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Om IKEA 
IKEA er et verdibasert selskap som er lidenskapelig opptatt av livet hjemme. Visjonen vår er å 
skape en bedre hverdag for de mange menneskene, og det påvirker alt vi gjør. Fra produktene 
vi lager til materialene vi bruker, hvordan vi jobber sammen og ideene vi deler. 

Vi er stolte av visjonen vår og av at den ikke bare er en frase. Den er et kompass som hjelper oss 
– 217 000 medarbeidere over hele verden – med å gå i samme retning. Den sørger for at vi har 
beina godt plantet på bakken, fokuserer på å være tilgjengelige og inkluderende og å alltid 
være på lag med de mange.  

IKEA ble grunnlagt i 1943 av Ingvar Kamprad i Älmhult, Sverige, og startet opprinnelig med salg 
via postordre. IKEA AS er en del av Ingka-gruppen, som er den største franchisetakeren av IKEA-
konseptet. Ingka driver 378 varehus, inkludert de norske enhetene, verden over.  

IKEA AS åpnet i Norge i 1963 og har varehus i Oslo, Asker, Bergen, Stavanger, Trondheim, 
Lillesand og på Ringsaker. I tillegg har vi et separat planleggingsstudio i Akersgata i Oslo 
sentrum, som vi åpnet i februar 2020. Totalt jobber det rundt 3100 medarbeidere i IKEA i Norge. 
Varehusene våre i Norge hadde rundt 10 millioner besøk i dette regnskapsåret, mens IKEA.no 
hadde over 50 millioner besøk. IKEAs hovedkontor og kundesenter ligger i Asker.  

Vår virksomhet har avvikende regnskapsår fra 1. september til 31. august. 

Et eksepsjonelt år 

2020 har så langt vært et år utenom det vanlige. Før koronapandemien brøt ut, var vi godt på 
vei med å levere på målene våre og utvikle nye kundeopplevelser. Vi endrer oss og leverer 
resultater på samme tid, for å skape det nye IKEA som er rimeligere og mer tilgjengelig for 
kundene våre, med en positiv innvirkning på mennesker og miljø. 

Så, mer eller mindre over natta endret samfunnet vårt seg og hjemmene våre ble gjort om til 
kontor, skole, gymsal, lekeplass og sosial sone. Når restriksjoner begrenset tilgangen vår til 
verden utenfor hjemmets fire vegger, måtte vi stole på at hjemmet og digitale verktøy kunne 
tilfredsstille alle våre behov. Det har aldri vært stilt så store krav til hjemmene våre, som i løpet 
av dette året. 

Vi måtte tilpasse oss en helt ny måte å leve på, med hjemmet som senter for alt. Ikke unaturlig 
økte interessen for å skape et bedre hjem med gode løsninger, og også interessen for IKEA. 

Gjennom krisen tilpasset vi oss raskt for å se løsninger og mulighetene blant utfordringene. Vi 
har sett den ekte kraften i bedriftskulturen vår og i verdiene våre, mens vi navigerte gjennom 
ulike hindringer – med en fart vi ikke før har sett i IKEA. IKEA AS leverte et imponerende resultat 
for regnskapsåret 2020 (FY20), til tross for den uforutsette påvirkningen av koronapandemien. 
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Helse og sikkerhet for våre medarbeidere, kunder og for samfunnet var og er vår høyeste 
prioritet. Vi er takknemlige for at vi har hatt muligheten til å holde åpent og klart å unngå 
permitteringer, og på den måten bidra til å holde økonomien i gang samtidig som vi har tatt 
vårt ansvar svært seriøst. Medarbeiderne våre tilpasset seg raskt til den nye normalen, og har 
vist en imponerende innsats, fleksibilitet og endringsvilje, som gjorde at vi klarte å holde 
dørene åpne. 

Et nytt IKEA 

Evnen til å tilpasse seg er en viktig faktor for suksess og denne evnen er viktigere enn 
noensinne. Med digitalisering, urbanisering og et økt fokus på bærekraft har kundenes behov 
vært i konstant endring de siste årene. De endrer vaner, finner og foretrekker nye måter å 
handle på. Derfor initierte vi et omfattende, treårig endringsprogram i 2018, som representerte 
den største endringen i IKEAs historie noen gang. Selv om koronapandemien stoppet verden i 
noen måneder, stoppet ikke endringen av IKEA til å bli rimeligere, med en positiv innvirkning på 
mennesker og miljø og mer tilgjengelig for kundene våre – ved å møte dem hvor og når de 
ønsker å handle.  

Koronapandemien bidro til økt netthandel og raskere implementering av nye digitale løsninger. 
Omstilling og utvikling som vi vanligvis kan bruke lang tid for å få på plass, fikk vi til i rekordfart. 
Vi tilpasset oss kundenes behov og ønsker, samtidig som vi fulgte myndighetenes instrukser og 
råd. Vi la til rette for hjemmekontor der det var mulig – blant annet for hele kundesenteret vårt.  
I tillegg fant vi alternative oppgaver for medarbeidere der det var behov, som for eksempel for 
medarbeiderne våre i restaurantene. Da Norge stengte alle restauranter og cafeer som et 
smitteverntiltak i perioden mars til juni, måtte vi på IKEA også midlertidig stenge restaurantene 
våre. Sammen med Fellesforbundet og Handel og Kontor jobbet vi hardt for å finne de beste 
løsningene, og i stedet for å permittere våre IKEA Food-ansatte tilbød vi dem andre roller 
midlertidig, for å gi dem trygghet og en stabil inntekt i en usikker periode. Vi har også forbedret 
sikkerhetstiltak og -rutiner på enhetene våre, slik at både medarbeidere og kunder skal føle seg 
trygge når de handler hos IKEA.   

Til tross for spesielle tider, har FY20 på mange måter vært et godt år for IKEA Norge og vi tror at 
fremtiden er lys. Selv om vi har sett en positiv trend i resultatene våre de siste årene, vet vi at de 
kommende årene blir utfordrende og noen ganger usikre. Derfor må vi også ta tøffe 
beslutninger for å sikre langsiktig, bærekraftig vekst. 

Det nye IKEA skal fortsatt skape en bedre hverdag for de mange menneskene, men vi skal bli 
rimeligere og mer tilgjengelige for kundene våre, og alltid ha en positiv innvirkning på 
mennesker og miljø.  

Lav pris 
Vi mener at god design skal være tilgjengelig for alle. Med god design mener vi produkter som 
kombinerer bærekraft, form, funksjon og kvalitet – til en lav pris.  

Vi vet at aleneforeldre eller par med barn er blant de gruppene som er mest økonomisk 
utfordret (levekårsundersøkelser SSB), og koronapandemien har tydeliggjort dette ytterligere. 
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Derfor satt vi oss som mål om å bli rimeligere for de mange familiene med barn, og har derfor 
senket prisene våre på produkter for barnefamilier og produkter som hjelper kundene å leve et 
mer bærekraftig liv hjemme. 

 

I lys av koronapandemien er det viktigere enn noen gang å sikre at folk, også de med tynne 
lommebøker, har råd til å kjøpe gode produkter og løsninger. Det er ikke bare produktene våre 
som skal ha en lav pris, men også tjenestene våre. De skal ha en pris som gjør dem tilgjengelige 
for alle kundene våre, og derfor har vi blant annet halvert prisene på klikk og hent.  

Bedre kundeopplevelser 
I år har nordmenn tilbrakt mer tid hjemme. Dermed blir de også mer oppmerksomme på sitt 
eget hjem og hvilke behov de har hjemme. IKEA ønsker å tilrettelegge for at alle i Norge kan 
skape et hjem som speiler hvem de er og hvilke behov de har, og dette gjør vi både gjennom 
produktene våre og gjennom vår kunnskap om livet hjemme.  

For å bli mer tilgjengelige for kundene våre, åpnet vi et planleggingsstudio midt i Oslo i slutten 
av februar 2020. To uker senere stoppet verden og Norge opp, og Oslo sentrum var folketomt. 
Dermed kom det også færre mennesker innom planleggingsstudioet og vi nådde ikke de 
ambisiøse målene vi satt før åpning. Vi er allikevel glade for at vi klarte å holde planleggings-
studioet åpent og ser nå en positiv trend i antall besøkende og antall kunder. Vi har fortsatt 
planer om å utvide med et studio til utenfor sentrum, og leter aktivt etter lokaler. 

Under koronapandemien så vi at flere og flere ønsket muligheten til å la seg inspirere, 
planlegge og handle digitalt, fordi så mange av kundene våre ikke ønsket eller kunne oppsøke 
varehusene våre. IKEA.no hadde 50 millioner besøk sammenlignet med 44 millioner besøk året 
før, og vi jobbet derfor hardt for å sette ytterligere fart på utviklingen av det omnikanale IKEA, 
for å tilrettelegge for den økte andelen av kjøp i digitale flater.  

Vi hadde allerede startet med Klikk og hent på flere varehus, men gjorde denne tjenesten raskt 
tilgjengelig i alle varehus da pandemien inntraff. Vi innførte også mulighet til å levere varer 
direkte fra varehus etter kjøp på IKEA.no, og på den måten utnyttet vi varehusene som 
logistikkenheter, slik at kundene våre fikk produktene raskere. I tillegg rullet vi ut samarbeidet 
med vår monteringspartner, Luado, til alle varehus, for å gi kundene våre enda større 
tilgjengelighet, mer fleksibilitet og valgfrihet. 

Vi så også et økt ønske og behov fra kundens side om ikke bare å handle hjemmefra, men også 
få hjelp til planlegging av store kjøp. Vi skrudde derfor opp fokuset vårt på digital planlegging, 
og sikret online planleggingsavtaler med våre spesialister og interiørdesignere. Medarbeiderne 
som vanligvis møter kundene i varehusene våre, kastet seg rundt for å kunne tilby digitale 
planleggingsavtaler over natta.  

Den økte etterspørselen førte også til noen utfordringer, som lange leveringstider og stor 
pågang for kundesenteret vårt, hvor våre mange medarbeidere også måtte balansere en ny 
hverdag på hjemmekontor. Vi hadde utfordringer med å få varene frem i tide og gi kundene de 
svarene de behøvde der og da, og dette jobbet vi hardt for å forbedre. Vi lanserte en chatbot 
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som er tilgengelig 24/7 og jobbet tett med leverandørene våre for å nok produkter frem i tide, 
for å gi kundene den best mulige handleopplevelsen.  

Vi vil fortsette med å forbedre tjenestetilbudet for kundene våre og en viktig del for å få til dette 
er vårt fremtidige lager i Vestby. Gjennom FY20 har vi vært nødt til å revidere den foreslåtte 
løsningen, for å tilpasse den enda mer til fremtidens varehandel. Vi har fortsatt stor tro på 
Vestby, og sikter oss inn mot en planlagt åpning i 2024.  

Vi har også satt i gang prosessen for å få bygd om og ut varehuset på Furuset, og vi har 
ambisiøse planer om å gi et enda bedre tilbud til kundene ved å blant annet få IKEA Furusets tre 
enheter under samme tak og på den måten redusere biltrafikken rundt IKEA Furuset. Dette er 
en lang prosess og vi er helt i startfasen, ved at vi har søkt Oslo Kommune om et oppstartsmøte 
og ved å holde en god og åpen dialog med lokalsamfunnet. 

Bærekraft 
I en verden full av små og store utfordringer trenger vi optimistene. De som ser løsninger – 
både på de små utfordringene i hverdagen og på de store ute i verden. På IKEA har vi lange 
tradisjoner for å bruke ressursene smart og utrette mye med lite. Gjennom vår bærekraft-
strategi, «People and Planet positive», har vi forpliktet oss til å lede an i endringen mot en mer 
bærekraftig verden. 

Innen 2030 skal IKEA bidra til et lavutslippssamfunn ved å strekke oss etter null avfall, bli 100 
prosent sirkulære og klimapositive. Vi ønsker å inspirere til å leve mer bærekraftig og sikre at 
hele verdikjeden vår bidrar positivt til samfunnet. Vi skal alltid være nysgjerrige og aldri slutte å 
se etter bedre løsninger – for noen ganger kan små ting gjøre enorm forskjell. 

I årets Sustainable Brand Index tok vi flere steg opp på listen, og ble stemt frem av norske 
forbrukere til en solid 2. plass blant 247 merkevarer. Dette er vi utrolig stolte av og det viser at vi 
har et godt utgangspunkt, men vi skal fortsette på reisen med å fokusere på disse 
endringsdriverne:   

• Vi vil gjøre en sunn og bærekraftig livsstil til et foretrukket valg som er rimelig,  
  attraktivt og tilgjengelig for så mange mennesker som mulig.  
• Vi tar sikte på å bli klimapositive og sirkulære innen 2030.  
• Vi vil forbedre folks liv og være inkluderende og menneskesentrert som merkevare,  
  selskap og arbeidsgiver.  

 

I FY20 møtte vi på en utfordring som ingen av oss hadde forutsett, nemlig koronapandemien, 
og for IKEA var det viktig å ha en positiv innvirkning også i denne situasjonen. Derfor tenkte vi 
raskt – hva kan vi gjøre for å skape en bedre hverdag for de mange menneskene, som nå 
befinner seg i en vanskelig situasjon?  

Vi besluttet derfor å sette av 10,6 mNOK til å støtte ulike initiativer over hele landet, i samarbeid 
med andre. I FY20 donerte vi mer enn 26 000 produkter til sykehus, mottaks- og krisesentre, til 
hjemløse og narkomane. Vi leverte over 3000 middager til arbeidere i førstelinja, delte ut over 
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2500 kg mat til mennesker i nød og lagde påskepakker til over 4000 barn som lever i fattigdom. 
Dette er arbeid som vi kommer til å fortsette med gjennom FY21. 

Like rettigheter står alltid høyt på IKEAs agenda, og i FY20 åpnet vår sosiale partner Sisters in 
Business en avdeling på IKEA Furuset. Vi er også stolte over å samarbeide med foreningen FRI 
(Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) og vi donerte hele overskuddet av salget på 
regnbueposen STORSTOMMA, ca. 670 000 NOK til dem. 

 

I tillegg til dette fjernet vi alle engangsprodukter i plast fra sortimentet vårt, og vi lanserte vår 
andre «IKEA kjøper tilbake»-tjeneste, hvor vi kjøper tilbake brukte møbler og gir dem nytt liv, på 
IKEA Leangen. I FY21 har vi planer om å lansere Gjenbruksbutikker og «IKEA kjøper tilbake» på 
alle varehus. 

Vi har også et sterkt fokus på plantebasert mat, og ønsker å øke den andelen betraktelig 
gjennom de neste årene. Under høsten 2020 lanserer vi planteboller, som et alternativ til de 
tradisjonelle kjøttbollene som vi selger rundt 1 million av hvert eneste år. Med bare 4 prosent 
klimaavtrykk sammenlignet med kjøttbollene, er dette et stort steg på vei mot å bli mer 
klimapositive. 

Innen 2023 skal hjemleveringen vår være fullstendig utslippsfri. Vi begynte allerede overgangen 
i FY19 med to elektriske varebiler for hjemlevering til kunder i Oslo-området, og nå har vi fem 
biler på veiene. Vi har stor tro på at vi har utslippsfri hjemlevering i hele Oslo-området innen 
utgangen av FY21. 

Vi har ikke blitt en fullstendig sirkulær virksomhet ennå, men vi er på god vei. Vi utforsker nye 
måter å bli sirkulære på, og hvordan vi kan gjøre dette mer tilgjengelig og relevant for kundene. 
Vi har planer om å teste ut leasing på bedriftsmarkedet, og gjør nå de nødvendige 
undersøkelsene for å være klare til neste regnskapsår.  

VI vet at størrelsen vår gir oss et stort ansvar – og en stor mulighet – til å gjøre en forskjell.  

Våre medarbeidere 

Medarbeiderne er vår viktigste ressurs, og i IKEA Norge er vi rundt 3100 mennesker som 
jobber hardt, bretter opp ermene og tenker nytt. I et år med eksepsjonelt mye endringer 
har medarbeiderne våre demonstrert et sterkt fellesskap, utholdenhet og kundefokusert 
tilnærming.  Vi har sett den ekte kraften i bedriftskulturen vår og i verdiene våre, og dette 
har blitt enda synligere ut mot kundene.  

Arbeidsmiljøet for medarbeiderne våre er generelt sett godt, selv med utfordringene på 
grunn av koronapandemien (COVID-19). Vi jobbet tett med medarbeidere, tillitsvalgte og 
verneombud for å sikre at alle følte seg trygge på jobb. For å sikre at vi fikk riktige 
tilbakemeldinger, gjennomførte vi en medarbeiderundersøkelse i mai. Over 50 prosent av 
medarbeiderne våre svarte og resultatet viste at 80,7 prosent var fornøyde med hvordan 
IKEA håndterte situasjonen, og 81,1 prosent følte at IKEA bryr seg om medarbeiderens 
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sikkerhet og velvære. Det er fortsatt mange områder vi kan forbedre oss på og en åpen 
og konstruktiv dialog med alle våre medarbeidere er viktig for vår suksess, og er sterkt 
befestet i vår måte å gjøre ting på. 

På samme tid er kundenes ønsker og behov i konstant endring og vi jobber derfor for å 
skape et arbeidsmiljø som passer disse endringene. Dette gjør vi ved å utstyre 
medarbeiderne våre med den kompetansen de trenger for å møte kunden i alle kanaler. 
Vi gjennomførte for eksempel flere workshoper og treninger med lederne i IKEA, om 
hvordan vi skal ha enda mer fokus på kunden og tilrettelegge for kundesamtalene i alle 
møtepunkter. Medarbeiderne våre gjennomførte et nytt digitalt læringsløp med fokus på 
basiskunnskap innen hjeminnredning og hvordan de kan tilby kundene bærekraftige 
løsninger som tilpasses kundenes reelle behov.  

Medarbeidere våre kan enkelt få tilgang til og bygge sin kompetanse raskt og enkelt, når 
og hvor det måtte passe dem. Det betyr til gjengjeld at IKEA skaper medarbeidere med 
mer kunnskap, som kommer kundene til gode, samtidig som vi gir våre medarbeidere 
flere forskjellige måter å lære på.  

Sikkerhet og velvære 
Helse og sikkerhet for våre medarbeidere og kunder er vår høyeste prioritet. Dette har hatt 
enda mer fokus i FY20 på grunn av koronapandemien. Vi har jobbet tett med tillitsvalgte og 
verneombud, samt helsemyndighetene, for å sikre at vi følger alle retningslinjene og kravene.  
Vi er stolte over dette samarbeidet, som gjorde at vi selv med kraftige restriksjoner har klart å 
holde alle enheter åpne i løpet av pandemien samtidig som vi har møtt behovene til både 
medarbeidere og kunder.  

Det er dessverre umulig å unngå ulykker helt og holdent, og i FY20 ble det rapportert om 48 
ulykker med registrerte skader hos medarbeidere. Alle tilfellene ble undersøkt og vi har tatt 
nødvendige grep for å minimere sjansen for lignende ulykker i fremtiden.  

Sykefraværet i FY20 endte på 8,4 prosent, som var en økning på 0,7 prosent fra fjoråret. 
Pandemien påvirket dette resultatet i stor grad, da flere medarbeidere var hjemme fordi de var 
i risikogruppen og ca. 20 prosent av fraværet var relatert til dette. Tar vi derfor vekk disse 20 
prosentene, blir sykefraværet 6,32 prosent og dermed en nedgang fra fjoråret.  

Diskriminering 
IKEA tolererer ikke diskriminering. Som et verdibasert selskap tror vi på at alle har retten til å bli 
behandlet likt. Medarbeiderne våre har like muligheter, uavhengig av bakgrunn. Vi oppmuntrer 
medarbeiderne våre til å være seg selv, fordi deres unike egenskaper gjør IKEA til et bedre sted.  

Vår holdning til diskriminering og like muligheter er nedfelt i verdiene våre og i de etiske 
retningslinjene våre. Disse blir fulgt opp av alle medarbeidere hver dag og reflekteres i 
arbeidsmiljøet og medarbeider-relaterte prosesser, som rekruttering, etterfølgerarbeid, 
samtaler om utvikling, prestasjonsevalueringer, trening og utvikling, lønn og goder. 

Like muligheter 
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Som et globalt selskap tar vi ansvar for våre medarbeidere, våre kunder og for samfunnet. I 
IKEA Norge ønsker vi å tenke globalt, men handle nasjonalt.  

Vi ser at verdiene våre gir oss grunnlaget for arbeidsmiljøet, men vi gjør ting ulikt. Det er derfor 
viktig å øke kompetansen rundt mangfold og inkludering og innarbeide dette i alle 
menneskerelaterte prosesser, som starter med det første møtet med en potensiell nyansatt, 
gjennom intervjurundene, til utviklingssamtaler og kompetanseheving.  

I FY20 påvirket korona samfunnet på så mange måter, og vi så flere sårbare grupper også blant  
medarbeiderne våre. Vi har forpliktet oss til å skape et mangfoldig og inkluderende 
arbeidsmiljø for medarbeiderne våre, hvor alle føler seg verdsatt, velkommen, respektert og 
støttet. Vi har vært og skal fortsette å være en positiv kraft for like muligheter. Vår 
tilstedeværelse i Norge, og ikke minst vår tilstedeværelse verden over, gjør at vi virkelig kan 
gjøre en forskjell.  

I FY20 skapte vi en norsk versjon av Ingka sin 3-årige likestillingsplan, med spesielt fokus på tre 
hovedområder; en mangfoldig og inkluderende arbeidsstyrke, like muligheter gjennom hele 
bedriften og en mer likestilt verden. Noen av fokusområdene fra planen er: 

Kjønnsbalanse 
Målsettingen vår er å ha en balanse mellom menn og kvinner, uavhengig av hvilken stilling de 
innehar. Alt i alt består våre medarbeidere av 57 prosent kvinner og 43 prosent menn. I 
lederposisjoner er 58 prosent kvinner og 42 prosent menn. Vi ser at det er en tradisjonell 
fordeling per avdeling når vi analyserer tallene i detalj, f.eks. har vi en høy andel menn innen 
logistikk og en høy andel kvinner innen HR-relaterte roller. Vi mener derfor at vi må jobbe enda 
hardere for å skape en inkluderende kultur gjennom alle avdelinger, og skape oppmerksomhet 
om ubevisste fordommer.  
 
Samtidig som vi har høyt fokus på kjønnsbalanse har vi også sterkt fokus på andre dimensjoner 
av mangfold, som f.eks. nasjonalitet, etnisitet, alder, religion, LHBT+. Vi feirer merkedager som 
kvinnedagen, menneskerettighetsdagen og Pride, fordi det er viktig for våre medarbeidere og 
dermed for oss som selskap.  

Lik lønn 
Vi har fokus på å behandle medarbeidere rettferdig og gi dem likestilte muligheter, samt jobbe 
for å sikre lik lønn for likt arbeid uavhengig av individuelle forskjeller. Vi tror at prestasjoner og 
kompetanse er de eneste faktorene som rettferdiggjør ulik lønn. En analyse av lønningene i 
Norge viser at vi har et minimalt lønnsgap på 0,2 prosent i FY20 (0,54 prosent i FY19). Vi kommer 
til å investere mer i dette og har allerede gjort mange grep, og vi ser frem mot den neste 
analysen som kommer i løpet av høsten 2020.   

Hurtigsporet 
Vi bygger videre på det arbeidet vi startet på IKEA Furuset i FY17 med Hurtigsporet 
(jobbtrenings- og språkopplæringsprogram for flyktninger), et samarbeid med NAV og VOX 
(språkopplæring for voksne), om å få flyktninger ut i jobb. Gjennom dette tilbyr vi muligheter 
for å få arbeidserfaring og utvikle evner som gir muligheter for jobb i IKEA eller andre 
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selskaper. I FY20 utvidet vi dette programmet til å gjelde ved alle våre enheter i Oslo-området, 
og vi har satt oss et mål om at vi innen utgangen av FY22 skal ha støttet minst 200 flyktninger 
gjennom dette programmet.  
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Redegjørelse for årsregnskapet 
IKEA AS leverte et imponerende resultat for regnskapsåret 2020 (FY20), til tross for den 
uforutsette påvirkningen av koronapandemien. Lederskapet og verdiene våre sto sterkt, og vi 
fant vår vei gjennom et turbulent og uforutsigbart makroøkonomisk landskap som påvirket 
tertial to og tre av regnskapsåret.  
 
IKEA AS overgikk det planlagte målet for året og dermed utbetales også bonus til alle 
medarbeiderne som oppfyller kravene i bonus-ordningen.  
 
Selv om vi har sett en positiv trend i resultatene våre de siste årene og kan utbetale bonus for 
andre år på rad, vet vi at de kommende årene blir utfordrende og noen ganger usikre. Derfor 
må vi også ta tøffe beslutninger for å sikre langsiktig, bærekraftig vekst. 

Resultatregnskap 
IKEA AS sine inntekter for FY20 ble 8,75 milliarder NOK og økte med 5,3 prosent sammenlignet 
med FY19. Vi ser en økning i salget på våre digitale flater, men varehusene står fortsatt sterkt 
med den største andelen av salget og alle markedene våre med et tilknyttet varehus har hatt en 
salgsvekst i FY20. 

Selskapet har levert gode resultater i FY20 og driftsresultatet ble 445,2 millioner NOK 
(FY19 143,5 millioner). 
 
Bruttomarginen har gjennom året vært utfordret på grunn av det turbulente makro-
økonomiske landskapet, men vi har likevel totalt sett for året hatt en positiv utvikling gjennom 
fokus på salgsstyring. 
 
Videre har vi gjennom året akselerert transformasjonen og hatt stort fokus på å forbedre 
prosesser og digitale løsninger for å senke driftskostnadene. Lønnskostnadene, som også 
inkluderer bonus med feriepenger og arbeidsgiveravgift endte på 1 451 mNOK i FY20 (1 416 
mNOK i FY19). Andre driftskostnader, som også inneholder kostnader knyttet til salget - bl.a. 
franchiseavgift og kostnader knyttet til salg av tjenester, er redusert fra 19,2 prosent i FY19 til 
18,0 prosent av salgsinntekter. Kostnadsbildet for FY20 er i tråd med vår ambisjon, og vi er 
stolte over den store innsatsen som er lagt ned for å styre kostnadene og samtidig levere 
salgsvekst. 

Balanse og kontantstrøm 
Vi har en god balanse og økte soliditeten og likviditeten ytterligere gjennom året. Totalbalansen 
er økt fra 2 681,9 millioner NOK til 2 740,1 millioner NOK. Egenkapitalandelen er ca. 13 prosent. 
Driften har gitt god kontantstrøm, som er brukt til investeringer og nedbetaling av 
konserninternt lån samt utlån gjennom den norske konsernkontoordningen. 

Finansiell risiko 
Selskapets omsetning er hovedsakelig kontantomsetning og kredittrisikoen er derfor lav. 

Likviditeten vurderes som god og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer 
likviditetsrisiko. 
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Selskapets operative virksomhet anses ikke å være spesielt renteutsatt.  

Selskapet er innenfor året ikke eksponert for endringer i valutakurser da vi har en avtale om 
faste valutakurser ved betaling av leverandører i annen valuta enn NOK. Dette for å redusere 
valutarisiko og derigjennom den driftstilknyttede markedsrisiko. 

 Selskapet har innenfor året faste innkjøpspriser på produktene i IKEA katalogen, som utgjør ca 
1/3-del.  Fremtidige innkjøpspriser er delvis påvirket av endringer i valutakurser.  

Fremtidsutsikter 

På grunn av den usikre tiden vi lever i har IKEA en konservativ tilnærming til FY21, men vi sikter 
mot nok ett år med gode resultater. Vi fortsetter på endringen mot det nye IKEA som er 
rimeligere og mer tilgjengelig for kundene våre, med en positiv innvirkning på mennesker og 
miljø. 

Vi vil prioritere investeringer som bidrar til en bærekraftig virksomhet, bedre lønnsomhet og 
forbedret kundeopplevelse i alle salgskanaler. Vi vil løpende tilpasse strategien vår til de 
gjeldende lokale og globale makroøkonomiske rammebetingelsene og fortsette 
transformasjonen vår med initiativ rettet mot å optimalisere driften, forbedre produktiviteten, 
øke veksten og markedsandelene samt redusere kostnadene.  

Resultatdisponering 
Årsoverskuddet på NOK 368 684 331 foreslås disponert som følger: 

  

Overført til konsernbidrag (etter skatt)              NOK 175 786 259 

Overført til annen egenkapital                             NOK 192 898 072 

Sum overføringer                                                   NOK 368 684 331 
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