
IKEA
Vision och affärsidé

För de många människorna

Vår vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna. Vår affärsidé går
ut  på  att  erbjuda  ett  brett  sortiment  av  form-  och  funktionsriktiga
heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt kan köpa dem.

Vi frågar oss hela tiden:  Finns det ett bättre sätt?  Det gör IKEA erbjudandet unikt
och hjälper oss i  vårt arbete med att  försöka ge de många människorna en bättre
vardag.

För att kunna erbjuda våra kunder prisvärd kvalitet arbetar vi hårt med att optimera
hela vår värdekedja. Vi bygger upp långvariga relationer med leverantörer, satsar på
automatiserade tillverkningsprocesser och tillverkar stora volymer. Dessutom sträcker
sig vår vision bortom heminredning. Vi vill skapa en bättre vardag för alla som
påverkas av vårt företag.

Affärsidé

Vår vision berättar varför vi finns medan vår affärsidé berättar vad vi vill uppnå. Och
för alla som har besökt IKEA är vår affärsidé ganska uppenbar – att erbjuda ett
brett sortiment av väldesignade och funktionella heminredningsartiklar till  så
låga priser att så många som möjligt har råd att köpa dem.

Den här visionen sträcker sig bortom heminredning. Vi vill att vår verksamhet ska ha
en positiv inverkan på världen – från de samhällen där vi köper in våra material, till
det sätt våra produkter hjälper våra kunder att leva mer hållbart hemma.

Genom att dela det vi gör och uttrycka det vi tror på, kan vi bli en del av en positiv
förändring i samhället.

Alla  våra  produkter  ska  utgöra  en  bra  kombination  av  form,  funktion,  kvalitet,
hållbarhet och ett lågt pris. Vi kallar det ”demokratisk design” eftersom vi tycker att
bra heminredning ska vara tillgänglig för alla.

Med bra produkter som tilltalar många människor följer stora produktionsvolymer,
vilket gör att vi kan få bättre avtal så att vi kan sälja våra produkter till låga priser. 

Och  genom  att  förpacka  och  transportera  våra  produkter  i  utrymmessnåla  platta
paket,  minskar förvarings-  och transportkostnaderna så  att  vi  kan sänka våra låga
priser ytterligare.
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