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Ingvar Kamprad är smålänningen som möblerade världen. Med
framgången blev han en ikon med en hedersplats i det svenska

folkhemmet. Under svenska rekordåren bidrog han till att förändra
Sverigebilden för alltid genom sitt älskade Ikea. Med passionen som
drivkraft byggde han ett globalt möbelföretag som aldrig skulle sluta
växa. Inte heller efter hans död. Ingvar Kamprad är välkänd som

Sveriges främsta entreprenör genom tiderna. Men hur såg hans liv ut
bakom rubrikerna? Här får vi möta människan och personligheten

Ingvar Kamprad. Vi får följa hans livsresa, lära känna hans
drivkrafter och möta några av personerna omkring honom. I Ingvar
Kamprads familj ingick den älskade hustrun Margareta och barnen
från två äktenskap, men han hade också en stor familj, som bestod av

medarbetare, leverantörer och kunder. I pendlandet mellan det
privata och det offentliga finns det ledtrådar till hans liv. Ingvar

Kamprad var en känslomänniska med stort hjärta. Omtänksam och
generös, men också en slipad affärsman som kunde räkna bättre än
de flesta. Han växte av motstånd, var en kreativ problemlösare och



utvecklade en mästerlig berättarkonst när det gäller Ikea,
möbelföretaget som blev en del av hans liv. Framgångsberättelsen
om Ingvar Kamprad kantas också av skuggsidor, som gör bilden av
honom mer komplex och gåtfull. Något som i sig visar att berättelsen
om en människa sällan är entydig. Särskilt inte i Ingvar Kamprads
fall. Författaren har intervjuat en rad personer i Ingvar Kamprads
närhet och diskuterat fenomenet Ingvar Kamprad med externa

bedömare för att ge en förklaring till framgångssagan. Ambitionen
har varit att ge en levande bild av människan Ingvar Kamprad bakom

rubrikerna. Ett porträtt av en extraordinär personlighet. Anders
Ström är författare och skribent med fokus på människor, ekonomi
och investeringar. Som skribent har han porträtterat en lång rad av

näringslivspersonligheter, från Petter Stordalen och Cristina
Stenbeck till Donald Trump.
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