IKEA KONCERNEN I SVERIGE PÅ 2 MINUTER
VÅR VISION

Att skapa en bättre vardag för de många människorna.

VIMLE

Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av formoch funktionsriktiga heminredningsartiklar till så låga
priser att så många som möjligt kan köpa dem.

ANTAL BESÖKARE,
MILJONER

38,1 90
varuhus

ikea.se

Kan kombineras
efter smak och behov.

Sedan 2015 har IKEA 46 vindkraftverk i Sverige.
Total årsproduktion: cirka 378 GWh,
Förbrukning: cirka 57 GWh (VÅ16).

Vi säljer enbart
LED-belysning –
bättre för både
hem och miljö.
Med en smart

SORTIMENT

Vi introducerar omkring 2 000 nya
produkter varje år, varav några ingår
i våra tillfälliga kollektioner. Vi arbetar
ständigt med att förbättra våra
produkter utifrån det vi kallar
demokratisk design: form, funktion,
hållbarhet, kvalitet och pris.

LED-ljuskälla som

TRÅDFRI

kan
belysningen
anpassas efter
aktivitet.

Antal artiklar: 9 500.
73% av träet vi använder är FCScertifierat. Vårt mål är att allt trä
ska vara FSC-certifierat år 2020.

MAT är en viktig del av kundernas köpupplevelse på IKEAs
varuhus. Fokus framöver är att jobba ännu mer med hållbarhet
kopplat till mat, där vi bland annat har som mål att minska vårt
matavfall med 50% till 2020.

All bomull vi använder kommer
från hållbara källor.

All vår fisk och skaldjur kommer från mer hållbara källor
(ASC- och MSC-märkning), och vårt kaffe är UTZ-certifierat
och ekologiskt.

ANTAL ANSTÄLLDA
FY17
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FY16

8 039

FY15

7 523

FY14

7 152

FY13

6 766

5,3
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män

kvinnor

andel kvinnliga ledare

VÅR PERSONALIDÉ

FÖRSÄLJNING: 16,4 miljarder SEK
SKATT: IKEA koncernen i Sverige har under
den senaste femårsperioden betalat nästan
2,2 miljarder kronor i bolagsskatt i Sverige
och fastighetsskatten uppgick till cirka 400
miljoner kronor under samma period.
IKEA-koncernen har brutet räkenskapsår, vilket innebär att verksamhetsåret sträcker sig mellan 1 sep – 31 aug.

miljoner portioner

köttbullar serverades under året.

BRÖNDEN

Handvävd matta.

Vi ger jordnära, ärliga människor möjlighet att utvecklas både
som individer och i sina yrkesroller, så att vi tillsammans med
stort engagemang kan skapa en bättre
vardag för oss själva och våra kunder.

