Exempelvis betyder möjligen inte effektivitet samma sak för en person bosatt i 
Kina som för en bosatt i Sverige. Detta problem kan dessutom uppstå bland människor från 
samma kultur. Vi menar därför att tolkningsproblemet aldrig går att undvika. Begreppet 
utbrändhet ansågs som ett problem då undersökningen genomfördes. Med tanke på den 
begränsade mängd forskning som gjorts kring utbrändhet i Kina så menar vi att kineserna inte 
är förtrogna med begreppet. Detta fick vi även bekräftat från flera kineser vi talade med under 
resan. Vi var medvetna om svårigheterna som kunde uppstå i Kina i och med att det är en helt 
annan kultur än vad vi är vana med. Enligt David Chang, personalchef på Ikea i Kina, så är 
enkäter mycket ovanligt. Därför valdes komplettering till undersökningen i form av 
observationer och intervjuer. Vi instämmer med Chang då vi anser att enkäter är ett 
mätinstrument som bör kompletteras för en djupare förståelse. Det kan vara av betydelse att 
kombinera olika metoder då en metods svagheter kan vara en annans styrkor (Merriam, 
1994).  
 
Observationerna kunde inte genomföras på exakt samma sätt på de båda varuhusen. Detta i 
och med att vi i Kina inte förstod språket och därmed inte kunde samtala med personalen på 
samma sätt som i Sverige. I Sverige uppfattades inte bara personalens rörelsemönster utan 
även det de sa till varandra. Även då vi kunde tala med vissa medarbetare i Kina är varken 
vårat eller kinesernas modersmål engelska vilket kan ha påverkat tolkningen.  
 
Intervjumallen som utgår från Maslach & Leiters sex punkter var desamma i de båda 
länderna. Detta för att öka validiteten i undersökningen. Språket var ett problem även vid 
intervjutillfällena i Kina. De intervjuade var dock duktiga på engelska och det inspelade 
materialet kompletterades med anteckningar från intervjutillfällena för att inte undgå relevant 
information. Då intervjuerna endast är ett komplement till enkäten genomfördes endast två 
per land. Det hade varit av vikt att genomföra fler för att få ett djupare resultat. Vi anser dock 
att de tre instrumenten i kombination ger det djup vi eftersträvar.  
 
Då forskning kring utbrändhet i Kina är ovanligt, blev litteraturvalet begränsat. Det fann sig 
exempelvis nödvändigt att använda källor som baseras på stressforskning i Kina. I och med 
att utbrändhet är en form av negativ stress sågs denna litteratur som relevant för 
undersökningen. Litteratursökningen bekräftade våra antaganden kring utbrändhetens 
utbredning i Kina. De rapporter och artiklar som påträffades hade i sin tur refererat till 
kinesisk litteratur. Då vi inte behärskar kinesiska var det enda alternativet att använda de 
engelska andrahandskällorna vilket kan ha påverkat teorigenomgången. 
 
Vid inmatning av data i SPSS genomfördes proceduren två gånger, detta för att undvika 
inmatningsfel. För ytterligare säkerhet valdes en fördelning av arbetet på så vis att en av oss 
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matade in materialet medan den andra kontrollerade. Bortfallet som förekom kan ha haft en 
bidragande orsak till resultatet. En anledning till det stora bortfallet kan vara att 
respondenterna själva hade ansvaret att fylla i enkäten och lämna in den. Då svarsfrekvensen 
endast skilde sig åt med fyra respondenter länderna emellan valdes att behålla alla svar. Hade 
frekvensen varit större hade svar raderats slumpmässigt för att få ett jämnare resultat. 
 

Analys  
 
Att resultatet visade på knappa skillnader mellan kineser och svenskar då det gäller 
utbrändhet samt att utbrändhetsvariabeln generellt var låg kan kopplas till en mängd faktorer. 
Vi anser att organisationskulturen i detta fall är av stor betydelse. Liksom Morgan (1996) 
menar kan organisationskulturen ha minst lika stark påverkan på personalens välbefinnande 
som den nationella. Ikeas värderingar uttrycks mycket starkt i teorin men visade sig även 
stämma i praktiken. De flesta medarbetarna i de både länderna upplevde en stark gemenskap 
samt att alla behandlades lika vilket i överensstämmelse med Maslach & Leiters (1997) 
teorier om utbrändhet är positiva faktorer för välbefinnandet. Vi upplevde ingen skillnad i 
gemenskap länderna emellan. I de båda länderna bar alla medarbetare likadana kläder, alla 
hälsade på alla och kontorslandskapet var öppet. Detta menar vi kan vara avgörande faktorer 
för de låga värdena på utbrändhetsvariabeln då detta bl.a. uppmuntrar till laganda och icke 
hierarki. Baserat på våra egna erfarenheter under två månader i Kina samt de intervjuades 
svar uppfattades de nationella kulturerna som olika. Även Hofstede & Hofstede (2005) och 
Bjerke (1998) menar att många faktorer skiljer sig åt mellan olika nationers kulturer. Trots 
detta visade resultaten inte på några stora skillnader vilket vi anser kan vara på grund av 
Ikeas starka och väl fungerande kultur. En annan orsak till de låga värdena på 
utbrändhetsvariabeln kan enligt oss vara den starka gemenskapen som lyfts fram i de båda 
länderna. I Guangzhou fanns dock starkt fokus på försäljningssiffrorna vilket enligt 
varuhuschefen kan upplevas som en stressfaktor av de anställda. Detta är något som Maslach 
& Leiter (1997) tar upp i punkten gemenskapens sammanbrott där vinstintresset inte får ta 
över känslan av gemenskap.  
 
En av skillnaderna som påträffades mellan länderna var att kineserna visade något högre 
värden på utbrändhet än svenskarna. Detta var något som förvånade oss då utbrändhet inte är 
ett dokumenterat förekommande fenomen i Kina. Intervjuerna samt samtal med en mängd 
arbetare i Kina visade tydligt att termen utbrändhet inte existerar bland den stora massan. 
Detta kan, enligt oss, ha många olika orsaker. Först och främst är Ikea en ovanlig 
organisation i jämförelse med övrigt yrkesliv i Kina i och med att hierarki inte förekommer, 
egna initiativ uppmuntras samt att förhållandet mellan chef och medarbetare är öppet och 
tvåvägsorienterat. Vi menar att denna ovanliga konstruktion kan vara en bidragande 
stressfaktor för kineser i och med att det innebär många stora och ofta ofrivilliga förändringar 
för individen. Detta kan kopplas till Karaseks (1990) krav- och kontroll modell där hög 
kontroll och låga krav ses som en optimal situation. Många kineser ser däremot hög kontroll 
som stressande samtidigt som höga krav och press är något positivt vilket framgår av 
resultatet. Detta innebär att kineserna i denna undersökning upplever krav och kontroll 
tvärtemot så som uttrycks i Karaseks modell. Då kollektivet ofta är i fokus i hemmet medan 
individen ska sättas i främsta rummet i arbetet kan även där en obalans skapas för individen. I 
Sverige däremot är individualismen utbredd både i hemmet och i arbetet vilket skapar en 
tydligare balans. Vi menar därför att många kineser påverkas av andra stressfaktorer än 
västlänningar. Resultatet visade att typvärdet på antalet arbetade timmar per vecka var 30-40 
timmar, både för kineser och för svenskar. Dock skiljde sig antalet semesterdagar markant åt 
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nationerna emellan, ju färre semesterdagar desto högre värde på utbrändhetsvariabeln. Då 
kinesernas medelvärde ligger långt under svenskarnas kan slutsatsen dras att deras korta 
semester påverkar deras grad av utbrändhet. Återhämtning är av stor betydelse för 
välbefinnandet vilket uttrycks i de flesta teorier om utbrändhet. Vi menar att denna betydelse 
kan stärkas ytterligare med hjälp av aktuellt resultat. Frågan är då vilket det stora skälet är till 
kinesernas resultat på utbrändheten, är det deras nationella kultur eller är det deras få 
semesterdagar. Denna fråga kan vi inte besvara med hjälp av resultatet då vi hade behövt ett 
antal svenskar med få semesterdagar eller kineser med många semesterdagar. Vi anser att de 
få semesterdagarna är en del av arbetskulturen i Kina, kineserna förväntas arbeta mycket och 
hårt. Därav menar vi att nationaliteten och semesterdagarna går hand i hand och båda är 
bidragande faktorer till utbrändheten.  
 
Resultatet pekar på att den högavlönade lönenivån är de individer som är minst utbrända i 
båda länderna. Med andra ord visas skillnad på utbrändheten beroende på vilken lönenivå en 
medarbetare tillhör. Som intervjusvaren från Kina visar är cheferna de som har lärt sig att ta 
mest initiativ medan de underordnade har en bit kvar. Detta kan innebära att de underordnade 
behöver mer tid än cheferna för att nå upp i en nivå där egna initiativ upplevs som något 
positivt och inte en stressfaktor. Detta bekräftades även av en annan skillnad som anträffades 
i resultatet nämligen att kineser i högre utsträckning än svenskar vill göra sitt arbete och inte 
bli störd av annat. Att ta egna initiativ samt att ha en dialog med sin chef är alltså någonting 
som av många kineser uppfattas som negativt. Med stöd av litteraturen, våra erfarenheter 
samt resultatet av intervjuerna upplevs kineserna som ”arbetsmyror” som arbetar hårt. Dock 
är vi och de intervjuade i Kina överens om att medarbetare i Kina gör det de blir tillsagda 
men inte mer än så. På så vis menar vi att svenskar generellt sett arbetar mer då de tar egna 
initiativ samt ser vad som behövs göras utöver arbetsuppgifterna. I den kinesiska 
arbetskulturen utför en medarbetare sina beordrade arbetsuppgifter och är sedan klar för 
dagen. Då de anställda på Ikea uppmuntras till att ta egna initiativ menar vi att kineserna 
aldrig upplever att de är färdiga när dagen är slut. Denna omställning kan upplevas som 
stressande och kan vara en annan orsak till kinesernas värde på utbrändhetsvariabeln.  
 
Då vi undersökte sambandet mellan utbrändhetsvariabeln, som beroende av nationalitet och 
lönenivå (lågavlönade, medelavlönade och högavlönade) visades inget signifikant samband. 
Dock visades att de oberoende variablerna var för sig påverkar utbrändheten. Med andra ord 
kan slutsatsen dras att lönenivån har betydelse. Högavlönade i de både länderna känner enligt 
oss en högre tillfredsställelse på sitt arbete till stor del på grund av belöning, i detta fall hög 
lön. Vi anser att hög lön i detta sammanhang hör ihop med högre arbetsposition, exempelvis 
en chefsroll. I Sverige kan detta kopplas samman med att chefer får ta stort ansvar, upplever 
en hög kontroll samt tar de initiativ som behövs. De mer lågavlönade medarbetarna upplever, 
enligt oss, inte samma frihet i ansvar. I Kina ser det, enligt oss, lite annorlunda ut. Chefer och 
ledare upplever här en kontroll över sin situation och är tillfredsställda med det ansvar de 
tilldelas. Lågavlönade däremot brister i sin kontroll då många inte vet hur de ska hantera det 
ansvar och den frihet som tilldelas dem.  
 
Guanxi och mianzi är centrala begrepp i den kinesiska kulturen vilket självklart även 
avspeglas i arbetslivet. Att inte tappa ansiktet är något kineserna eftersträvar; man undviker 
hellre en arbetsuppgift som man inte förstår än att fråga chefen om instruktioner och på så vis 
tappa ansiktet. Varuhuschefen i Guangzhou uttrycker att de arbetar med att ge och ta 
konstruktiv kritik som en del av vardagen men menar samtidigt att det är mycket svårt för 
många kineser att acceptera samt att det kan upplevas som en stressfaktor. På detta sätt kan, 
enligt oss, medarbetarna tappa kontrollen över sin tillvaro vilket i enlighet med Maslach & 
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Leiter (1997) kan leda till utbrändhet. Dock är denna form av kontroll inte densamma för 
kineser som i västerländska kulturer. Än en gång vill vi påpeka att kineser och svenskar kan 
påverkas av olika stressorer. 
 
De två kategorierna utmattning och cynism skiljer sig åt emellan nationerna medan 
otillräcklighet är densamma. Påståendena som ingår i kategorin otillräcklighet är av positiv 
karaktär vilket enligt oss kan ha påverkat det jämna resultatet inom kategorin. Dessa 
påståenden handlar till stor del om hur individen sköter sitt arbete. Vi anser att påståendena i 
de övriga kategorierna är de som behandlar den egentliga utbrändheten, hur individen mår 
och upplever sin tillvaro på arbetsplatsen. De behandlar även hur individens arbetsplats och 
arbetsuppgifter är utformade, d.v.s. sådana faktorer som spelar in i organisationskulturen. 
Attityderna gentemot arbetsplatsen skiljer sig åt på så sätt att kineserna har en något mer 
negativ syn än svenskarna vilket framgår av enkätsvaren. Enligt observationer och intervjuer 
är skillnaderna dock inte lika stora vilket enligt oss kan bero på att medarbetarna som deltog i 
observationerna inte nödvändigtvis svarade ärligt på frågorna. Då enkäten besvarades blev 
individerna genast mer opersonliga vilket kan ha frambringat mer sanningsenliga resultat. Att 
kineserna tenderar till något mer negativa attityder till arbetsplatsen kan även bero på att 
varuhuset i Guangzhou är nyöppnat samt att 99 % av de anställda är nya inom Ikea-
koncernen. Vi menar att det kan ta lång tid innan alla medarbetare anammar kulturen och allt 
vad den innebär. Det kan även ta tid innan varuhuset får allt att fungera som det ska. 
Varuhuset i Älmhult är till skillnad från Guangzhou ett väletablerat varuhus med många 
kulturbärare som arbetat i Ikea-andan en lång tid.  
 
Svenskar har generellt bättre levnadsförhållanden än kineser vilket kan innebära att 
smärttröskeln är högre hos kineser. Vi menar att en individ som är utbränd i Sverige blir 
sjukskriven medan en kines fortsätter att arbeta trots att orken egentligen inte finns. Att må 
dåligt uppfattas inte i Kina som främmande utan snarare som en del av livet. I Sverige är det 
däremot inte accepterat i samma utsträckning att må dåligt under en period vilket enligt oss 
resulterar i många sjukskrivningar. Anledningen till att sjukskrivningar på grund av 
utbrändhet är vanligt förekommande i Sverige kan, enligt oss, bero på andra faktorer än 
arbetet. Precis som kritiken har förts gentemot Maslach & Leiters (1997) teorier, anser vi att 
den så kallade hemstressen kan vara avgörande för många svenskars välbefinnande.  
 
Avslutningsvis kan frågan ställas om utbrändhet är ett västerländskt problem eller inte. Då 
kineser visade sig vara lika svenskar avseende utbrändhet men även andra faktorer som 
gemenskap, trivsel på arbete etc. blir denna fråga än mer intressant. Generellt sett skiljer sig 
de nationella kulturerna mycket åt vilket enligt oss borde ha en större påverkan på en individs 
arbetssituation. Vi anser att fenomenet utbrändhet till viss del är ett skapat problem i den 
västerländska världen. Detta eftersom resultatet visar på små skillnader mellan Kina och 
Sverige samt att kineserna till och med uppvisade större tendenser till utbrändhet. Ikea-
varuhuset i Älmhult var inte hårt drabbat av sjukskrivningar p.g.a. utbrändhet men som 
studier visar är detta vanligt förekommande i övriga organisationer i Sverige. Vi menar dock 
att problemet finns i båda länderna men att det i Kina inte är accepterat som sjukdom medan 
det i Sverige är nästintill för accepterat. I detta fall anser vi även att Ikeas organisationskultur 
är den stora påverkande faktorn för det jämna resultatet.   
 

Slutsats 
Maslach & Leiters (1997) sex punkter som orsakar utbrändhet anser vi delvis stämma 
överens med verkligheten. Att Ikeas testamente svarar upp mot alla sex punkterna menar vi 
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kan vara den största orsaken till de låga värdena på utbrändhetsvariabeln. Ikeas starka kultur 
är inte bara uttalad utan fungerar även i praktiken vilket, enligt oss, till stor del beror på 
grundaren av organisationen och hans tidiga vilja att styra den i den riktning den än idag styrs 
i. Att Kina visade på högre värden på utbrändhet kan bero på att organisationskulturen är av 
västerländsk karaktär i en österländsk kontext. Dock är organisationskulturen så pass stark att 
skillnaderna nästintill försummas.  
 

Framtida forskning 
Vi anser det intressant att undersöka samma fenomen i en annan organisationskultur än Ikea 
för att se om större skillnader kan påträffas. Det vore även av intresse att undersöka Ikeas 
organisationskultur i fler länder för att ytterligare stärka organisationskulturens betydelse. Till 
sist anser vi det av vikt att se på andra faktorer än arbetslivet som orsak till utbrändhet.  
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Bilaga 1       
Kristianstad 2006-09-25 

 
Förfrågan om deltagande i en undersökning om arbete och utbrändhet 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter på Högskolan Kristianstad i Sverige som studerar på Personal- och 
arbetslivsprogrammet. Vi ska denna termin genomföra vår C-uppsats i vårt huvudämne 
psykologi. Vi behöver därför hjälp av Dig att besvara denna korta enkät. Din medverkan är 
frivillig, men eftersom Dina erfarenheter inte kan ersättas med någon annans är Dina svar av 
mycket stort värde för undersökningens resultat. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt, 
endast vi två kommer att ta del av enskilda enkätsvar. 
 
Syftet med studien är att undersöka skillnader mellan Sverige och Kina då det gäller arbete 
och utbrändhet. 
 
Tack på förhand! 
 
Sara Edlund   Elin Blomkvist 
edlund_sara@hotmail.com  ella_blomkvist@hotmail.com 
Tfn: 0739-62 48 33  Tfn: 0736-24 82 26  
 
 
 
Vänligen ringa in det svarsalternativ som stämmer överens med dig. På den frågan som 
är linjerad skriver du själv ditt svar. 
 
 
Kön   Man  Kvinna 
 
 
Ålder   ____år 
 
 
Yrke   Lagerarbetare Säljare 
    
   Kassabiträde  Administrativ personal 
 
   Chef/Ledare  Övrigt 
   
 
Arbetar antal timmar/vecka 0-10  10-20 
 
   20-30  30-40 
  
   40-50  50 eller mer  
 
 
Antalet semesterdagar/år  ____dagar 
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Bilaga 2 
     

关于工作压力及焦虑的问卷调查 
 
大家好！  
 
我们两位是瑞典克利斯典大学的学生。我们现在上的是关于人事及工作条件的课程。

这一学期，我们需要为心理学课程写论文。因此我们需要您的协助及合作来回答以下

问题。您的参与是自愿的，但您的经验及回答对我们的调研是非常珍贵的。所有的信

息是受到保密的，只有我们两位得到答案。 
 
这问卷调查的目的是为了解中瑞在工作压力及焦虑问题上的差别. 
 
谢谢您们的支持及协助! 
 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
请圈出您的答案！问题下有直线，请添上答案! 
 
 
性别        男  女 
 
年龄                       ____岁 
 
职业   仓库员工                       销售员工 
   收银员  行政员工 
   经理/主管  其他 
 
工作小时/周     0-10                   10-20 
    20-30  30-40 

 40-50                       50或超过 
 
年假                              ____天 
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Bilaga 3 

Intervjumall 
 

Personalansvarig 
 

• För stor arbetsmängd – det sätts för höga krav på personalen i företagets jakt på 
produktivitet och vinst. Personalen får för mycket att göra och tappar balansen. 

 
Tycker du att ni har tillräckligt med personal för att hinna med det som ska göras? 
Hur arbetar ni för att motverka ohälsa? Satsar ni på massage, gymkort, vardaglig motion etc.? 
Är det många som är sjukskrivna, kort och långt? Hur arbetar ni för att få dem tillbaka? 
Har ni någon konkret plan för att motverka stress och utbrändhet? 
Har ni varit med om någon som blivit utbränd? Om ja, vad var orsakerna och hur arbetade ni 
för att få honom/henne tillbaka? 
Vad är det största problemet ni stöter på? 
 

• Otillräcklig erkänsla och ersättning – personalen får arbeta mer samtidigt som de får 
mindre ersättning i form ansvar, pengar och uppmuntran. Detta leder till att 
tillfredsställelsen på arbetet minskar. 

 
Hur ger ni personalen feedback, hur uppmuntras de till att göra sitt bästa? 
Hur arbetar ni för att personalen ska känna sig så tillfredsställda som möjligt i arbetet? 

 
• Gemenskapens sammanbrott – personalen förlorar laganda och personliga relationer 

på grund av företagets vinstintresse. Gemenskapen anses som viktig för att individen 
ska må och arbeta bra. 

 
Upplever ni att ni har en bra gemenskap? Tror ni att de andra anställda känner likadant? 
Vad är viktigast, individen eller gruppen? 
Upplever du att personalen känner laganda? 
Är det lika över hela världen, kläder, policy, målningarna på väggarna, öppna klimatet, 
hierarki etc.? 
 

• Avsaknad av rättvisa – förtroende, öppenhet och respekt är huvudelementen för att en 
rättvisa ska råda på arbetsplatsen. Då dessa inte tas hänsyn till bidrar det direkt till 
utbrändhet.   

 
Hur arbetar ni för att alla ska känna sig likvärdiga? Tror ni att personalen känner sig 
likvärdiga med alla andra? 
Att alla har lika kläder, påverkar det om alla känner sig betydelsefulla? 
Upplever ni att personalen känner förtroende för företaget och för ledningen? 
 

• Motstridiga värderingar – Företagets kortsiktiga vinstintresse strider mot företagets 
grundvärderingar vilket leder till en konflikt. De trogna medarbetarnas värderingar 
gentemot arbetet åsidosätts.  
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• Övrigt 
 
Vad är syftet med att ropa ut försäljningssiffrorna i högtalarna? 
Tror du att det kan vara en stressfaktor för de anställda? 
Hur arbetar ni för att de anställda ska dela organisationens värderingar?  
 

Varuhuschef  
 

• Brist på kontroll – personalen får inget utrymme till att ta egna initiativ och utnyttja 
sin produktiva förmåga vilket leder till att självständigheten trycks ner och 
engagemanget når botten. 

 
Ges personalen utrymme till att ta egna initiativ? 
Upplever du att all personal kan komma med förslag, idéer och synpunkter till er? 
 

• Gemenskapens sammanbrott – personalen förlorar laganda och personliga relationer 
på grund av företagets vinstintresse. Gemenskapen anses som viktig för att individen 
ska må och arbeta bra. 

 
Upplever ni att ni har en bra gemenskap? Tror ni att de andra anställda känner likadant? 
Vad är viktigast, individen eller gruppen? 
Upplever du att personalen känner laganda? 
Är det lika över hela världen, kläder, policy, målningarna på väggarna, öppna klimatet, 
hierarki etc.? 
 

• Avsaknad av rättvisa – förtroende, öppenhet och respekt är huvudelementen för att en 
rättvisa ska råda på arbetsplatsen. Då dessa inte tas hänsyn till bidrar det direkt till 
utbrändhet.   

 
Hur arbetar ni för att alla ska känna sig likvärdiga? Tror ni att personalen känner sig 
likvärdiga med alla andra? 
Att alla har lika kläder, påverkar det om alla känner sig betydelsefulla? 
Upplever ni att personalen känner förtroende för företaget och för ledningen? 
 

• Motstridiga värderingar – Företagets kortsiktiga vinstintresse strider mot företagets 
grundvärderingar vilket leder till en konflikt. De trogna medarbetarnas värderingar 
gentemot arbetet åsidosätts. 

 
• Övrigt  
 

Vad är syftet med att ropa ut försäljningssiffrorna i högtalarna? 
Tror du att det kan vara en stressfaktor för de anställda? 
 

• Kulturen 
 

En möbelhandlares testamente; kan vi få ta del av den? Arbetar du efter den? Arbetar all 
personal efter den? 
Berätta lite om Ikeas företagskultur; arbetar ni sparsamt? Ödmjukhet det viktigaste har vi läst, 
stämmer det och kan du utveckla? Är den lika världen över? 
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