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”En vacker dag, en vacker vår
När Ingvar blott var 17 år
Ikea, Ikea, Ikea
Fåren bräker, korna sjunger
Aldrig mera nöd och hunger
Ikea, Ikea, Ikea
I som i Ingvar, det namn som han bär
K som i Kamprad, den släkt han har kär
E som i Elmtaryd, där närdes hans kropp
A som i Agunnaryd, där föddes vårt hopp
En vacker dag, en vacker vår
När Ingvar blott var 17 år
Ikea, Ikea, Ikea
Brisen fläktar, bäcken brusar
Cykeln spinner, Ingvar snusar
Ikea, Ikea, Ikea
En vacker dag, en vacker vår
När Ingvar blott var 17 år
IKEA”

stephan rabold

JOHAN SJÖVALL

Klas Abrahamsson

Erik Gedeon

”Det skrivs för många
sånger om kärlek och för
få om produktutveckling”
Klas Abrahamsson, varför Ingvar Kamprad?
– Erik och jag ville göra ett musikdramatiskt verk tillsammans. Erik är kompositör
och jag dramatiker. Jag gillar vers och form och vi möttes i lusten att göra något an
nat än det vi gjort tidigare. Vi läste boken Historien om Ikea av Bertil Torekull, och
upptäckte att den var skriven som ett evangelium. Då föddes idén till ett oratorium om
Ingvar Kamprad som en kapitalismens profet.
Så det handlar om pengar?
– Ja. Det handlar om pengar och vår grundklang i föreställningen är profit. Det
känns konstnärligt intressant att ta kapitalismen på allvar. Att diskutera begrepp som
entreprenörskap och konceptutveckling, konsolidering kontra expansion, och andra
termer ur den kapitalistiska gottpåsen.
Du gillar kapitalismen?
– För att travestera det Churchill sa om demokratin så vill jag säga: kapitalismen är
det sämsta ekonomiska system som finns, undantaget alla andra. Jag har varit intres
serad av om det finns någon god kapitalism och i så fall, representeras den av Ingvar
Kamprad? Han är definitivt en duktig kapitalist och har en uttalad ambition att vara en
god sådan. Frågan är om han har lyckats.

FÖRETAGET SOM MÖBLERADE
OM DIN HJÄRNA
Samtidigt som de sociala ingenjörerna Alva och Gunnar Myrdal utarbetade
regler för hur ett bra hem skulle se ut tog Ingvar Kamprad sina första steg
som egen företagare. Hans Ikea växte till sig under 1950-talet och passade
perfekt in i folkhemspolitiken; bra möbler hade tidigare varit dyra, men nu
skulle vem som helst kunna köpa funktionella möbler av hög kvalitet.
Det är ingen överdrift att på
stå att det
moderna Sverige har möblerats av Ingvar
Kamprad och Ikea. Sedan mitten av förra
seklet har inget annat företag eller feno
men haft större inflytande på det svenska
hemmet än vad Ikea haft. Frågan är om det
påverkat oss på ett djupare plan än att vi
har en drös värmeljus i våra skåp och en
Billyhylla i vardagsrummet?
Enligt Sofia Ulver-Sneistrup, trend
analytiker och fil.dr i kon
sumtionskultur
på ekonomiska in
stitutionen vid Lunds
universitet, är det tveklöst så. Hon har med

Ikea som exempel studerat 
förhål
landet
mellan globala företag och oss konsumen
ter. Hon menar att just Ikea på ett grund
läggande sätt har påverkat relationen mel
lan den svenske konsumenten och markna
den. Orsaken stavas co-production. Det är
ett system där företag och organisationer
använder sig av konsumenten/användaren
för att på ett eller annat sätt utveckla sin
produkt eller tjänst. Genom att utnyttja sig
av det här systemet har exempelvis företag
och fenomen som Google, Wikiped ia, Apple
och Linux kunnat växa sig stora.

Ett av de första företagen som började
använda sig av co-production som arbets
metod var Ikea. Säga vad man vill om
servicen på Ikea, det är trots allt kunden
som gör det mesta: studerar utbudet, letar
upp och hämtar möblerna på lagret, är
sin egen kassör, levererar möblerna hem
och slutligen monterar dem. Svensken
har drillats in i detta system i decennier,
och förvandlat honom till en väldigt väl
uppfostrad konsument.
– På grund av, eller tack vare, Ikea är
vi mindre bortskämda och vana vid servi
ce än människor i andra länder, förklarar
Sofia Ulver-Sneistrup.
Och det har smittat av sig på både svensk
ens beteende som konsument i stort. Ta
det här med att hänga tillbaka provade
kläder på H&M.
– Det vi som kunder förväntas göra i
dag var otänkbart förr. Och är det fortfa
rande i de flesta länder.
Men det finns ett område där Ikea haft
ett än större inflytande på Sverige och
svenskarna: Vår smak. Sedan 1990-talet
har vi levt i en extrem estetiseringskultur,
och det stylas som aldrig förr i de svenska
hemmen. Ikea har mer än någon annan
påverkat vår smak. Och det är vare sig en

slump eller en bieffekt av ett överdrivet
katalogläsande; man har haft en mycket
medveten strategi att likrikta den mot det
de anser vara den rätta, riktiga och goda
smaken.
– Naturligtvis vill man tjäna pengar,
men företaget anser sig även ha ett kall.
Folkhemstanken har sedan grundandet
varit stark inom Ikea, och man har velat
”utbilda” människor i god smak, så de kan
skapa det moderna, funktionella hemmet.
Men Ikeas ambitioner stannar inte vid
Sveriges gränser längre. I dag görs en
mål
inriktad satsning att exportera det
svenska folkhemmet och nordisk design
till resten av världen.
– Nu är det de lite fattigare ländernas
tur att bli lika fina som vi. Man är ute efter
att homogenisera smaken på ett globalt
plan, och samtidigt lära folk i omvärlden
det man anser vara det nordeuropeiska,
civiliserade tänkandet.
Författaren Rudyard Kipling motive
rade europeisk imperialism med ett reso
nemang kring Den vite mannens börda.
Är det ett eko från 1800-talet vi hör från
Älmhult?
– Det finns ett postkolonialt element i
det här tankesättet. Det tangerar åtmins
tone en kolonisering av smaken, konsta
terar Sofia Ulver-Sneistrup.

Ingvar Kamprads nio teser
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sortimentet – vår identitet
Ikeaandan. En stark och levande verklighet
Vinst ger oss resurser
Att med små medel nå goda resultat
Enkelheten är en dygd
Linje annorlunda
Kraftsamling – viktig för vår framgång
Att ta ansvar – en förmån
Det mesta är ännu ogjort. Underbara
framtid!
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