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Om vi  
behöver mer 
information

Viktigt  
att veta

Denna uppförandekod gäller alla 
medarbetare inom Ingka Holding B.V. 
och dess majoritetsägda dotterbolag. 
Termen ”Ingka Group” i detta 
dokument avser alla dessa företag 
tillsammans, medan termen ”Koden” 
endast avser uppförandekoden som 
du nu läser.

Vi har alla ett ansvar att efterleva 
Koden och om vi inte gör det kan 
det medföra konsekvenser för såväl 
dig personligen som för hela Ingka 
Group. Vi kan ställas inför disciplinära 
åtgärder, inklusive omprövning av, och 
även civilrättsligt eller straffrättsligt 
åtal. Ingka Group kan bötfällas, ställas 
inför rättsliga åtgärder eller skada 
vårt varumärke och den allmänna 
uppfattningen om IKEA.

Det finns mer information om de viktigaste 
temana i hela Koden på Ingkas intranät 



Ända sedan starten i Småland 
1943 har IKEA vägletts och inspi-
rerats av vår vision om att skapa 
en bättre vardag för de många 

människorna. För att nå denna vision 
behöver vi hängivna medarbetare som 
delar våra grundläggande värderingar och 
som arbetar tillsammans. IKEA är alla vi 
tillsammans och vår kultur är vad vi gör 
som grupp och hur vi gör det. 

Hur vi sköter verksamheten, behandlar 
varandra och agerar mot kunder, besöka-
re, leverantörer och omvärlden kommer 
alltid att definiera vilka vi är och hur 
omvärlden uppfattar Ingka Group och 
varumärket IKEA. Det är viktigt att vi alla 
förstår att vi alla är ambassadörer för våra 
gemensamma IKEA värderingar, såväl 
externt som internt.

Vi har nått dit vi är idag genom att agera 
sunt och ansvarsfullt. Genom att  alltid 
sätta kunden främst i allt vi gör och genom 

att leva efter vår kultur och våra värde-
ringar kommer vi att fortsätta vara ledare i 
”livet hemma".

Denna uppförandekod tar upp de viktigas-
te principerna som vi måste följa för att 
säkerställa att vi gör allt rätt. Målet är att 
det ska vara en kompass och inspiration 
som hjälper oss att navigera i vårt arbete 
på Ingka Group. 

Vi är medvetna om att uppförandekoden 
inte täcker alla situationer. Tanken är att 
den ska komplettera våra värderingar och 
vara ett stöd för oss alla när vi ställs inför 
dilemman. När du känner dig tveksam kan 
du gå tillbaka till vår uppförandekod och 
fråga om hjälp när du så behöver.

Kom ihåg att hjälpa varandra att uppnå 
målen och få varumärket IKEA att 
fortsätta växa genom att göra denna 
uppförandekod till en del av vårt dagliga 
arbete!   

Hej!
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…

Vi på Ingka Group är flera tusen 
medarbetare runt om i världen med 
vitt skild bakgrund. Men oavsett var vi 
arbetar och vilket språk vi talar förenas 
vi alltid av IKEA visionen om att skapa en 
bättre vardag för de många människorna. 
”The IKEA way”, dvs. hur vi tillsammans 
förverkligar denna vision, bygger på 

våra gemensamma värderingar. Under 
åren som gått har många medarbetare 
på IKEA varit delaktiga i de värderingar 
som skapat IKEA kulturen. Det är dessa 
värderingar som binder oss samman. De 
visar oss vägen och definierar tillsammans 
med denna Kod hur vi ska uppträda.

Hålla drömmen vid liv

Tillsammans 

IKEA värderingar

Värna om människor 
och vår planet

Enkelhet

Förnya  
och förbättra

Ge och ta ansvar

Annorlunda  
av en anledning

Föregå med  
gott exempel

Kostnad- 
smedvetenhet

Varför är våra värderingar så viktiga? 
Våra värderingar stakar ut våra gemensamma ramar inom vilka vi bedriver verksamheten och 
interagerar med varandra. 
Men det är inte alltid solklart om vårt beteende är förenligt med våra värderingar. Därför, för att 
komma fram till hur vi bäst agerar i en viss situation, ska vi ställa oss frågor, ta reda på fakta och 
analysera dem ur olika synvinklar. 
I våra värderingar som finns i en bilaga till denna Kod finner vi hjälp på vägen för att komma till 
rätta med olika problem.
Det är dit vi ska vända oss när vi är tveksamma. De kommer att vägleda oss i rätt riktning!  
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K    oden översätter våra värderingar 
till beteenden. Den förklarar vad 
Ingka Group står för och vad vi för-
väntar oss av var och en av oss.

Denna Kod avser att vägleda oss om hur vi 
ska bedriva vår verksamhet, samtidigt som 
vi skyddar såväl oss själva som Ingka Group 
och varumärket IKEA. Det gör vi genom att 
uppfylla våra skyldigheter, vara respektfulla 
och upprätthålla vår rättvisekultur.

Göra det som är rätt
Koden ger oss vägledning om hur vi ska 
agera och uppträda. Den hjälper oss att 
förverkliga våra värderingar och omsätta 
dem i praktiken i vårt dagliga arbete. 
I Koden behandlas det hur vi som med-
arbetare på Ingka Group ska agera mot 
varandra, våra kunder, besökare, leve-
rantörer, affärspartner, myndigheter och 
samhället som vi verkar i.

Kortfattat vill vi helt enkelt göra det som 
är rätt, nämligen att skapa en bättre 
vardag för de många människorna och för 
oss själva.

Frihet under ansvar 
Vi litar på varandra, dvs. vi tror på varan-
dras förmåga och ansvarstagande så att vi 
får jobbet gjort. Vi ger varandra utrymme 
att ta ansvar och att växa; att ge våra 
medarbetare frihet under ansvar är en del 
av vilka vi är och hur vi agerar.

Frihet under ansvar gör att våra beslut har 
betydelse och vi ska aldrig vara rädda för 
misstag när vi tar våra beslut inom de ra-
mar som är fastställa av våra värderingar, 
vårt sunda förnuft och denna Kod. 

Varför har vi  
en uppförandekod? 

Vilken är innebörden av ”sunt förnuft” i Koden? 

Vi är medvetna om att sunt förnuft inte har samma innebörd för alla, men när vi 
pratar om sunt förnuft i Koden avser vi alltid en bedömning som grundar sig på IKEA 
värderingar. Så när vi överväger ett dilemma eller en situation ska vi alltid försöka 
använda oss av våra värderingar och ställa oss frågan varför vi gör något på ett visst sätt. 
Vi ifrågasätter situationen!

Dessutom kan vi låta oss vägledas av det som Ingvar Kamprad hade att säga om sunt 
förnuft:  ”Vänj dig vid att ifrågasätta! Inte bara det befintliga, utan framförallt nytt. I alla 
nya förslags natur ligger att man känner entusiasm för möjligheterna och glömmer 
svårigheterna. Se till att du blir en av dem som står kvar med fötterna på jorden och 
kan skilja på vad som är genomförbart från fantasier. . Lär dig att göra realistiska 
bedömningar i vardagslivet . 

Lär dig att säga nej och lär dig att stoppa aktiviteter som aldrig skulle ha påbörjats! Lär 
dig att begränsa antalet beslut.”

Det finns mer att läsa i En Möbelhandlares Testamente. 
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Vad vi förväntar 
oss av alla

Vi måste efterleva såväl Koden som 
tillämpliga lagar och förordningar. Om de 
skiljer sig åt tillämpar vi den som är mest 
strikt. Därför, om vår Kod skulle stå i strid 
med lagen, gäller alltid lagen framför 
Koden. 

 Vår Kod kan omöjligen täcka alla olika 
rättsliga krav eftersom vi bedriver 
verksamhet i fler än 30 länder. Det är 
därför som det är mycket viktigt att vi alla 
känner till de krav som gäller i landet där 
vi arbetar.

?: Jag har precis börjat arbeta för  
Ingka Group. På min första dag 
fick jag en hel del  information att  
läsa från HR. Jag fick en broschyr  
med uppförandekoden. Måste jag  
verkligen läsa den och även delta  
i utbildningen?

Ja, du måste läsa och förstå denna 
Kod och dessutom måste du delta i 
utbildningen i uppförandekoden. För 
att alla nya medarbetare ska förstå 
vad som förväntas av dem måste de 
slutföra denna utbildning. Vi behöver 
alla skaffa oss en god förståelse av vår 
uppförandekod och ta ansvar för att 
följa den precis som vi följer lagen.

? :  Jag arbetar i ett varuhus och se-
dan en tid tillbaka har jag hört hur 
lokalvårdarna pratar om att deras 
arbetsvillkor är orättvisa, att deras 
arbetsgivare inte betalar rätt sociala 
avgifter och att lönerna ligger under 
minimikraven. Vad ska jag göra?

Du ska prata med din chef om det du 
har hört. Detta bryter mot lagen och 
naturligtvis står det också i strid med 
våra värderingar, vår uppförandekod 
och Ingka Groups uppförandekod för 
leverantörer (IWAY). Vi förväntar oss att 
våra leverantörer ska respektera våra 
värderingar och uppfylla våra krav. Vi 
vill även att våra leverantörers medar-
betare ska ta del av vår vision om att 
skapa en bättre vardag för de många 
människorna. Dessutom skulle denna 
information kunna skada vårt rykte om 
den blev offentligt känd.
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15   |   Uppförandekod14   |   Uppförandekod 



Vi överväger alla  
möjliga konsekvenser

Det kan uppstå situationer i vårt dagliga arbete då IKEA värderingarna äventyras. 
Om vi är osäkra på vad vi ska göra ska vi ställa oss följande frågor:

Om svaret på någon  
av dessa frågor är ”nej”,  

gör det inte.

Överensstämmer det 
med gällande lagar?

Är det i linje med 
IKEA värderingarna?

Skulle det vara riskfritt  
för Ingka Groups, IKEA  
varumärkets och mitt rykte?

Skulle det kännas olustigt 
att förklara det för mina  
medarbetare och chefer? 

Om du fortfarande är osäker på vad 
du ska göra, be om hjälp. Koden be-
skriver en del situationer som vi kan 
ställas inför i vårt dagliga arbete, men 
den kan inte hantera alla omständig-
heter. Därför bör vi be om hjälp från:

• vår chef,

• någon annan chef som det
känns bekvämt att tala med,

• chefen som är ansvarig för
vår plats (t.ex. platschefen,
enhetschefen, varuhuschefen
osv.) eller

• en medarbetare på HR eller
riskhanterings- och efterlev-
nadsavdelningen.

Är det förenligt med 
vår uppförandekod

Uppförandekod  |   Vårt sätt att vara
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Föregå med gott exempel

Chefer måste se till att medarbetarna i 
deras team känner till Koden och förstår 
vad den innebär för dem. Dessutom 
måste de uppmuntra medarbetarna till 
att prata fritt om eventuella frågor eller 
tveksamheter om vad som gäller för dem 
enligt denna Kod. 

Ingen metod är mer effektiv än en god 
förebild. Vi bör alla alltid föregå med gott 
exempel och främja en inkluderande kul-
tur och respektera varandra. Vi har alla ett 
ansvar för att våra värderingar alltid ska 
ligga till grund för det vi gör.

Vi ska alla vara förebilder och visa vägen 
för andra. 

? :  Jag antar att denna punkt i Koden inte 
gäller för mig eftersom jag inte leder något 
team. Stämmer det? Jag har svårt förstå hur 
jag kan föregå med gott exempel när jag kör 
en gaffeltruck på ett distributionscenter.

Nej, oavsett befattning är det allas ansvar att alltid stå upp för IKEA värderingarna. 
Det är allas ansvar att skapa en bra arbetsplats, med en öppen och inkluderande 
miljö. Därför ska du förverkliga IKEA värderingarna, vara medveten om vad du gör, 
hur du gör det och hur detta påverkar människorna omkring dig.

För att vi ska lära oss något och bli bättre varje dag krävs det att vi alla är förebilder.

? :  Om en medarbetare tar upp ett bekymmer eller dilemma 
med mig, vad kan jag då göra som chef?

Om någon tar upp en fråga eller bekymmer kan du ta 
hjälp av följande förslag:

· Lyssna noggrant.

· Se till att du förstår vad det handlar om genom att be
om mer information om det behövs.

· Svara endast på frågor som du kan besvara. När du
inte gör det, be om hjälp.

· Ge ett svar så snart som möjligt till medarbetaren som
tog upp problemet.

Om du anser att frågan borde utredas ska du be om väg-
ledning från lämplig funktion. Det kan vara en god idé att 
be om råd från HR eller riskhanterings- och efterlevnads-
funktionen.
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Att värna om människor och planeten 
är en av våra centrala värderingar som 
vägleder oss i vårt arbete. Tillsammans 
har vi en unik möjlighet: att utgöra en 
positiv förändring för miljoner människor 
runt om på jorden och vara en del av ett 
hållbarare och rättvisare samhälle. 

Oavsett befattning är det ett gemensamt 
ansvar att värna om människor och plane-
ten. Det handlar om de val vi gör varje dag 
i våra kontakter med kunder, samhällen 
och affärspartner. Var och en av oss kan 

leda förändring. Vi vet att när alla med-
arbetare är delaktiga kan vi tillsammans 
uppnå fantastiska saker. 

 Vi visar vårt engagemang genom att:
•  arbeta för att inspirera och ge miljoner

människor möjligheten att leva ett håll-
barare och hälsosammare liv,

•  omvandla våra verksamheter och vara
resurssnåla,

•  vara en inkluderande och personfokuse-
rad verksamhet.

Ha en positiv inverkan  
på människor och miljö

Hur kan jag bidra?

Det finns oändligt många sätt att bidra på och att vara delaktig i en positiv förändring. 

Till exempel:

• Ställ frågor och utmana traditio-
nella metoder för att förbättra för
människor och planeten.

• Bygg din kunskap och var uppmärk-
sam på sätt att göra ett hälsosamt och
hållbart levnadssätt till en naturlig del
av kundkontakten.

• När vi väljer ut och samarbetar med
våra affärspartner ska det bygga på en
omsorg för människor och planeten.

• Hitta möjligheter och arbeta med sam-
hället för att göra en positiv skillnad.

• Gör bättre val när det gäller hur du tar
dig till och från jobbet.

• Var resurssnål, arbeta mot noll avfall och
var så energieffektiv som du bara kan.

Uppförandekod  |   Vårt sätt att vara
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? :  För inte så länge sedan anställde min chef en 
60-åring i vårt säljteam. Jag tycker inte att det var ett 
bra val och jag vill inte arbeta med en gammal man 
som inte kan något om heminredning.

På Ingka Group arbetar medarbetare i olika åldrar 
med olika typer av inredningsstilar, och det begränsas 
inte av förutfattade meningar om deras generation.  
Vi respekterar och värderar medarbetare ur alla gene-
rationer, och vi anser att vi kan lära oss mycket genom 
att ta till oss det som varje generation har att erbjuda.

Vårt sätt att  
arbeta tillsammans

någon form av diskriminering på grund 
av ålder, könsidentitet, sexuell läggning, 
fysisk förmåga, etnicitet,  nationalitet, 
religion, civilstånd eller familjestatus eller 
något annat kopplat till vår identitet.

På samma sätt tolererar vi inte någon 
form av verbalt eller fysiskt beteende som 
brister i respekten eller förnedrar någon 
annan. Detta gäller även för besökare, 
kunder och andra människor som vi har 
kontakt med. 

Vi står för rättvis behandling och  
lika möjligheter
Vi åtar oss att respektera och stödja 
mänskliga rättigheter i alla våra verksam-
heter, såväl internt som externt. 

Vi bygger en inkluderande arbetsmiljö där 
alla känner sig välkomna, respekterade, 
accepterade och bekräftade för sin unik-
het och där vi arbetar tillsammans genom 
att stödja varandra. 

Vi anser att grunden till mänskliga rättig-
heter är jämlikhet. Och vi tolererar inte 
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? :  Hur vet jag att det handlar om ett trakasserifall?

Alla medarbetare har rätt att arbeta på en plats som 
är fri från alla former av övergrepp eller trakasseri.

När ett beteende inkräktar på en persons värdighet 
och skapar en hotfull, skrämmande, fientlig, nedvär-
derande, förnedrande eller förolämpande miljö 
handlar det om trakasseri.

? :  Jag växte upp i en traditionell familj där min mor och mina systrar 
tog hand om hemmet medan männen arbetade och gjorde karriär. 
När jag började på Ingka Group hade jag en manlig chef. Men när 
han lämnade befattningen ersattes han av en kvinna. Jag har svårt att 
acceptera en kvinna som chef.

Vi anser att grunden till mänskliga rättigheter är jämlikhet mellan könen. 
Jämlikhet mellan könen handlar om en inkluderande kultur där både män 
och kvinnor värderas för det de tillför och hur de påverkar organisationens 
kultur på sitt unika och kompletterande sätt.
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Vi bygger en öppen  
och respektfull arbetsmiljö

Men de pågående oroligheterna i många 
delar av världen har underlättat för många 
typer av radikala och extrema politiska idé-
er, religiösa uppfattningar och andra typer 
av ideologier. Vi kommer att fortsätta att 
upprätthålla och främja våra värderingar, 
och det går inte att rucka på vår tro på 
mångfald, integration och tolerans. 

Vi accepterar inte extremism. Detta inne-
bär att ta ställning för vilka beteenden 
och uttryck som är okej och vilka som inte 
är det. Det får inte vara så att personliga 
uppfattningar och uttryck på arbetsplat-
sen inkräktar på en annan person.  

Vi tror på konstruktiva arbetsrelationer 
och stödjer alla medarbetares förenings-
frihet. Vi respekterar medarbetarnas rätt 
att fritt bilda, ansluta sig till eller att inte 
ansluta sig till arbetstagarorganisationer, 
allt efter deras egna fria val inom tillämpli-
ga rättsliga ramar.

Alla synvinklar och åsikter är välkomna 
med det gemensamma målet att bygga 
en bra arbetsplats. Vi respekterar var-
andra och värderar den samarbetsanda 
som skapas av vår kultur med en öppen, 
ärlig och direkt dialog. Det är därför som 
vi alla måste arbeta aktivt tillsammans 
för att fortsätta att utveckla och stärka 
denna dialog.

? : En av mina medarbetare 
mejlade mig ett olämpligt skämt 
om min sexuella läggning till en 
del medlemmar i teamet. Jag fann 
det stötande, men jag vet inte om 
jag borde ta upp detta med min 
kollega. Vad ska jag göra?

? : Jag vill hjälpa min  
kyrka med en kampanj. 
Är det tillåtet?

? : Jag har en kompis som ofta skickar skämt.  
Får jag använda min yammer team-grupp eller min 
mejl för att dela dessa med mina arbetskamrater?

Vi är alla, var och en av oss, ansva-
riga för att skapa en utmärkt ar-
betsplats och vi ska inte acceptera 
denna typ av stötande beteende.
Om du inte känner dig bekväm 
med att prata direkt med din kol-
lega, kontakta då din chef eller en 
HR-medarbetare.

Dina religiösa aktiviteter är din ensak. 
Men se till att du inte använder Ingka 
Groups resurser, bland annat före-
tagstid, e-post eller företagsnamn för 
kampanjen. Kom även ihåg att du inte 
får försöka övertyga andra medarbe-
tare om din religion eller uppfattning 
eller uttrycka åsikter som kan inkräkta 
på andra.

Detta handlar om sunt förnuft. Det 
kan vara okej att skicka ett enstaka 
meddelande, men återkommande 
personlig användning kan överbelasta 
Ingka Groups nätverk och vara slöseri 
med tid.

Dessutom får du inte glömma att inte 
alla har samma humor som du, och 
du måste vara mycket försiktig med 
att inte skicka något som kan upplevas 
som stötande.
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Vi prioriterar en säker  
och hälsosam arbetsmiljö

de inte kan utföra sina arbetsuppgifter 
på ett säkert och effektivt sätt. Det skapar 
en oacceptabel säkerhetsrisk för dig själv 
och andra om du arbetar under påverkan 
av sådana ämnen.

Alla olyckor och osäkra arbetsmetoder, 
oavsett hur obetydliga de kan vara, 
måste rapporteras omgående till när-
maste chef. 

Alla har ett ansvar för hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen. Vi arbetar alla proaktivt 
med att skydda oss själva, besökare och 
andra som arbetar i våra lokaler. Vi strävar 
efter att reducera våra jobbrelaterade 
risker och förbättra vår hälsa på arbetet. 
Interna och externa hälso- och säkerhets-
krav finns på plats för att se till att vi alla 
– och de omkring oss – är säkra och för att 
skydda vår verksamhet. Vi ska följa dem 
och aldrig äventyra vår säkerhet och hälsa.

På våra arbetsplatser får ingen arbeta 
som är påverkad av alkohol, legala eller 
illegala droger eller ämnen som gör att 

? :  Jag har sett att en del av mina medarbetare 
inte följer de rutiner som gäller på jobbet och 
jag tror att det kan skapa en risk för dem och 
andra. De anser att de kan arbeta snabbare om 
de hoppar över att använda all säkerhetsutrust-
ning. Vad ska jag göra? Det är inte min ensak, 
men det kan vara farligt för deras säkerhet.

Vi bryr oss om varandra och ska arbeta proaktivt för att minska våra 
jobbrelaterade risker. Om du uppmärksammar osäkra metoder ska du 
prata direkt med dina medarbetare om det och om de risker som du 
har sett. De kanske inte insåg att de gjorde något riskfyllt. Rapportera 
problemet till din chef och berätta för hen om eventuella möjligheter till 
förbättring. Hela teamet kommer att vinna på det.  

? :  Jag skadade ryggen när jag lekte med barnen och läkaren 
gav mig smärtstillande som gör mig riktigt trött. Får jag arbeta?

Ja, om läkaren inte sjukskrev dig borde du kunna arbeta. Men 
du bör fråga dig vilka eventuella risker som finns. Använder du 
teknisk utrustning? Om du använder den under påverkan av 
receptbelagda läkemedel kan det vara en potentiell risk för dig 
själv och andra, och därför är detta en bedömningsfråga. 

Prata med din chef och tillsammans kommer ni att hitta rätt 
lösning på din situation.
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Vi tar vara på vår tid 
och andra tillgångar

resurser och se till att eventuell personlig 
användning av dessa resurser inte ger 
upphov till ökade kostnader för Ingka Group 
eller stör oss när vi utför vårt arbete.

Det ligger på oss alla att skydda Ingka 
Groups egendomar från förlust, skada, 
förstörelse, felanvändning, stöld, bedrägeri 
och förskingring.  

Vi måste vara säkra på att alla Ingka Groups 
resurser, bland annat tid, varor, material, 
utrustning, information osv. endast används 
i företagssyften. Emellertid vet vi att det är 
möjligt med enstaka, rimlig personlig an-
vändning av en del av dessa resurser utan 
att det inverkar på vårt företags dagliga 
aktiviteter. Vi måste alla använda vårt sunda 
förnuft för att värna om Ingka Groups 

? :  Jag har min personliga mobil med mig under mitt 
skift, får jag använda den?

? :  Får jag använda min 
e-postadress från företaget
för personlig användning?

När vi är på jobbet måste vi fokusera på våra arbets-
uppgifter. Men en ansvarsfull och kontrollerad privat 
användning av din mobiltelefon är tillåten när det 
behövs, men det förutsätter att det inte kommer i 
vägen för dina arbetsuppgifter. 

Tänk alltid på vad du förväntar dig av andra. Ta till 
exempel när du själv är ute och handlar, vad förvän-
tar du dig av butiksbiträdet? Vi vill ge våra kunder en 
fantastisk upplevelse med oss, så vår prioritet måste 
alltid vara jobbet. 

Kom dessutom ihåg att på grund av säkerhetsskäl 
relaterade till vårt jobb kan det vara förbjudet att an-
vända en privat telefon under dina skift (till exempel 
om du kör en gaffeltruck).

Vi får alla en e-postadress från Ingka Group 
för professionell användning. Men vi inser 
att mejl är ett kommunikationsmedel 
som används i bred utsträckning och en 
ansvarsfull och kontrollerad användning 
är tillåten. Det förutsätter dock att det inte 
stör ett korrekt utförande av våra arbets-
uppgifter.

Vi får inte använda e-postadressen för att 
registrera sociala mediakonton.
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Vi värnar om information och  
respekterar den personliga integriteten

Därför är det mycket viktigt att vi alla, 
liksom våra affärspartner, är medvetna om 
informationens värde och att vi alla respek-
terar dess säkerhet och dataskyddslagar 
samt interna riktlinjer.

Ett bra tillvägagångssätt är att alltid anta 
att företagsrelaterad information är konfi-
dentiell och endast dela den med personer 
som har rätt till den eller som behöver den 
för att kunna utföra sitt arbete inom Ingka 
Group. Om du är osäker, fråga din chef.

Information är en viktig affärstillgång för 
Ingka Group och vi måste behandla den 
som sådan. I vårt dagliga arbete delar vi 
information såväl verbalt som skriftligen 
och om det sker på rätt sätt bidrar det till 
vår framgång. 
Felaktig hantering av information kan å an-
dra sidan skada våra medarbetare, kunder 
och besökare, och vårt företag som helhet. 

Ingka Group respekterar våra medarbe-
tares, kunders, affärspartners och andra 
intressenters integritet. Personuppgifter 
behandlas alltid lagenligt och rättvist och 
måste hanteras med stor omsorg och med 
respekt för integritet och sekretess.

Exempel på information som  
är konfidentiell eller känslig:

· Personuppgifter
· Organisatoriska förändringar
· Försäljningsinformation
· Produktutveckling
· Betalningsinformation
· Potentiella förvärv
· Affärsplaner
· Strategier
· Prognoser

? :  Jag har en vän som tidigare jobbade på Ingka Group, 
och hon har nu startat eget. Hon bad mig om namn och 
hemadress till alla medarbetare på vårt kontor så att hon 
kan skicka marknadsföring till dem. Skulle det vara ok?

Nej, du får inte skicka denna information till 
din kompis. Det skulle vara ett brott mot såväl 
Koden som lokala lagar att göra det. Denna 
information måste alltid förbli konfidentiell.
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Uppförandekod  |  Vårt sätt att göra affärer

VÅRT SÄTT 
ATT GÖRA 
AFFÄRER

VÅRT SÄTT ATT GÖRA AFFÄRER   |   HUR VI TAR UPP BEKYMMERVÅRT SÄTT ATT VARA   |   VÅRT SÄTT ATT ARBETA TILLSAMMANS   |

37   |   Uppförandekod36   |   Uppförandekod 



? : Jag arbetar med kundservice (byten och återköp) och använder 
slöja. Nyligen vägrade en kund att ta emot hjälp från mig eftersom 
jag hade på mig en ”symbol för islam”. Han började skrika och 
begärde att någon annan skulle hjälpa honom.

Vi ska respektfullt förklara för kunden att på Ingka Group har alla rätt att 
vara sig själva. Vi respekterar och erkänner våra medarbetares skillnader 
och vi bedömer dem baserat på deras prestation.

Det är en del av våra humanistiska värderingar att uppskatta mångfald 
inom religion, tro och uppfattningar, och det är så vi gör affärer rätt!

Vi gör affärer 
på rätt sätt

Detta gäller även för vår kontakt med 
kunder och besökare. Det spelar ingen roll 
vilken kanal som kunden använder för att 
handla eller kontakta oss, vår strävan är 
alltid att erbjuda en utmärkt upplevelse. 
Det betyder att vi är respektfulla och vän-
liga mot våra kunder genom att bjuda in 
dem att bli en del av vår vision och genom 
att dela våra värderingar med dem.
Men vi vet att inte alla delar våra värde-
ringar och ibland kan vi stöta på problem 
eller konflikter. 

Om detta händer är det viktigt att stå upp 
för våra värderingar och åtagande om att 
inte acceptera någon form av diskrimine-
ring, trakasserier eller felaktigt beteende.  

Det hela handlar om att göra goda affärer. 
Grunden för Ingka Group och vår fram-
gång bygger på ärlighet, respekt, rättvisa 
och integritet. Var och en av oss ska sträva 
efter att bevara denna grund genom att 
varje dag agera enligt våra värderingar.

Som en del av en värdebaserad IKEA 
kultur har vi förmånen att ta ansvar i vårt 
dagliga arbete och kraften att påverka vår 
verksamhet. Det gäller oavsett vår roll på 
Ingka Group. 

Vissa av de beslut vi behöver ta kan vara 
svåra, därför måste vi alltid använda vårt 
sunda förnuft för att handla rätt. Gör vi 
det lever vi enligt våra värderingar, vilket 
påverkar bilden av Ingka Group och vårt 
rykte på ett positivt sätt.

? : Jag har hand om en upphandling. Genom att gå ut med en högre 
förväntad volym till leverantören, kan jag få ett bättre pris än för en 
lägre volym. Jag antar att det är okej, eftersom jag endast tänkte jobba 
med denna leverantör en kort period?

Nej, det är inte okej att ge fel information till våra leverantörer och affärs-
partner. Vi är alltid ute efter långa och ärliga affärsrelationer på Ingka Group, 
och vi ska alltid agera pålitligt, ärligt och långsiktigt. Det som leder oss i våra 
affärsrelationer är ansvar, förtroende, integritet och professionalism. 

Uppförandekod  |  Vårt sätt att göra affärer

39   |   Uppförandekod38   |   Uppförandekod 



Vi är alltid ansiktet utåt för  
Ingka Group och varumärket IKEA

Detta gäller även för sociala medier.  
När vi använder sociala nätverk måste vi 
skriva i eget namn och göra det tydligt 
att vårt deltagande i samtalet är på egen 
hand och inte representerar Ingka Group 
eller varumärket IKEA. Endast behöriga 
medarbetare får tala på uppdrag för IKEA. 
Vi ska alltid avstå från att spekulera kring 
saker som Ingka Group inte gått ut offi-
ciellt med. På samma sätt ska vi varken 
bekräfta eller dementera några rykten om 
Ingka Group eller varumärket IKEA.  

Medarbetare som representerar Ingka 
Group i våra enheter och varuhus, på 
affärsresor, möten och event osv. är alltid 
ansiktet utåt för Ingka Group och varu-
märket IKEA. När vi träffar våra kunder, 
leverantörer eller andra partner eller 
externa myndigheter representerar vi Ing-
ka Group. Vi måste alltid agera i enlighet 
med våra värderingar samtidigt som vi 
tänker på Ingka Groups bästa.

Privat har vi självklart rätt att engagera 
oss i politiska, religiösa eller andra aktivi-
teter, så länge vi ser till att våra ageran-
den och våra åsikter inte blandas ihop 
med Ingka Group.

? : Får jag ange att jag jobbar 
på Ingka Group på sociala 
medier och karriärnätverk?

? :  En kollega publicerade 
en stötande kommentar om 
mig på sin personliga sida 
på en social mediekanal. 
Vad kan jag göra?

? : Kan jag diskutera företagsfrågor 
på sociala medier?

Du får delta i sociala nätverk på din fritid 
och du får prata om ditt privatliv, bland 
annat det faktum att du arbetar på Ingka 
Group. Men om du identifierar dig själv 
som en medarbetare på Ingka Group 
måste du se till att dina aktiviteter är för-
enliga med IKEA värderingarna. Oavsett 
måste du se till att det tydligt framgår att 
du uttrycker dina personliga åsikter och 
inte talar för Ingka Groups räkning.

Vi får aldrig gå ut på internet med konfidentiell information relaterad till någon del 
av vår verksamhet. Och sociala medier ska inte användas för intern kommunikation 
mellan medarbetare. Du håller väl med om att arbetsrelaterade diskussioner och 
samtal ska föras på arbetsrelaterade platser? På samma sätt ska information om 
kunder inte diskuteras på offentliga fora. 

Om du får kommentarer eller frågor om Ingka Group eller IKEA varumärket på soci-
ala medier kan det vara en god idé att hänvisa till våra offentliga profiler på sociala 
medier. På så sätt ser du till att alla får rätt information.

Vi behandlar varandra med respekt på 
jobbet, och vi förväntar oss att detta 
även gäller utanför arbetsplatsen. Om 
du anser att din kollega har behandlat 
dig respektlöst och att detta medför 
konsekvenser på jobbet ska du först 
försöka prata med hen. Du kan även 
kontakta din chef som kommer att 
försöka hjälpa dig att hitta en lösning 
på problemet.
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En intressekonflikt uppstår när en persons 
privata intressen på det ena eller andra 
sättet kolliderar – eller till och med ser 
ut att kollidera med intressen som Ingka 
Group har. Intressekonflikter uppstår ock-
så när en medarbetare eller hens närmas-
te familjemedlemmar eller nära vänner får 
otillbörliga personliga förmåner på grund 
av sin ställning inom Ingka Group.

Vi måste alltid överväga vilken effekt våra 
relationer kan ha på vår egen position och 
den position som Ingka Group har. Detta 
kommer hjälpa dig att både identifiera 
möjliga situationer som kan leda till intres-
sekonflikter och att undvika dem.

Eftersom vi har en öppen arbetsmiljö 
med högt i tak agerar vi även öppet och 
meddelar när vi befinner oss i en potenti-
ell intressekonflikt eller känner till att en 
annan medarbetare kan befinna sig i en 
sådan situation.

Det kan ibland vara svårt att bedöma om 
det föreligger någon intressekonflikt eller 
inte. Vid minsta tveksamhet frågar vi alltid 
vår chef, säkerhetsansvarig eller någon på 
personalavdelningen. 

Vi ska undvika  
intressekonflikter

? : Min make arbetar för en av våra tjänsteleverantörer, 
men jag har inte någon kontakt med leverantören.  
Är detta en intressekonflikt?

Du måste meddela detta så att åtgärder kan vidtas för 
att försäkra att potentiella konflikter inte påverkar eller 
verkar påverka dina beslut som medarbetare på Ingka 
Group. Vi måste berätta om det så fort vi inser att vi 
kanske står inför en intressekonflikt.

Uppförandekod  |  Vårt sätt att göra affärer

Potentiella intressekonflikter kan uppstå i många olika situationer, 
bland annat i följande exempel:

· Om man har en nära och personlig
relation med en underordnad 
medarbetare.

· Om man äger eller har ett väsentligt 
intresse i ett företag som är en kund,
konkurrent eller leverantör.

· Om man gör affärer med ett företag
som ägs eller kontrolleras av en 
medarbetare eller deras familj.

· Familjerelationer med personer som är
anställda av en leverantör.

· Om man accepterar gåvor, betalningar 
eller tjänster från personer som vill göra 
affärer med Ingka Group.

· Om man agerar som en oberoende 
konsult till en kund eller leverantör till 
Ingka Group, samtidigt som man är 
anställd på Ingka Group eller nyligen har 
gjort affärer med företaget.

· Om man använder Ingka Groups 
tillgångar för personlig vinning.

· Om man missbrukar insider-information
när man säljer eller köper värdepapper. 
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? :  Jag hjälpte en kund med designen på deras nya kök och det var verk-
ligen angenämt att arbeta med dem på projektet. De frågade sedan om 
jag kunde hjälpa till med att montera köket och för det skulle jag få en 
del extra betalt. Jag vet hur man gör det, och det skulle verkligen sitta bra 
med lite extra pengar den här månaden. Skulle det vara okej?

Nej, som du vet erbjuder vi på Ingka 
Group våra kunder monteringstjänster, 
och detta är därför ett tydligt exempel 
på en intressekonflikt. Vi ska aldrig miss-
bruka vår ställning som medarbetare på 
Ingka Group för egen vinning.

Om detta händer dig ska du hjälpa kun-
den med att hitta den typ av tjänst hen 
behöver för att hen ska få bästa möjliga 
kundupplevelse hos oss.

? :  Jag arbetar deltid som en Com & In 
designer och det kombinerar jag med 
frilansjobb som inredningsdesigner. Kan 
detta vara en intressekonflikt?

I sig behöver det inte vara ett problem 
att driva eget eller arbeta för ett annat 
företag samtidigt som du arbetar på 
Ingka Group. Men du får inte mark-
nadsföra ditt egna företag när du 
arbetar på Ingka Group och inte heller 
får dina intressen ligga i konflikt med 
de som Ingka Group har.

? :  Jag har jobbat i varuhuset i några år nu. Jag började i kassan och nyligen 
blev jag befordrad till en chefsbefattning på kundrelationer. Detta innebär att 
min partner, som tidigare var på samma nivå, nu är min direktrapporterande. 
Självklart får han samma behandling som alla andra och vi försöker undvika 
att synas tillsammans på jobbet. Jag vill inte att resten av teamet ska känna 
sig obekväma, men det är en underlig situation för oss alla. Vad ska jag göra?

Vi måste alltid undvika att vi har personliga relationer med direktrapporte-
rande eller medarbetare som vi ansvarar för. Exempel är bland annat familj, 
nära vänner, partner osv. Vi måste se till att vi varken hamnar i en intres-
sekonflikt eller i en situation som kan framstå som en intressekonflikt för 
andra. Ställ dig frågan, ”skulle jag lita på någon annan i min position som 
hade en potentiell intressekonflikt?”

Berätta om läget för din chef och personalansvarig, och sedan kommer de 
att göra en bedömning och komma fram till en lösning tillsammans med dig.
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Vi accepterar 
inte korruption

eller i andra former, eller något som kan 
uppfattas som det av någon inom eller 
utanför Ingka Group. 

För att skydda Ingka Group och varu-
märket IKEA får det inte finnas några 
tveksamheter kring vår nolltolerans mot 
korruption eller angående våra affärsre-
lationer. Alla former av begäranden eller 
erbjudanden av mutor måste omgående 
avvisas och rapporteras till vår chef. 

Vi åtar oss att göra affärer på ett ärligt 
sätt och accepterar inte någon form 
av korruption. Att försöka påverka 
beslut genom olagliga eller olämpliga 
betalningar eller genom andra typer 
av tjänster kan ge allvarliga följder för 
såväl oss själva som för Ingka Group och 
varumärket IKEA.

Därför får vi aldrig ta emot eller ge några 
mutor, otillbörliga fördelar, ekonomiska 

? :  Det har kommit en arbetsmiljöinspektör till våra loka-
ler för en granskning. Får jag ge en produkt till inspektö-
ren som tecken på vår goda vilja?

Nej, du får aldrig ge något av värde till en myndighetsre-
presentant. Om du ger en produkt eller något annat av 
värde till arbetsmiljöinspektören under dessa omständig-
heter kan det uppfattas som en muta avsedd att påverka 
inspektörens granskning av våra lokaler.
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Vi begär eller accepterar  
aldrig gåvor eller gästfrihet

sådana tillfällen får dock inte ha något 
kommersiellt värde. När det gäller gäst-
frihet, som lyxiga måltider och olämplig 
underhållning, ska detta avvisas artigt 
men bestämt. 

Vi ska bevara vårt oberoende som medar-
betare på Ingka Group. Våra affärsbeslut 
ska aldrig påverkas av gåvor eller förmå-
ner, inte heller ska vi otillbörligen försöka 
påverka andra på detta sätt. 

För att undvika missförstånd är vi tydliga 
och öppna i våra kontakter med affärs-
partner och andra om vårt ställningsta-
gande i förhållande till gåvor och gäst-
frihet. Vi på Ingka Group accepterar eller 
erbjuder aldrig gåvor och gästfrihet. 

Vi är dock medvetna om att det i undan-
tagsfall kan vara försvarbart att acceptera 
gåvor av ringa värde för att bygga upp 
eller bibehålla goda affärsrelationer. Men 
det måste ske på ett öppet sätt. Gåvor vid 

? :  Får jag acceptera en affärslunch
från en leverantör?

? : Vad ska jag göra om jag blir erbjuden en oacceptabel gåva av en kund 
eller leverantör i ett läge då det skulle vara förolämpande att avvisa den?

I de flesta fall får enkla och enstaka affärsluncher accepteras. Men 
om en leverantör betalar för en lunch måste du alltid överväga de 
specifika omständigheterna och om din opartiskhet kan äventyras 
eller framstå som äventyrad. 

Prata med din chef om du känner dig osäker.

Först ska du försöka avvisa den artigt. Men om personen fortsätter 
att insistera och du känner att avvisa den skulle vara en förolämp-
ning eller förödmjukande för hen ska du artigt ta emot gåvan men 
rapportera det till din chef. Det kan vara en god idé att ge gåvan till 
en välgörenhetsorganisation.

Kom ihåg att vi på en gång ska vara tydliga om vårt ställningstagan-
de angående gåvor.

Vi måste alltid avvisa eventuella kontanter eller motsvarande medel 
(som exempelvis statsväxlar eller statsobligationer).
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Uppförandekod  |  Hur vi tar upp bekymmer

HUR VI  
TAR UPP 

BEKYMMER
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Rapportera bekymmer

Men vi inser att detta inte alltid är möjligt 
eller lämpligt, särskilt när det handlar om 
misstänkta tjänstefel. I dessa fall bör du 
först vända dig till din närmaste chef eller 
den lokala avdelningen för riskhantering 
och efterlevnad eller någon på perso-
nalavdelningen.

Men om vi av någon anledning inte 
känner oss bekväma med detta eller inte 
anser att detta är rätt väg finns det en 
sista utväg och det är att kontakta vår 
Trust line. 

Har det hänt att du hamnat i en situation 
som känns konstig och där din instinkt 
säger dig att det är någonting som inte 
stämmer? Har du sett eller misstänkt att 
denna Kod överträds? Har du känt oro 
över ett oetiskt beteende? Om ditt svar 
är ”ja” på någon av dessa eller liknande 
frågor ska du inte tveka att ta upp det.

På Ingka Group står vi för en öppen kultur 
som bygger på förtroende, ärlighet, 
kommunikation, respekt och rättvisa. Det 
gäller även för hur vi på Ingka Group tar 
upp problem.

Om det är möjligt ska först och främst 
problem hanteras genom att berörd per-
son vidtalas.

Om du känner till eller har anledning till att misstänka 
ett brott mot Ingka Groups uppförandekod ska du ta  
upp det och prata med berörd person.

Om du inte känner dig bekväm med detta  
eller om det inte är lämpligt ...

Prata med din chef, någon i  ledningen eller någon 
på riskavdelningen eller HR.

Om du inte känner dig bekväm med detta  
eller om det inte är lämpligt ...

Kontakta Ingka Groups Trust line. Du kan kontakta 
trust line på telefon eller via internet.

1

2

3
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Trust line är framför allt till för fall med 
allvarliga tjänstefel som eventuellt kan 
leda till rättsliga eller disciplinära åtgärder. 
Emellertid finns det i en del länder lokala 
lagar och regler som begränsar vad Trust 
line kan användas till. 

Hur fungerar vår Trust line?
Det kostar inte något att kontakta Trust 
line och den går att nå när som helst. Du 
kan kontakta Trust line via telefon eller ge-
nom vår webbplats och på ditt språk. Om 
du väljer att ringa kommer du att lämna 
ett meddelande på en telefonsvarare. Som 
en ytterligare åtgärd för att säkerställa 
sekretessen (och anonymiteten) har ingen 
på Ingka Group tillgång till ditt ursprungli-
ga meddelande.

Du kommer att ombes ange mer infor-
mation om ditt första meddelande inte är 
tydligt eller saknar information. Därför ber 

vi dig att spara ditt ärendenummer och 
regelbundet gå in i systemet för att se om 
det finns några nya meddelanden till dig. 
Om det du tar upp kan hanteras via Trust 
line-processen kommer de ansvariga på 
Trust line att utse en lämplig chef på risk- 
och efterlevnadsavdelningen eller HR för 
vidare hantering av problemet du tagit 
upp. Denna chef kommer att befinna sig 
på minst en organisatorisk nivå över den 
som problemet handlar om.
Om ditt problem inte kan hanteras med 
Trust line-processen kommer ansvariga 
på Trust line istället att hjälpa dig till rätt 
kanal eller person inom din organisation 
där du kan ta upp problemet.

Kontaktinformation 
Kontaktinformation till Trust line finns på 
Ingka Groups intranät. 

Hur kan vi använda 
vår Trust line?

? :  För några veckor sedan kontaktade jag HR 
om ett möjligt tjänstefel från min chefs sida. Nu 
blir jag behandlad på ett annorlunda sätt av min 
chef och jag är inte längre delaktig i beslut som 
är relaterade till mitt jobb. Kan detta anses som 
vedergällning? Vad kan jag göra?

Eftersom du rapporterade en misstanke och nu upplever att du behandlas 
annorlunda av din chef kan detta vara en form av vedergällning. Men även 
legitima affärsskäl kan ligga till grund för förändringen. Detta är något som 
du borde ta upp direkt med din chef, en annan chef eller riskhanterings- och 
efterlevnadsavdelningen eller HR.
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Vår vision 
Att skapa en bättre vardag för de många 
människorna.

Vår affärsidé  
Vi ska erbjuda ett brett sortiment form- och 
funktionsriktiga heminredningsartiklar till 
så låga priser att så många människor som 
möjligt får råd att köpa dem.

Vår personalidé  
Att ge enkla, ärliga människor möjlighet 
att utvecklas både som individer och i sina 
yrkesroller, så att vi tillsammans och med 
stort engagemang kan skapa en bättre 
vardag för oss själva och våra kunder.

Ingen metod är mer effektiv
än en bra förebild.




