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Vi vokser i alle dele
af virksomheden
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Regnskabsåret FY16 har været det mest
succesfulde år for IKEA Danmark nogensinde.
Gennem fælles indsats - eller ”kraftsamling”,
som vi kalder det, og et tydeligt kommercielt
fokus nærmer vi os, lidt tidligere end forventet, en omsætning på 4 mia. DKK. Der skal lyde
en stor tak til alle medarbejdere, der har ydet
en fantastisk indsats i året, der er gået.
I FY16 satte vi en fælles retning for IKEA Danmark.
Vi arbejdede med fælles prioriteringer og tydelige
mål, og resultatet er bedre end forventet. Den
samlede omsætning for IKEA Danmark landede på
3,95 mia. DKK. Det er 6,4 pct. bedre end året før.
Da vi samtidig har haft lavere omkostninger end
forventet, leverede vi i FY16 IKEA Danmarks hidtil
bedste resultat.

V I S IO N
At skabe en bedre hverdag
for de mange mennesker.

FORRETNINGSIDÈ
Vi skal tilbyde et
bredt sortiment af veldesignede og funktionelle
boligindretningsprodukter
til priser, der er så lave, at
så mange som muligt har
råd til at købe dem.

PER SONALEIDÉ
At give naturlige, ligefremme mennesker
mulighed for at udvikle
sig både personligt og
arbejdsmæssigt, så vi
sammen og med stort
engagement kan skabe
en bedre hverdag for os
selv og vores kunder.
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Næsten halvdelen af årets omsætningsvækst
kommer fra vores kommercielle fokus på livet i og
omkring køkkenet, men det stærke resultat kan
især tilskrives, at kunderne gennemsnitligt købte
8 pct. mere end året før, og 19 pct. flere handlede
på IKEA.dk.
FY16 er vores andet år med samme business plan, og
tallene viser, at kraftsamling skaber vækst. Jo mere
vi arbejder med vores fem business opportunities,
jo bedre bliver vi også til at omsætte disse potentialer
til handling. Kunderne elsker, at de kan købe alt fra
stegepander til hele køkkener i IKEA, og at vi formår
at overraske og inspirere dem, når de besøger os. De
værdsætter, at de kan stole på vores faste lave priser,
vores ærlige og gennemsigtige salgsaktiviteter og på
vores omfattende garantier og returret. Men det er
også tydeligt, at vores intensive arbejde med kundeoplevelser på tværs af platforme bærer frugt.
Jeg vil gerne sige alle medarbejdere en stor og varm
tak for indsatsen i FY16. Næsten alle enheder nåede
deres mål og medarbejderne får derfor en velfortjent
bonus for de resultater de har været med til at skabe
i FY16. Det er glædeligt, at den enkelte medarbejder

kan mærke det i sin egen økonomi, når det går godt
for IKEA Danmark.
Stærke ledere giver tilfredse medarbejdere
Vores koncept er aldrig stærkere end de godt 2.500
medarbejdere, der driver det. Endnu en vigtig
succesparameter i FY16 er derfor, at vores medarbejdere er mere tilfredse end nogensinde før. Dette
hænger tæt sammen med, at vores leadership index
også toppede i FY16. Ledelse er en langsigtet opgave,
og jeg tror på, at stærkt lederskab giver mere tilfredse medarbejdere og større lønsomhed. Derfor
har vi igen i år haft fokus på ledelse og på at frigive
tid til at lede og løfte kompetencer. Og det virker.
Ansvar og styrket omdømme
I efteråret 2015 var vi med til at sætte en flygtningeagenda på Civilsamfundets Topmøde på Marienborg,
hvor vi deltog som et godt eksempel på en inkluderende og mangfoldig virksomhed. De ambitioner, der
blev sat på mødet, har vi udlevet i vores varehuse,
hvor vi i samarbejde med kommuner og jobcentre
har fundet en model til indslusning af flygtninge.
Jeg er stolt over at arbejde i en virksomhed, der har
så meget på agendaen som IKEA. Vi går forrest,
når vi er med til at tage hånd om samfundsaktuelle
problemer, og når vi beslutter udelukkende at sælge
LED belysning, bomuld, der er dyrket ved brug af
mere bæredygtige metoder, og MSC/ASC-certificeret
fisk. Disse beslutninger kan ikke aflæses direkte på
bundlinjen, men de smitter af på medarbejdernes
stolthed og virksomhedens troværdighed.
Med vores dygtige ledere, dedikerede kolleger og
tydelige retning kan IKEA Danmark i dag gøre ting,
man ellers ikke kan i vores branche. Derfor glæder
jeg mig til FY17.
Dennis Balslev
Administrerende
direktør

6,4%

i omsætningsvækst i FY16
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5 Business opportunities for IKEA Danmark
®

I 2014 lancerede vi med udgangspunkt i IKEAs globale strategi
fem business opportunities for IKEA Danmark. Hver af de fem har
et strategisk udviklingspotentiale, og de giver os et fælles sprog
og en tydelig fokusering på tværs af varehuse og kanaler.

Kunderne kommer til IKEA på
grund af vores unikke sortiment:
De inspirerende produkter, de
lave priser og den gode kvalitet.
Når vi kobler sortimentet med
vores kompetencer, viden og
passion for boligindretning, kan
vi sammen skabe en bedre
hverdag for danskerne.
IKEA Danmarks fem business
opportunities er redskaber til at
sikre, at fem forskellige varehuse,
eCommerce, Kundesupport samt
support funktioner med hver
deres potentialer bevæger sig
i samme retning på hver deres
måde. De er den røde tråd i alle
nationale og lokale prioriteter.
Vores business opportunities
flytter forretningen, og de skaber
resultater, som vi er stolte af.

BUSINESS
OPPORTUNITY

Kundeoplevelser
– før, under
og efter

Det skal være en god oplevelse
både i de fysiske varehuse og
online at handle i IKEA. Og vi skal
i alle kanaler overraske med nye
produkter til lave priser, inspirerende løsninger og god service.

BUSINESS
OPPORTUNITY

BUSINESS
OPPORTUNITY

Inspiration
og vitalitet

Værdi for
pengene

Vi giver inspiration til hele
hjemmet både i vores varehuse
og online med udgangspunkt i
årstiderne og indsigt i danskernes liv.

IKEA er design, kvalitet,
funktion og bæredygtighed til
priser, hvor alle kan være med.
Vi finder løsninger og teknikker,
der gør det muligt for mange at
bo godt, smukt og inspirerende
– til lave priser.

BUSINESS
OPPORTUNITY

IKEA
– et troværdigt
og ansvarligt
brand

IKEA fokuserer på energibesparelse, genbrug og social
ansvarlighed. Vi indgår langsigtede
partnerskaber og dyrker lokale
relationer – for kunderne, miljøet,
børnene og samfundet.

BUSINESS
OPPORTUNITY

IKEA
– en god
arbejdsplads

En god arbejdsplads er noget,
vi skaber sammen. IKEA har et
langsigtet fokus på mennesker, så
vi sammen kan nå vores mål om
at blive den bedste arbejdsplads
indenfor detail i Danmark.

8
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FY16 i korte træk
September
Vi skyder FY16
i gang med kick
off af business
planen for alle medarbejdere.
Med planen begynder også
arbejdet med vores toårige
kommercielle fokus livet i og
omkring køkkenet
I starten af FY16 skiftede
vi til et belysningssortiment,
som udelukkende består
af energi-besparende
LED pærer og lyskilder.

ǀ

Marts

November

Januar

For 13. år i træk lancerer IKEA
Tøjdyrskampagnen. Det er første
gang, at børn står bag designet
af nogle af de tøjdyr, der skal
hjælpe med at indsamle penge
til børn i nogle af verdens
fattigste områder. På verdensplan indsamlede kampagnen
mere end 82 mio. DKK. I
Danmark ca. 830.000 DKK.

Gentofte Kommune og IKEA
Gentofte går sammen i et nyt
integrationsprojekt. Tretten
flygtninge begynder i praktik i
varehuset og modtager sideløbende sprogundervisning på
arbejdspladsen. De 4 andre
varehuse modtager også, i løbet
af FY16, flygtninge i praktik, og
flere er efter praktikforløbet
blevet ansat i ordinære stillinger.

Oktober

December

IKEA er den første detailvirksomhed, der nu udelukkende benytter
bæredygtig bomuld i produktionen
af alt fra sofaer og håndklæder
til sengetøj og gardiner. Skiftet
betyder bedre forhold for bomuldsindustrien uden at øge prisen på
produkterne over for kunderne.

Kampagnen ”En lysere
fremtid for flygtninge”
starter. IKEA Danmark
og kunderne sørger for en
donation på over to millioner
kroner som går til lys i FN’s
flygtningelejre.

9
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IKEA offentliggør lokalplanen for
et nyt city-varehus på området
langs Kalvebod Brygge. Hvis
alt går vel, kan varehuset på
37.000 kvadratmeter åbne i
2019. Planerne omfatter også et
hotel, 500 ungdomsboliger samt
et grønt strøg og taghaver, der
skal puste nyt liv i området.

April
IKEA Danmark lancerer kommunikationsplatformen ”Plads
til Livet”, som skal styrke vores
brand og bygge langsigtede
relationer med danskerne.
IKEAs første cykel
SLADDA vinder i en
af verdens største
designkonkurrencer,
Red Dot Award, for
produktdesign.

Maj
Den 1. maj lancerede vi
særkollektionen VIKTIGT
i samarbejde med den
svenske glas- og keramikdesigner Ingegerd Råman. Kollektionen indeholder alt fra håndlavede
produkter af glas i skandinavisk
design til møbler flettet af naturfibre.
IKEA Danmark og WWF Verdensnaturfonden samarbejder om en kampagne,
hvor IKEA donerer fem kroner til WWF
hver gang, en kunde køber en menu
eller vare med fisk eller skaldyr. Over
170.000 DKK blev doneret til WWF
og deres arbejde.

Juni
IKEA inviterer journalister fra
hele verden til Democratic
Design Day. En dag, hvor vi
bl.a. løfter sløret for de nye
kollektioner og annoncerer
kommende designsamarbejder
med kreative hjerner.
I år kunne vi blandt
andet præsentere
samarbejdet med
danske HAY.

Juli
Efter en stor ombygning
kunne IKEA Gentofte vise
en helt ny møbeletage
frem, hvor vi har skabt
en række helt nye rum
i varehuset, indrettet med
inspiration fra rigtige
boliger i Nordsjælland.

IKEA Aarhus
vinder Jobpatruljens pris
for bedste arbejdsforhold
for unge under 18 år.

August
Det nye IKEA
katalog sendes
på gaden. Årets tema handler
for andet år i træk om livet i og
omkring køkkenet. Kataloget har
også fået et helt nyt magasinlignende udseende.
IKEA Taastrups restaurant
blev bygget om med fokus på
at skabe hyggelige rammer
for vores spisende gæster.

10
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Fortsat vækst i et marked,
der står stille
I et marked præget af lav udvikling er IKEA
Danmark vokset i alle kanaler, i hele sortimentet og på alle markeder i det forgangne
regnskabsår. Årets stærke resultat skyldes en
klar strategi og en business plan med tydelige
kommercielle prioriteringer, der styrker salget
og holder omkostningerne nede.
FY16 var endnu et rekordår for IKEA Danmark –
både når det gælder omsætning og profit. Geografisk fordeler den positive udvikling sig jævnt i
alle regioner. Fordelt på salgskanaler ser vi fortsat
stærk vækst i e-handel på +35 pct. og +6,5 pct.
i varehusene. Vi ser en ligelig fordeling i vækst
mellem salg af møbler og boligudstyr.
Omkostningsbevidsthed ligger i vores DNA
Det er IKEAs løfte til kunderne, at vi altid tilbyder
den laveste pris på sammenlignelige produkter,
og dette løfte går vi ikke på kompromis med. Derfor
investerer vi, på globalt plan, kontinuerligt i at udvikle
nye, bedre og mere bæredygtige materialer og
metoder, så vi kan fastholde lave priser uden at gå
på kompromis med kvaliteten eller vores ansvar
over for mennesker og miljø. I FY16 har vi fastholdt
vores lave priser, samtidig med at vi har styrket
vores bruttoavance. Dette er primært et resultat af
bedre indkøbspriser, men også en styrket indsats for
at reducere omkostninger.
Investeringer i bedre kundeoplevelser
Vi er i løbende dialog med vores kunder for at
styrke deres oplevelse i IKEA. Drevet af business

ǀ

IKEA Danmark i tal
®

opportunity ”Kundeoplevelser før, under og efter”
har vi i FY16 investeret i en række nøgleparametre,
der alle har bidraget til mere salg og højere kundetilfredshed.
I FY16 har vi øget antallet af medarbejdere, der
møder kunderne og styrket vores fokus på personaleplanlægningen. Derved har vi mindsket køerne
ved kasse og øget antallet af bookingmuligheder
for de kunder, der vil tegne og bestille et køkken.
Vores Kundesupport center fungerer bedre end
nogensinde, og vi har generelt styrket salget gennem gode og sikre leverancer. Vi har udvidet servicepakken til glæde for dem, der ønsker mere end det
mekaniske salg. Og det virker! Kunderne fortæller
os, at de er positive og tilfredse med den information
og hjælp, de får, og de finder det nemt at møde en
dygtig medarbejder med den rigtige kompetence.
I alt har vi ansat næsten 170 flere medarbejdere til
at styrke kundemødet i varehuse, Kundesupport og
eCommerce samt på Service Office til at supportere
varehusene og vores fremtidige planer for vækst.
Vi har desuden bygget et nyt showroom i Gentofte.
På trods af disse investeringer er årets omkostninger
faldet med 2 pct. i forhold til FY15.
Vi tror på fremtiden
Det er IKEAs filosofi at indbygge holdbarhed i alt,
hvad vi gør. Derfor reinvesterer vi hvert år vores
gode resultat i virksomheden for at kunne skabe
langsigtede betingelser for vækst. Det gælder også
for FY17, som du kan læse mere om på side 42.
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FY16 Danmark

FY15 Danmark

3,95 milliarder

FY14 Danmark

i omsætning (mia. DKK)

FY = Financial Year. IKEAs finansielle år
løber fra 1. september til 31. august.

FY13 Danmark

FY12 Danmark

6,4%

i omsætningsvækst

2.510 medarbejdere i 5 varehuse
FY12

FY13

FY14

FY15

FY16

1.933

1.980

2.067

2.343

2.510

31,1 millioner
besøgende på IKEA.dk

1.062.500

medlemmer af IKEA FAMILY

10,5 millioner
besøgende i 5 varehuse
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Et kommercielt fokus på livet
i og omkring køkkenet
I FY16 kraftsamlede IKEA Danmark om den
kommercielle agenda med fokus på ”Livet i og
omkring køkkenet”. Med kunden i centrum var
det målet at skabe en helstøbt fortælling, lige
fra kunden starter sin søgen på IKEA.dk, til
turen hele vejen rundt i varehuset og hjem
igen med indkøb, der kan gøre hverdagen lidt
nemmere og bedre.

Vækst i varehusenes restauranter
IKEA FOOD er en vigtig del af vores koncept og
kundeoplevelsen i IKEA. IKEA FOOD er samtidig en
integreret del af vores kommercielle fokus og den
samlede fortælling om mad. Vi har i FY16 udvidet
sortimentet med en række svenske fødevarer og
delikatesser i det nye svenske madmarked, der i
det kommende år vil være i fire ud af fem varehuse.

Med afsæt i en fælles agenda bygget på de fem
business opportunities, og gennem en række stærke
initiativer og investeringer, er det lykkedes os at
komme endnu tættere på vores kunder og de behov,
udfordringer og drømme, der knytter sig til deres
aktiviteter i og omkring køkkenet. Vi byggede nye
inspirerende afdelinger i alle vores varehuse med
flere og bedre indretningsløsninger tilpasset sæsonen
og aktiviteterne i hjemmet. Vi fik et endnu stærkere
sortiment med mange nyheder og kollektioner, flere
medarbejdere på gulvet, stærkere kompetencer
og en udvidet servicepakke. Alt sammen for at
gøre vores demokratisk designede sortiment mere
relevant, interessant og let tilgængeligt for nye og
eksisterende kunder i Danmark.

I FY16 bidrog IKEA FOOD til væksten i alle fem
varehuse med en omsætning på 183 mio. DKK og
voksede dermed 5,1 pct.

Fra starten af året havde vi en tydelig kommerciel
plan med klare målsætninger, der har gjort den
enkelte medarbejders bidrag tydeligt. Vi har
arbejdet konsekvent og struktureret med planen
og dens delmål og har året igennem haft en stærk
tro på, at den indeholdte de rigtige ingredienser til
at skabe fremgang. Det er derfor en stor fornøjelse,
at vi nu kan se tilbage på et år, hvor alle vores
forretningsområder har leveret vækst.

På trods af det fælles fokus på livet i og omkring
køkkenet har vi ikke forsømt at tage hånd om,
investere i og høste yderligere på sidste års store
prioritering sove- og badeværelser, der i FY16 er
gået under navnet Growth on Growth. Dette område
har leveret 44 pct. af vores vækst i året.
Vi fortsætter i FY17
Vi fastholder vores kommercielle fokus på livet i og
omkring køkkenet i det kommende år FY17, dog med
lidt lavere forventninger, da vi allerede har høstet de
lavest hængende frugter. Vi forventer, at området
i FY17 vil bidrage med en omsætningsvækst på ca.
40 pct. af IKEA Danmarks samlede vækst.

Vores tydelige kommercielle fokus
på livet i og omkring køkkenet
leverer årets største fremgang og
en omsætningsvækst for området på
mere end 100 mio. DKK
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F U N K T IO N
Gør hverdagen
lettere.

F O R M/D E S IG N
Gør hverdagen
smukkere.
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Democratic Design
– en holistisk tilgang til design

DEMOCRATIC
DESIGN

B Æ R E DYG T IG H E D
Tager ansvar på tværs
af værdikæden og gør det
bæredygtige liv muligt
for mange flere.

ǀ

K VA L I T E T
Sikrer holdbare
produkter.

L AV P R I S
Ved at være smarte og
innovative kan vi gøre det hele
til så lave priser, at de mange
mennesker har råd
til at købe godt design.

Alle IKEAs produkter er udviklet med
afsæt i vores designfilosofi Democratic
Design, der stiller høje krav til hele
designprocessen. Møbelserien LISABO
er et prisvindende eksempel.
Idealet er, at alle IKEAs produkter lever op til
de fem Democratic Design dimensioner, her
illustreret af møbelserien LISABO, der i 2016
vandt en Red Dot Award - en af de mest anerkendte og eftertragtede designpriser i verden.
LISABO bordene er funktionelle og kan nemt
flyttes rundt i hjemmet, så de imødekommer
forskellige behov. Designet har bløde runde
kanter og et markant åremønster, der giver
hvert enkelt bord et unikt udseende, ligesom
det er nemt at samle. Kvaliteten er en anden
dimension, som er værd at nævne. Benene er
af massiv birk, og bordpladen er af asketræsfiner, som er et naturligt og holdbart materiale.
Overfladen har desuden fået et lag beskyttende lak, som hjælper med at bevare træets
naturlige udseende. Bordene er produceret af
både massivt træ og finer. Alt træ der anvendes i IKEA produkter, stammer fra ansvarlig og
bærdedygtig skovdrift. Når vi gennemtænker
produktet i designfasen og pakker det smart
på pallerne, kan vi producere til så lave priser,
at mange flere har råd til at købe innovative
og smarte produkter, der er produceret med
respekt for mennesker og miljø.

15

16

DE M O C R AT IC DE SIG N

ǀ

IKEA ÅRSBERETNING 2016

NAVN PÅ KAPITEL

ANVÄNDBAR – Til et mere miljøvenligt liv
Den 1. april lancerede vi vores kollektion ANVÄNDBAR, der støtter
op om en grønnere livsstil. ANVÄNDBAR indeholder produkter af
naturmaterialer, der bl.a. giver dig mulighed for at plante ud, lave
mad og gå på indkøb med en genanvendelig indkøbstaske.

Fire markante kollektioner
fra FY16
”Man skal overraskes,
når man handler i IKEA”.
Marcus Engman,
Designchef IKEA of Sweden
I FY16 har vi haft fokus på at opsøge og samarbejde med nytænkende designere fra hele
verden. Det har affødt en række overraskende
kollektioner, der forener godt design, kvalitet,
funktionalitet, bæredygtighed og lav pris.

VIKTIGT – Fra ukrudt til design
Den 1. maj lancerede vi VIKTIGT. Kollektionen er inspireret af en
rejse til Vietnam, hvor vi opdagede at vandhyacinten, der bliver
betragtet som ukrudt, kan anvendes til at skabe smukke håndlavede produkter. VIKTIGT bygger bro mellem håndlavet glas i
skandinavisk design og smukke møbler flettet af naturfibre.

GILTIG – Mode møder møbelbranchen
Puder med blodsprængte øjne, kopper med katte og dynebetræk
med havfruer. Den engelske tekstildesigner Katie Earys kollektion
for IKEA, der udkom i februar, var både farverig, grænsesøgende
og en lille smule uhyggelig. Med GILTIG sætter vi design på
spidsen, skaber blikfang og giver personlighed i hjemmet.

LATTJO – Leg er
et universelt sprog
Med LATTJO ville vi
inspirere alle til at
lege mere sammen.
Kollektionen
indeholder et stort
udvalg af indendørs
og udendørs spil og
legetøj – og en app,
så man også kan
lege sammen, når
man er væk fra
hinanden. Velkommen til LATTJO – en
farvestrålende og
indbydende verden.

18

MENNESKER

ǀ

Stærke ledere giver
tilfredse medarbejdere
IKEAs koncept er aldrig stærkere end de
medarbejdere, der driver det. Derfor er det
afgørende, at vi formår at tiltrække de rigtige
mennesker og styrke trivsel og udvikling
for alle medarbejdere. I FY16 nåede både
vores medarbejdertilfredshedsundersøgelse
VOICE og vores Leadership Index det hidtil
højeste niveau.
IKEAs interne medarbejdertilfredshedsundersøgelse
VOICE viser i FY16 en vækst i vores samlede VOICE
Index fra 740 i FY15 til 752 i FY16. VOICE Indexet
for medarbejdere uden ledere steg i samme periode
fra 721 til 733. Vores medarbejdere er dermed
mere tilfredse end nogensinde før. Det hænger tæt
sammen med, at vores Leadership Index også er
styrket væsentligt, her er vi over to år steget fra
69 til 78 pct.

Vi er stolte over disse resultater, der hænger sammen med, at ledelse har været et fokusområde hos
IKEA i de senere år. I FY16 prioriterede vi at frigive
tid til vores ledere, så de reelt kan lede og være
nærværende for deres medarbejdere.
Vi vil gerne sikre, at alle trives og har mulighed for
at udvikle sig i deres job. Derfor har vi i året haft
fokus på at rekruttere ledere, der repræsenterer
stærke menneskelige værdier. Ansatte i IKEA får
relativt tidligt et stort ansvar, og derfor skal en god
leder kunne engagere og involvere medarbejderne,
så de føler sig godt klædt på til opgaverne. Hos os
lægger medarbejderne en individuel plan sammen
med deres leder, og gennem god ledelse udvikler
medarbejderne deres styrker og potentialer, så
de kan finde den rette karrierevej. Vi har samtidig
investeret i ledertræning og styrket rekruttering
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Vi følger People Plan 2020

af lederaspiranter. Vi har også analyseret, hvor vores
ledere befinder sig på udviklingstrappen, så vi kan
målrette deres træning og sikre relevante tilbud til
både nye og erfarne ledere.
8 ud af 10 kender retningen for IKEA Danmark
VOICE undersøgelsen viser også, at 78 pct. af medarbejderne mener, at IKEA Danmark har tydelige mål.
Det er et bemærkelsesværdigt resultat for en virksomhed, hvor seks ud af ti medarbejdere er deltidsansatte.
De seneste års arbejde med at kommunikere vores
business plan til vores kolleger bærer en stor del af
forklaringen på dette resultat. Vi har arbejdet målrettet
med at få de fem business opportunities og hver enkelt
enheds mål kommunikeret ud til både salgs-, lager-,
restaurant- og kassemedarbejdere, så alle kender
vores retning. Det betyder, at vi som virksomhed er
blevet mere tydelig, og har styrket vores lederskab.

IKEA Danmarks indsats på HR-området
er beskrevet i People Plan 2020, der blev
lanceret i FY15. Den har som mål at gøre
IKEA til den foretrukne arbejdsplads inden
for detail i Danmark ved at styrke vores
employer brand inden for tre områder, og
tallene fra FY16 viser, at vi er godt på vej.
En god arbejdsplads
IKEA er en værdibaseret virksomhed, der
ønsker at gøre en forskel for de mange
mennesker. Vi er en arbejdsplads med
mange muligheder og ser hver eneste
medarbejder som et talent.
Dygtige medarbejdere
IKEA har ambitiøse, kompetente og resultatorienterede medarbejdere. Vi har fokus på
vores kunders behov og arbejder sammen
for at skabe en bedre hverdag for os selv
og vores kunder.
Stærke ledere
Vi har ledere, der forstår at lede og udvikle
vores forretning gennem mennesker.
People Planen sikrer, at vi har en fælles
retning og holdning til, hvordan vi når vores
mål. Planen lægger blandt andet vægt på, at
lederne støtter medarbejderne i det daglige,
så de føler sig trygge og sikre og klar til at
møde vores kunder.

VOICE index
FY14: 708
FY15: 740
FY16: 752

Leadership Index
FY14: 69%
FY15: 76%
FY16: 78%
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Gode kolleger er IKEA s
største aktiv
®

Vores virksomhed vokser indefra. Derfor er
det vigtigt, at vi tiltrækker og udvikler talenter af alle slags: unge og gamle, erfarne og
uerfarne og mennesker med forskellig etnisk
baggrund. Det, der binder os sammen, er vores
fælles værdisæt og evnen til at samarbejde
og hjælpe hinanden. For det kan kunderne
mærke og genkende som god service.
Vi har i FY16 opdateret IKEA Danmarks rekrutteringsstrategi og tilrettelagt en bedre og hurtigere
rekrutteringsproces, hvor vi bl.a. har brugt de
sociale medier til at finde de rigtige kandidater.

IKEAs personaleidé
IKEA vil være Danmarks bedste arbejdsplads
inden for detail i 2020. Derfor arbejder vi løbende
med både ledere og medarbejdere ud fra vores
personaleidé:
At give naturlige, ligefremme mennesker
mulighed for at udvikle sig både personligt
og arbejdsmæssigt, så vi sammen og med
stort engagement kan skabe en bedre
hverdag for os selv og vores kunder.

Vi har rekrutteret dobbelt så mange nye elever og
leder-trainees end året før og hilser derfor 42 elever
og 41 leder-trainees velkommen til IKEA Danmark i
FY17. Sammen med dem, der startede i FY16 og nu
er på deres andet år, er de med til at sikre en stor
intern talentpulje.
Den tilgang kræver en bevidsthed om, hvad unge
prioriterer, når de skal ud på arbejdsmarkedet. I
FY16 gennemførte Jobindex en undersøgelse for
IKEA Danmark med deltagelse af 1.800 ansatte
inden for detailhandlen*. Undersøgelsen viste bl.a.,
at når unge skal søge job, så er det langt fra kun
lønnen, der vejer i deres beslutning. Den viste fx., at
udover god ledelse, så er det sociale sammenhold

afgørende. For 9 ud af 10 unge i alderen 18-34 år
er det sociale miljø på arbejdspladsen lige så
vigtigt som det beløb, der hver måned tikker ind
på lønkontoen.
En af IKEAs grundfilosofier er, at vi vil skabe en
bedre hverdag for de mange mennesker. Det
gælder også for vores medarbejdere. Derfor gør
vi meget for at skabe gode rammer med en positiv
og imødekommende stemning, hvor man hjælper
og bakker hinanden op. Alle nye kolleger får en
buddy, som kan hjælpe dem i gang og svare på
spørgsmål, og vi investerer i et godt socialt miljø,
bl.a. gennem en social fond, der donerer et beløb
pr. medarbejder pr. år, så alle afdelinger i varehusene kan arrangere bowling og biografture, fester
eller fredagsbar.
Vi har også haft fokus på kompetenceudvikling
i FY16. Vi tror på tæt dialog og på, at feedback
mellem medarbejdere og ledere skal være en del
af hverdagen i varehusene, hvor vi arbejder med en
”Learning in the business” og ”everyday university”
approach. Vi har også implementeret en ny tilgang
til talentpleje og afholdte i marts vores første
talentuge, hvor vi havde særligt fokus på coaching
og inspiration til næste karrieremæssige skridt i
IKEA, bl.a. ved at lade kollegaer dele deres egen
rejse i IKEA.

*Repræsentativt fordelt i aldersgruppen mellem 18 til 69 år, jævnt fordelt i Danmark og med forskellig baggrund og uddannelse.
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I IKEA ser vi diversitet og inklusion som en
investering i medarbejdere og forretning.
Mangfoldighed er en del af vores værdisæt,
og det er en forudsætning for succes i detailbranchen at være en inkluderende arbejdsplads. Når vores medarbejdere spejler diversiteten i Danmark, udvides kundegrundlaget,
og det øger kreativitet og innovation og gør
det nemmere at forstå eksisterende og nye
kunders behov. I FY16 blev vi frontløbere med
en model for integration af flygtninge på det
danske arbejdsmarked.

IKEA er en værdibaseret virksomhed med en
vision om at skabe en bedre hverdag for de mange
mennesker. Vi ønsker at tage et medansvar i
samfundet, ligesom vi gerne vil udvikle vores
lokale samarbejde med relevante kommuner og
organisationer. Vi har i årevis haft mange ansatte
med anden etnisk baggrund end dansk, og alle
varehuse har medarbejdere med forskellige fysiske
og/eller psykiske handicap.
Det var derfor naturligt for os at bidrage til bedre
integration af flygtninge, da Lars Løkke Rasmussen
bad danske virksomheder om hjælp til at løfte opgaven på Civilsamfundets Topmøde i efteråret 2015.
I FY16 har IKEA Danmark haft 76 flygtninge
gennem et praktikophold, der typisk varer 2 x 13
uger. Vi har planlagt et forløb, hvor gruppen af
flygtninge lærer vores virksomhed at kende,
samtidig med, at de lærer det danske sprog. Alle
praktikanter får en mentor, der hjælper dem med
at forstå dansk kultur, IKEAs arbejdskultur og det
danske sprog.
Vi har i årets løb erfaret, at det kræver mange
ressourcer at være virksomhedspartner. Bl.a. til at
få aftalerne på plads i de enkelte kommuner under

Diversitet og inklusion i løbet af FY16
81 i skånejob
32 seniorer der er 65+
76 flygtninge i virksomhedspraktik:
– 21 i Gentofte
– 19 i Taastrup
– 15 i Odense
– 9 i Aarhus
– 12 i Aalborg
Ligestilling i FY16
Kønsfordeling blandt ledere:
Kvinder 49,9 pct.
Mænd 50,1 pct.
Kønsfordeling blandt ansatte:
Kvinder 51,1 pct.
Mænd 48,9 pct.

hensyntagen til individuelle regelsæt. Efterfølgende
kræver det åbne, engagerede og tålmodige medarbejdere, der hver især yder en indsats for, at
den enkelte praktikant føler sig velkommen og
værdsat. Men vi har også erfaret, at det er meget
givende at udvise samfundsansvar.
Alle fem varehuse har ydet et fantastisk bidrag, og
vi har generelt haft en rigtig god oplevelse. Projektet giver glæde og stolthed for medarbejderne, der
støtter op og hjælper de flygtninge, der er i deres
afdeling. Samtidig er det berigende at se glæden
hos vores praktikanter over at være med, at se dem
udvikle sig og høre, hvor stolte de er over at kunne
forsørge deres familier.
I alt ti ud af 76 flygtninge (13 pct.) er blevet ansat
i IKEA Danmark efter praktikopholdet.
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Tak for en fantastisk
indsats i FY16
Vi vil gerne motivere vores medarbejdere til at yde en ekstra indsats
og takke dem for den værdi, de skaber over tid. Når IKEA har succes
og vokser vil vi dele succesen med vores medarbejdere. Derfor har
vi også i FY16 både et bonusprogram og et loyalitetsprogram. Bonusprogrammet forsøder tilværelsen her og nu, når den enhed, man
arbejder i, når sine mål, mens loyalitetsprogrammet er et tilskud til
den enkelte medarbejders pensionsopsparing.
One IKEA Bonus er et enkelt og resultatbaseret bonusprogram for alle medarbejdere, der har været ansat uden afbrydelse i mere end seks måneder.
Hver enhed arbejder mod individuelle mål, og vi yder en stor indsats for at
sikre, at alle enheder har de optimale betingelser for at opnå bonus for året.
Det er med stor glæde, at vi, på baggrund af et fantastisk resultat, udbetaler
bonus til alle berettigede medarbejdere for FY16. Størrelsen af den konkrete
bonus afhænger af, hvordan den enkelte medarbejders enhed har nået sine mål.

One
IKEA
Bonus

Loyalitetsprogrammet TACK! er globalt og baseret på, at vi når vores globale
mål. Alle medarbejdere, der har været ansat i mere end fem år, får det samme
beløb – uanset afdeling, stilling og lønniveau – udbetalt til deres pensionsopsparing. Berettigede deltidsansatte får et beløb, der svarer til det antal
timer, de har arbejdet. For medarbejdere, der endnu ikke er kvalificeret, bliver
der, for hvert hele regnskabsår de er ansat, reserveret et tilsvarende beløb,
som bliver indbetalt på deres pensionsopsparing, når de har været ansat
i fem år.
I december 2015 fik alle fuldtidsmedarbejdere med min. fem års anciennitet
udbetalt 11.233 DKK til deres pensionsopsparing for de resultater, vi skabte
sammen i FY15. En eventuel udbetaling for FY16 bliver offentliggjort i starten
af december 2016.
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Ansvarlighed er et
omdrejnings punkt i IKEA

®

IKEA vil være foregangsvirksomhed globalt,
nationalt og lokalt, når det gælder bæredygtighed og socialt ansvar som en integreret del
af virksomheden. Og vi er parate til at sætte
handling bag ordene.
I FY16 gik vi all in ved bl.a. kun at sælge LED
belysning, bruge bedre bomuld i alle tekstiler og
udelukkende servere fisk og skalddyr som er enten
ASC eller MSC certificeret. Og vi lancerede et nyt og
agendasættende affaldssorteringssamarbejde med
Aalborg kommune. Dette er bare nogle af vores bud
på forretningsdrevet samfundsansvar i FY16.
Det skaber stolthed i IKEA Danmark, at vi som
virksomhed bidrager til at drive både den grønne
og den sociale agenda på verdensplan. Vi sælger
indretningsløsninger, der inspirerer og gør det
muligt for vores kunder at leve et mere bæredygtigt
liv derhjemme. Vi tilstræber ressource- og energiuafhængighed i vores varehuse, og vi engagerer
os i hele verden for at bidrage til at skabe et bedre
liv for mennesker og samfund, som vi påvirker.
Vi er imidlertid bevidste om, at bæredygtighed i høj
grad er en global IKEA agenda. Det er ikke IKEA
Danmark, der køber råvarerne ind eller vælger vores
leverandører. På dette område har vi tillid til IKEA
Range & Supply. Det er til gengæld vores ansvar,
at vi forsøger at inspirere vores kunder til et mere

bæredygtigt liv derhjemme, samt at vi engagerer os
lokalt og optræder som en god nabo i de kommuner,
vi er til stede i.
Derfor tog vi også i FY16 en række lokale initiativer,
der flytter vores samfundsansvarlige agenda
tættere på danskerne:
•V
 i har styrket samarbejdet med vores nationale
partnere (UNICEF, WWF Verdensnaturfonden,
FSC og Arla MADlejr).
•V
 i har vist os som en god nabo ved at arrangere
loppemarkeder i varehusene og involvere os i
en række lokale arrangementer som fx Aarhus
Festuge.
•V
 i har involveret os i integration af flygtninge
og har skabt 76 praktikpladser til flygtninge i
kommunerne omkring vores fem varehuse, og
efterfølgende ansat 10 praktikanter, der har
afsluttet deres praktikforløb.
•V
 i har lanceret samarbejde omkring
affaldssortering i Aalborg, hvor vi er en
partner for kommunen på området.
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Bæredygtige
nøgletal
Forbedring i energieffektivitet
Samlet set er IKEA Danmark blevet 1,3 pct. mere
energieffektiv i FY16 end i FY15. Det er et stykke
fra målet om 5 pct. forbedring, hvilket primært
skyldes et samlet øget varmeforbrug i forhold til
foregående år.
Den samlede mængde vedvarende energi produceret
af vores vindmølle i Taastrup og solcelleanlægget i
Aarhus var i FY16 knap 1,3 GWh, eller ca. 7,3 pct. af
vores samlede elforbrug for IKEA Danmark. Det er
dansk rekord!
I FY16 har vi udskiftet belysningen i Odense og
Aalborg til LED. Dette har medført ca. 10 pct.
reduktion af elforbruget i de to varehuse.
I det kommende år er det vores mål at blive 4,5 pct.
mere energieffektiv end i FY16. Dette forventer vi
primært at opnå ved besparelser på elforbruget. Vi
er ved at kigge på endelig udskiftning af al varehusbelysning til LED i IKEA Taastrup og Gentofte.

ǀ
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Relativt energiforbrug
(kWh forbrugt per solgt kubikmeter produkter)
IKEA Danmark (alle varehuse)

Gennemsnitlig andel
af affald, sorteret til
genanvendelse
IKEA Danmark (alle varehuse)

Endvidere undersøger vi PV-installation i Odense
og Aalborg og forventer, at dette kan færdiggøres
i FY17.
Ny indtjeningsrekord i affaldshåndtering
IKEA Danmark har i mange år haft fokus på affaldshåndtering ved at oplyse kunder om korrekt
anvendelse af produkterne og ansvarlig bortskaffelse af emballage. Samtidig har vi arbejdet på at
sikre effektiv og nem sortering af affald for både
kunder og medarbejdere i vores varehuse. Da vi
skal betale for at komme af med usorteret affald,
mens vi kompenseres for sorteret affald, er det
målet at sikre sortering af affald i rene, genbrugelige fraktioner.
I FY16 overgik vi endnu engang os selv ved at
sortere 91,3 pct. af vores affald (ekskl. affald fra
vores restauranter) og det gav os en indtægt på
ca. 842.000 DKK. Til sammenligning sorterede vi
i FY15 90,76 pct. og tjente knap 472.000 DKK.

58,15
kWh/m2

58,40
kWh/m2

90,76%
87,61%
56,55
kWh/m2

FY12

FY13

91,3%

FY14

56,00
kWh/m2

FY15

78,58%
55,27
kWh/m2
FY16

72,68%

FY12

FY13

FY14

FY15

FY16

Salg af LED pærer

Danmark er igen i top 3!

IKEA Danmark (alle varehuse)

Salget af produkter og løsninger til et mere
bæredygtigt liv derhjemme udgør en stadig større
del af IKEA Danmarks omsætning. I regnskabsåret
FY16 indtog vi igen en 3. plads på listen over
de IKEA markeder, der sælger mest til et mere
bæredygtigt liv derhjemme. I FY16 omsatte disse
produkter for ca. 316 mio. DKK. Det svarer til
8,2 pct. af vores samlede omsætning og en
stigning på omkring 55 mio. DKK ift. året før.

1.806.552 stk

1.987.082 stk

1.207.401 stk

FY14

FY15

FY16
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Bæredygtige fisk og
skaldyr på menuen
IKEA serverer fisk og skaldyr til de mange kunder, der årligt kommer i vores restauranter. Derfor er det også vores ansvar at være
med til at fremme udviklingen indenfor bæredygtig akvakultur.
I september 2016 gik vi derfor over til udelukkende at servere bæredygtig fisk og skaldyr i IKEAs 370 restauranter verden over. Restauranterne
betjener årligt mere end 600 millioner gæster, som nu kan nyde retter med
fisk og skaldyr, som er certificeret af Aquaculture Stewardship Council (ASC)
og Marine Stewardship Council (MSC). På globalt plan kan vi tilbyde hele 23
forskellige typer af certificerede fisk og skaldyr. I Danmark kan kunderne lige
nu nyde fem typer certificeret fisk og skaldyr bl.a. rejer, sild og laks i vores
restauranter landet over. Beslutningen om at servere bæredygtig fisk og
skaldyr betød også, at forbrugerne på 8 markeder, bl.a. Tyrkiet, Thailand og
Mellemøsten, der ikke tidligere har kunne købe certificeret fisk og skaldyr, nu
får muligheden. Vi håber, at tiltaget kan være med til at inspirere både andre
virksomheder og vores kunder til at leve mere bæredygtigt.

ANS VAR L IGHED
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Bedre bomuld
Bomuld er et vigtigt råmateriale for IKEA. Vi benytter det til alt fra
sofaer og håndklæder til sengetøj og gardiner. Derfor har det stor
betydning for miljøet, at IKEA i FY16, som den første detailvirksomhed i verden, offentliggjorde at vi nu udelukkende benytter
mere bæredygtig bomuld i produktionen.
IKEAs forbrug af bomuld svarer til 0,7 pct. af den bomuld, der dyrkes på
verdensplan. Efter ti års fokus og hårdt arbejde har vi nået målet om
udelukkende at bruge mere bæredygtig bomuld og dermed sikre mindre
vandspild, mindre brug af kemisk gødning og pesticider og større profit for
bønderne – uden at øge prisen på produkterne over for kunderne. Den
globale indsats for mere bæredygtig bomuld er på en gang en game
changer for bomuldsindustrien og en vigtig business case for bæredygtighed. Det, der er godt for mennesker og miljø, er også godt for forretningen.

Indlysende LED
I starten af FY16 gik LED solo i IKEA. Vi skiftede til et belysningssortiment, som udelukkende består af energibesparende LED pærer
og lyskilder.
Mange udefra satte spørgsmålstegn ved, om dette ville føre til en nedgang i
omsætningen, men det gjorde det ikke – blandt andet på grund af målrettet
salgsstyring, der gennem de sidste par år har placeret vores brede LED
sortimentet først i belysningsafdelingen. Beslutningen om udelukkende at
sælge LED belysning sender et stærkt signal til vores kunder. Vi er ambitiøse
og oplever, at det er en god forretning og styrker vores troværdighed, når vi
går all in på et område som LED. Kunderne straffer os ikke ved at gå andre
steder hen. Tværtimod. Og beslutningen har stor impact: Når vi skifter over
til LED, gør vores kunder det samme. Dermed bidrager både vi og de til at
forandre verden – en LED pære ad gangen. Mindre energiforbrug betyder også
mindre elregninger, og mere end 1,9 mio. solgte LED pærer svarer faktisk til,
at vores kunder har sparet over 200 mio. DKK på deres elregninger sidste år.
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Et bedre liv for mennesker
og det samfund, vi påvirker
I Danmark er det IKEA Danmarks ansvar at
varetage IKEA Foundations globale samarbejder og supplere disse med stærke og lokale
partnere.
Vi har derfor i mange år samarbejdet med UNICEF,
Red Barnet, WWF Verdensnaturfonden og FSC om
at skabe en bedre hverdag for socialt udsatte børn i
Danmark og gøre en indsats for at beskytte vores
lokale miljø. Siden 2014 har vi også haft et samarbejde med Arla Fonden omkring deres MADlejr.

En lysere fremtid for flygtninge
”Køb en LED pære i dit lokale varehus eller online, og
IKEA donerer 1 euro til FN’s flygtningelejre.” Det var
budskabet i IKEAs globale kampagne ”En lysere fremtid for flygtninge’” som også i FY16 endte med et flot
resultat. Danske IKEA kunder sørgede for en donation
på over 2 mio. DKK, som går til lys og vedvarende
energikilder i FN’s flygtningelejre, og dermed bedre
forhold for nogle af verdens mest udsatte mennesker.
Siden kampagnen kørte første gang i 2014, er der på
verdensplan doneret knap 230 mio. DKK.

2.000 børn på Arla Fondens MADlejr
Sammen med Arla Fonden vil IKEA Danmark skabe
mulighed for, at børn lærer om madlavning og gode
madvaner. I FY16 har ca. 2.000 elever i 6.-7. klasse
været på MADlejr for at styrke deres madglæde og
viden om råvarer. MADlejren giver også mulighed
for at sætte fokus på, hvordan vi alle kan leve lidt
mere bæredygtigt ved bl.a. at arbejde med sæsonens varer, mindske madspild og sortere affald.
Endelig giver MADlejren IKEA mulighed for at følge
med i, hvordan børn bruger vores køkkenredskaber
og hvilke andre behov, de har i køkkenet. Det
hjælper os til at udvikle vores produkter og forstå,
hvordan vi kan skabe de bedste løsninger til både
børn og deres forældre.

Indretning i modtagecenter til syriske flygtninge
I september 2015 hjalp IKEA Danmark Røde Kors med at
indrette en række lokaler på modtagecenteret i Allerød
i Nordsjælland. Det var i den periode, at der kom flere
specielt syriske flygtninge, på flugt fra borgerkrigen i
deres hjemland, til Danmark.

170.000 DKK til WWF
IKEA sælger nu udelukkende MSC- eller ASC-certificerede fisk og skaldyr. For at sætte fokus på dette,
lancerede vi i maj 2016 vores årlige kampagne med
WWF, hvor vi donerede 5 kr. til WWF Verdensnaturfonden for hver fiske- og skaldyrsret, vi solgte i
WORKING
TOGETHER TO
INSPIRE
SUSTAINABLE
SOLUTIONS

IKEAs restauranter og bistroer i kampagneperioden.
Det medførte en samlet donation for perioden på
ca. 170.000 DKK.
550.000 DKK til Red Barnet
Red Barnet har været en af IKEAs faste samarbejdspartnere, siden de tilbage i 1990’erne medvirkede til
at forfatte den del af vores adfærdskodeks, der har
til formål at forhindre og forebygge børnearbejde.
Hver gang IKEA FAMILY medlemmer viser deres kort,
når de handler, donerer vi 25 øre til Red Barnet.
I FY16 skete det flere gange end nogensinde før, og
den samlede donation endte på mere end 550.000
DKK til Red Barnet.
835.000 DKK til UNICEF og Red Barnet
IKEA Danmark var igen i FY16 en aktiv del af den
globale Tøjdyrskampagne, og det lykkedes os at
overgå det flotte resultat fra FY15. I kampagneperioden solgte vi 111.000 tøjdyr og eventyrbøger
i de fem varehuse i Danmark. Det betød, at IKEA
Foundation kunne donere 835.000 DKK til UNICEF
og Red Barnet, der vil bruge donationen til at sikre
skolegang for nogle af verdens fattigste. På verdensplan blev der solgt 11,1 mio. tøjdyr og eventyrbøger,
hvilket gav en samlet donation på 82,7 mio. DKK.
4.000 tøjdyr til udsatte børn i Danmark
I FY16 udvidede IKEA Danmark igen tøjdyrskampagnen, så vores kunder havde mulighed for
at donere det tøjdyr eller den børnebog, de købte,
til et lokalt formål. I FY16 blev der i alt givet knap
4.000 bamser videre til lokale organisationer, som
arbejder med udsatte børnegrupper.

Insert Partners
logo in this area
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IKEA Gentofte
®

Bedste salgsresultat i IKEA Gentoftes historie
På trods af at varehuset var under ombygning fra
marts til juli, opnåede vi i FY16 det bedste salgsresultat nogensinde i IKEA Gentofte. Endda med
en ny salgsrekord i august måned. Samtidig er vi
blevet endnu bedre til at fastholde vores medarbejdere i deres job, og antallet af medarbejdere, der
har valgt at stoppe i IKEA, er faldet 30 pct. over de
sidste tre år.

Beretninger fra
varehusene

De gode tal bunder bl.a. i et langvarigt fokus på at
skabe gode kundeoplevelser. Vi er blevet bedre til
at anvende vores indretningskompetencer i varehuset og vise løsninger og inspiration, som afspejler
lokalområdet. I juli måned kunne vi slå dørene op
til vores helt nye 4.650 kvadratmeter møbeletage,
hvor vi har skabt en række nye rum i varehuset
indrettet med inspiration fra rigtige boliger i Nordsjælland. For at kunne skabe de nye rum, har vi
nemlig været på besøg i 14 hjem i lokalområdet for
at finde ud af præcis, hvordan familier i Nordsjælland bor, og hvilke behov og drømme de har om
deres hjem.
Praktikordning skaber stolthed
i hele organisationen
Siden 4. januar har i alt 15 flygtninge været i
praktikforløb i IKEA Gentofte, hvor de har arbejdet
på lageret, i legelandet, ved kasselinjen og i informationen. Igennem hele forløbet har de fået særlig
støtte fra en mentor og vores andre medarbejdere.
Projektet har været en stor succes, som bl.a. skyldes
det gode samarbejde med jobcenteret, hvor vi har

lavet en klar aftale med dem fra starten om, at de
ordner det meste af det administrative, så vi kan
fokusere på den gode integration. Vi har allerede
kunne ansætte 10 dedikerede medarbejdere, som
har været ivrige for at få
et arbejde allerede fra dag
”Vi tager vores
1. Social ansvarlighed har
sociale ansvar
altid været en stor del af
alvorligt, og
IKEAs DNA. Med det her
vi er stolte
projekt mærker vi det på
en helt anden og ny måde.
over vores
Projektet giver glæde og
praktikprogram,
stolthed for de nuværende
der hjælper
medarbejdere, der støtter
flygtninge
op og hjælper de flygtninge,
der er i deres afdeling.
ud på arbejds-

markedet.”

Initiativet fortsætter så
længe, der er behov for
Lena Vandal,
Varehuschef i Gentofte
det. Vi ansætter i forvejen
mellem 50 og 100 hvert år.
Vi har stort behov for god
arbejdskraft. Og der er
i den grad plads til, at
nogle af dem er flygtninge. At vi selv kan lære
dem op i integrationsprojektet her, er bare en
ekstra bonus.
I årets løb har vi desuden styrket vores relation til
nærområdet gennem velgørende arrangementer
som loppemarked, nabofest og charity middag.
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IKEA Taastrup

IKEA Odense

Årets IKEA varehus i Danmark
IKEA Taastrup har haft en fantastisk salgsudvikling i FY16. Vores omsætning
i Møbler og Boligindretning voksede med 7 pct.

Endnu et rekordår i IKEA Odense
I FY16 har vi arbejdet videre med at styrke vores kunders indkøbsoplevelse, hvor vi i endnu højere grad end tidligere har formået at sikre, at
varen er på lager, at der er korte køer til kassen og at kunden altid får
en god betjening.

®

”IKEA Taastrups
540 medarbejdere har med
deres fokus
på varehusets
gæster og store
engagement
i forhold til at
udvikle forretningen været
hovedårsag
til, at vi blev
kåret til årets
IKEA varehus
i Danmark”

Vores restaurant har været under ombygning, hvor vi har
forsøgt at skabe nogle mere indbydende og hyggelige
rammer. Vi har også fået en ny og spændende menu, og
de nye tiltag har betydet, at vores Restaurant og Svenske
Madmarked har givet en vækst på 9 pct.

®

FY16 har generelt stået i køkkenets tegn i IKEA Taastrup.
Med afsæt i en vision om at forbedre kundernes købsoplevelse, og gøre den mere inspirerende, har vi opdateret
afdelingens indretning. Tiltaget har været med til at sikre
os en tocifret vækst i vores køkkensalg.

Vi har også undersøgt, hvordan vores kunder bor. Vi er blevet klogere
på deres ønsker. Og vi har fået indblik i, hvilke udfordringer de oplever i
forhold til indretning. Den viden har vi taget med os tilbage til varehuset
for at skabe rum og løsninger, der inspirerer til en bedre hverdag, og
som kan løse nogle af vores kunders udfordringer i dagligdagen.
Derudover har vi arbejdet intenst med årets tema ”Livet i og omkring
køkkenet”. Vi har koordineret på tværs af afdelinger og arbejdet på at
vise produkter, der knytter sig til køkkenet fra indgang til udgang – og
på vores hjemmeside.

Samtidig er det lykkedes os at nå de opstillede mål for One
IKEA Bonus. Og vi er glade for, at alle vores medarbejdere
kan se frem til at få udbetalt en velfortjent bonus for deres
store indsats.

Vores medarbejdere har ydet en fantastisk indsats. Og man må sige,
at det store fælles arbejde har båret frugt. Samlet set voksede vores
omsætning med 6,9 pct., hvilket gør FY16 til
endnu et rekordår for IKEA Odense.

Aftale om hjælp til udsatte grupper
Da vi ønsker at målrette vores arbejde med udsatte grupper i samfundet, har vi styrket vores samarbejde med Høje
Taastrup kommunes jobcenter. Vores nye partnerskabsAnders Olsen,
aftale fra oktober indeholder både fastholdelse af sygeVarehuschef i Taastrup
meldte medarbejdere, en aftale om virksomhedspraktik og
løntilskudsansættelse, en voksenlærlinge-ordning, kurser,
jobrotation og endelig en fornyelse af vores aftale om at tage flygtninge i praktik.
Praktikordningen indeholder også en mentorordning, hvor hver praktikant får tilknyttet en kollega, som afsætter et par timer om ugen til at hjælpe praktikanten
med alt fra busplaner og arbejdskultur til at forklare fastelavnstraditioner. Indtil
nu har vi haft 9 flygtninge i praktik, og vi ser frem til at modtage endnu flere.
Vi har desuden et samarbejde med JAC Vestegnen om løbende at have 10
udviklingshæmmede i praktik. Derudover samarbejder vi med Grennessminde
i Taastrup, som er et bo-, arbejds- og uddannelsessted for unge med særlige
behov, hvorfra vi i øjeblikket har 5 personer i praktik.

Nyt madmarked med svenske specialiteter
I juli havde vi fornøjelsen af at åbne vores nye
Svenske Madmarked, hvor kunderne nu har
mulighed for at vælge mellem 80 svenske
produkter. Svensk Madmarked findes i mange
andre IKEA lande, og vi kan godt lide ideen om,
at vores kunder oplever en rød tråd gennem
hele varehuset – så man både kan købe svensk
boligindretning og opleve den svenske madkultur.
Det giver også borgerne i Odense og omegn
mulighed for at tage de retter med hjem, de
har smagt i restauranten, så de i højre grad
kan udforske det svenske køkken derhjemme.
I forbindelse med at vi byggede det nye madmarked, har IKEA ligeledes frisket bistroen og
kundeområdet op med nye møbler og nyt gulv
samt kaffe ”to go”.

”I FY16 er det
lykkedes os
både at styrke
den enkelte
medarbejders
faglige kompetencer og sikre
en samlet vækst
i omsætningen
på 6,9 pct.
for hele IKEA
Odense”
Namik Catkafa,
Varehuschef i Odense

38

L O K A L E F O R TÆ L L IN G E R

ǀ

IKEA Aarhus

IKEA Aalborg

®

Lokalt fokus betaler sig
IKEA Aarhus har afsluttet sit andet år i det
nye varehus, og der er stadig fuld tryk på
udviklingen af både forretning og medarbejderkompetencer. I FY16 voksede den
samlede omsætning med 6,5 pct. Særligt
årets tema ”Livet i og omkring køkkenet”
har bidraget til den øgede omsætning. Men
der har generelt været flot vækst på tværs
af alle varehusets afdelinger.
I løbet af året har vi haft stort fokus på at
skabe inspiration med lokal relevans. Vi
har arbejdet målrettet på at forstå vores
kunders drømme og behov i boligen. Det
har blandt andet resulteret i en ombygning
af afdelingen for Bad, hvor vi har gjort os
umage for at bygge et inspirerende miljø,
der afspejler det lokale marked.
Vi har i FY16 arbejdet med kompetenceudvikling for alle vores medarbejdere.
Vi har ønsket at skabe en endnu bedre
kundeoplevelse. Ikke blot gennem kundens
møde med sortimentet, men også igennem det personlige møde med kompetente
medarbejdere.
De bedste arbejdsforhold for unge
Hvert år kårer Jobpatruljen Østjylland den
bedste ungdomsarbejdsplads i Aarhus.
Prisen går til den virksomhed, som har
de bedste arbejdsforhold for unge fritidsjobbere og har gjort noget særligt for at
sikre dem et godt arbejdsmiljø. I år vandt
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IKEA Aarhus prisen. Begrundelsen var bl.a.
gode lønforhold, og at vi sørger for et godt
arbejdsmiljø for de unge med trygge rammer, ligesom vi går højt op i at overholde
de særlige regler, der gælder for ansatte
under 18 år. Vi er stolte af vores diplom og
vil fortsætte arbejdet med at skabe en god
arbejdsplads for vores unge medarbejdere.
Støtte til
Børnenes Kontor
”Ud af mere
Vi har fortsat vores
end 200 virktætte samarbejde
somheder i
med Børnenes Kontor,
der yder hjælp til
Østjylland
skolebørn fra familier
kårede Jobpamed begrænsede
truljen IKEA
økonomiske midler.
Aarhus som
I år renoverede vi for
tredje år i træk deres
den bedste
sommerlejr. Denne
arbejdsplads
gang var det 7 sovefor unge under
værelser, der fik et
løft, og forhåbentlig er
18 år – det er
det nu mere hyggeligt
selvfølgelig
for børnene at besøge
noget, vi
lejren. Vi donerede
er stolte af”
også 20.000 DKK,
som var overskudJohn Kristian Sørensen,
det fra vores årlige
Varehuschef i Aarhus
loppemarked, og vi
fik indsamlet 1.500
bamser i forbindelse med vores tøjdyrskampagne, som vi kunne give videre til
Børnenes kontor.

IKEA Aalborg vokser både
i privat og erhverv
Med en samlet vækst på over 5 pct. har
FY16 været et godt år i Aalborg. Det flotte
resultat skyldes bl.a. en stor vækst i køkkener, hvor omsætningen alene er vokset
med 13 pct. IKEA køkkener er med andre
ord populære i Nordjylland. Det skyldes
ikke mindst vores dygtige medarbejdere
i afdelingen, der hele tiden holder sig
opdateret om den nyeste viden, og hjælper
hver eneste kunde med at skabe et flot og
funktionelt køkken.
Samtidig har vi oplevet en massiv vækst
på 40 pct. i IKEA Business. Vores erhvervskunder har set værdien af vores fleksible
løsninger og gode service. Konsulenterne
kender sortimentet til bunds, og sammen
med vores indretningseksperter har de den
viden, der skal til for at skabe en god og
velindrettet arbejdsplads. Men FY16 har
ikke kun været et stærkt år rent salgsmæssigt. I samarbejde med Aalborg Kommune
har vi også styrket vores grønne profil. Og
på personalesiden giver mere end 360 medarbejdere i vores tilfredshedsundersøgelse
(VOICE) udtryk for, at IKEA Aalborg er en
god arbejdsplads.
Bæredygtig bytteservice
IKEA Aalborg fortsatte i 2016 succesen
”Byt til nyt”. Hele året har nordjyderne haft
mulighed for at indlevere gamle møbler og
få nye i bytte. Det gamle møbel blev solgt

videre og fik dermed nyt liv. Med initiativet
ønsker IKEA fortsat at sætte fokus på det
positive i at genbruge.
Affald blev til innovative løsninger
I FY16 lancerede vi et samarbejde imellem
IKEA Aalborg, Aalborg Kommune og Aalborg
Universitet omkring
kommunal affaldsind”Vi er rigtigt
samling. Samarbejdet
opstod på baggrund
glade for, at
af Aalborg Kommukunderne har
nes nye affaldsplan
taget godt imod
”Aalborg uden affald”.
I projektet blev hele
Byt-til-nyttankegangen omkring
konceptet og
affaldssortering i
planlægger
boligen vendt på
derfor at udvide
hovedet for at finde
frem til de bedste og
bytteservicen
mest innovative løstil at fortsætte
ninger med udgangsi hele 2017.”
punkt i IKEAs eksisterende sortiment.
Peter Elmose,
De løsninger, der kom
Varehuschef i Aalborg
ud af samarbejdet,
vises i IKEA Aalborg
frem til 1. februar
2017, ligesom kommunen har fået plads til
at kommunikere med kunderne i varehuset. I FY17 vil vi skabe mere sammenhæng
mellem vores sortiment og det bæredygtige
liv derhjemme.
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IKEA eCommerce

IKEA Kundesupport

Top 3 globalt målt på vækst
FY16 har været et fantastisk år for eCommerce
i Danmark. Vi kan for første gang præsentere
positive tal på bundlinjen. Og samlet set har
eCommerce bidraget med hele 14 pct. af væksten
i Danmark.

Kundernes feedback er guld
I Kundesupport arbejder vi for at sikre alle kunder
en god oplevelse - ligegyldigt hvordan og hvornår
de kontakter IKEA. Vi har fokus på at forstå
kundernes situation og hjælpe dem hurtigt videre.
Og vi tror på, at nøglen til god service er at lytte
og lære af den feedback, kunderne giver os. Det
er sådan, vi skaber et endnu bedre møde næste
gang, de besøger os.

De gode resultater skyldes en lang række tiltag
på tværs af eCommerce. I årets løb har vi både
introduceret nye seriesider og arbejdet målrettet
med, hvordan vi præsenterer vores produkter bedst
muligt. Samtidig har vi udviklet et nyt værktøj, som
sikrer en bedre styring af vores online sortiment og
forbedrer købsoplevelsen. Vi har også ansat nye
medarbejdere, så vi for alvor kan løfte opgaverne
og skabe mere vækst.
Året igennem har vi haft særligt fokus på to konkrete
business cases: En forbedring af leveringspriserne
på parcel. Og et dedikeret online salgsteam inden
for køkkener. Derudover har vi løbende arbejdet på
at udvikle og opdatere check-out flowet for at øge
konverteringen.
Den store fælles indsats i FY16 betyder, at vi i
dag ligger på en flot 3. plads i vækst, hvis man
sammenligner os med vores globale kollegaer
inden for eCommerce.

”Vi har fokus på at skabe daglig
vækst samtidig med, at vi nu
har en plan for eCommerce
organisationen frem til 2020”
Henriette Thiim, eCommerce Manager

Det stigende salg i varehusene har betydet, at
vi har haft travlt ved telefonerne. Alligevel giver
kunderne en god og positiv feedback på deres
kontakt med Kundesupport. Den samlede tilfredshedsscore lå i FY16 på 85. Samtidig formåede vi
at holde den gennemsnitlige ventetid nede på
1:52 minutter for indkommende telefonopkald.
I Kundesupport er vi stolte over, at vores interne
VOICE undersøgelse på flere punkter tog endnu
et spring fra FY15 til FY16. Især spørgsmålene
omkring kunde- og forretningskompetence gav et
stort hop fra 80% til 89%. Det vidner om, at vores
langsigtede fokus på coaching og kompetenceudvikling betaler sig.

”I FY16 er det lykkedes at
få kundetilfredshed og
medarbejdertilfredshed til
at vokse hånd i hånd.”
Dorthe Josefine Nielsen, Chef i Kundesupport
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Vi glæder os til FY17
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Vi investerer fortsat i vores services, IKEA.dk,
eCommerce og Kundesupport for at imødekomme
kundernes behov for hjælp, støtte og inspiration.
Vi vil også styrke vores organisation ved at investere
i kompetenceløft af medarbejdere, der kan forberede
os på at indtage nye varehuse og fremtidig vækst.
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Nye huse giver nye kunder og styrker efterspørgslen.
Derfor vil vi også i løbet af FY17 investere i mere
lagerkapacitet i København gennem et nyt detaillager
i Brøndby, der skal supportere varehusene i Taastrup
og Gentofte og varehuset på Kalvebod Brygge. Vi vil
også fortsat investere i varehuset i Gentofte og udnytte
alle de muligheder, der findes for at forbedre og udvide
vores tilbud til de lokale kunder i og omkring Gentofte.

kt

En godkendelse til at bygge et nyt IKEA varehus på
Kalvebod Brygge i København vil være et vigtigt mål at
nå i FY17. Forberedelserne forløber efter planen, og vi
har høstet meget positiv respons fra københavnerne,
der glæder sig til et nyt varehus i midten af byen.
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Med resultatet for FY16 nærmer vi os de fantastiske 4 mia. DKK, der ellers var målet for FY17.
Og det glæder os, for profit giver ressourcer til
at vokse yderligere. I FY17 vil vi derfor investere
i udviklingen af vores forretning på kort og lang
sigt. Vi ser stadig mange nye muligheder for at
forbedre hverdagen for de mange i Danmark ved
at komme tættere på dem.

Tak til alle medarbejdere
for en stor indsats i FY16

Kom
indenfor

Årsberetning IKEA Danmark FY16
®

