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IV 

Sammanfattning 
 
Uppsatsen är uppbyggd kring företaget IKEA. Fokus ligger på 
uppskjutningsstrategin kring företagets arbete med att få kunden att vara delaktig 
i processen att få varorna färdigställda. I arbetet ligger det även fokus kring 
företagets kundnöjdhet, kundanpassning och lönsamhet samt hur de jobbar med 
dessa segment.  
  
Att använda kunden som medproducent och därigenom låta dem göra en del av 
jobbet blir vanligare.  Det är väldigt mycket för företag att tänka på i arbetet med 
att få kunden att agera medproducent och känna sig nöjd samtidigt som man ska 
lyckas med att maximera företagets lönsamhet. Marknadsföring för företagen har 
varit inriktad mer på företagets vara eller produkt de förmedlar eller säljer. 
Kundnöjdheten har blivit en ståndpunkt för de flesta företagen då de insett att 
behovet av att kunderna återkommer och att så få som möjligt väljer att hoppa av 
är viktigt för lönsamheten. 
 
För att uppnå vårt syfte gjorde vi en djupintervju med en anställd på företaget. 
Vår undersökning visar att vad de gör, vad de säger, de produkter de erbjuder, 
det pris de erbjuder, presentationen av deras utbud och den information de ger 
kunderna bidrar alla till deras image.  Den övergripande uppgiften för IKEA:s 
marknadskommunikation är att bygga IKEA varumärket och inspirera människor 
att komma till butikerna. Att IKEA sedan väldigt länge har haft relationen med 
kunden och att denne ska vara med och bygga ihop varorna han/hon köper är 
sannerligen allmänt känt. Konsumenternas beteende gentemot produkten 
förändras hela tiden. Förändringen beror på den specifika produkten och detta är 
skälet till att detaljhandlarna använder sig av uppskjutande strategier istället för 
mer traditionella strategier. I uppsatsen kommer vi att belysa olika aspekter kring 
uppskjutningsstrategin och på vilket sätt IKEA använder sig av det. 
 
 
Nyckelord:  Uppskjutningsstrategin, traditionell strategi, lönsamhet, 
kundanpassning, försörjningskedjan. 
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Abstract  
 
The essay is built around the company IKEA. The focus is on the launch strategy 
around the company's efforts to get the customer to participate in the process to 
have them ready. The work is also focusing on the company's customer 
satisfaction, customization and profitability, and how they work with these 
segments. 
  
Using the customer as co-producer and thereby allow them to do part of the job 
becomes more common. There is a lot to think about for companies in the 
process of getting the customer to act co-producer and feel satisfied while the 
companies wants to success with maximizing profitability. The advertising for 
companies has been more focused on the company's product or products they 
provide or sell. Customer satisfaction has become a position of most companies 
when they recognized the need for customers to come back and that as few as 
possible to choose to drop out is important for profitability. 
 
To achieve our purpose, we made an interview with an employee on the 
company. Our survey shows that what they are doing, what they say, the 
products they offer and the price they offer, the presentation of their choice and 
the information they give customers all contribute to their image. The overall 
mission of IKEA's marketing communications is to build the IKEA brand and 
inspire people to come to the stores. The fact that IKEA has a very long 
relationship with the customer and that they should be part of building up the 
goods they buy are indeed well known. Consumers' behavior toward the product 
is constantly changing. The change is due to the specific product and this is the 
reason that retailers use the postponement strategies instead of more traditional 
approaches. In this essay we will highlight different aspects of the launch 
strategy and how IKEA uses it. 
 

 
 
Keywords: Postponement strategy, speculation strategy, profitability, 
customization, supply chain management.  
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1. Inledning 
 
Första kapitlet inleds med problembakgrund och problemdiskussion, vilka 
resulterar i en problemformulering. Därefter följer uppsatsen syfte och de 
avgränsningar som vi har gjort, samt en lista med definitioner av de begrepp som 
kommer att användas.  
 

1.1 Problembakgrund 

Efter andra världskriget ökade den ekonomiska tillväxten och i och med denna 
fick företagen makten och kunderna fick nöja sig med de varor de fick tillgång till. 
Tillväxten gynnade företagen både ekonomiskt och planeringsmässigt då dem på 
grund av att inga drastiska händelser skedde kunde planera långt in i framtiden. 
Konkurrensen hårdnade och kunderna fick fler valmöjligheter. De kunde då ställa 
högre krav och lätt byta leverantör om deras krav inte uppfylldes. Detta ökade 
deras makt och på grund av detta maktskifte förändrades många företags 
produktion. Makten hos kunderna har ökat sedan dess och företagen har märkt 
att kundanpassningen är viktigt samtidigt som kundernas efterfrågan konstant 
ändras och individualiseras. Denna förändring beror på produkten och detta är 
en anledning till att företag använder sig av uppskjutande strategier istället för 
traditionella. Även ökad fokus har lagts på kvalitet och flexibilitet. Företagen 
måste hela tiden komma på nya idéer för att möta kundernas önskemål och ha 
en stabil kundnöjdhet. (Pagh & Cooper, 1998) 
 
 Enligt Pagh & Cooper (1998) skiljer sig effektiviteten på försörjningskedjan åt 
beroende på vilken strategier som används. Motsatsen till uppskjutande är 
traditionell strategi där produkter tillverkas på en central plats. Enligt Christopher, 
Lowson & Peck (2004) har styrning av försörjningskedjan en viktig roll i 
utvecklingen och tillväxten av företag. Försörjningskedjan är ett nät av 
sammankopplade företag som deltar i det slutliga tillhandahållandet av produkter. 
Inom styrning av försörjningskedjan har begreppet uppskjutning en stor 
betydelse. Denna strategi minskar leveranstiden och ökar flexibiliteten genom att 
skjuta upp tillverkningen, förpackning, eller montering av en produkt. (Chopra och 
Meindl 2001).  
 
En effektiv försörjningskedja krävs när efterfrågan flyttas från massproduktion till 
massanpassning (Lam & Postle, 2006). Massanpassning är en strategi, där 
företag skjuter upp jobbet till sista möjliga tidpunkt. Detta görs för att öka 
kundanpassningen och kundnöjdheten och därmed lönsamheten. Dessa tre 
delar är viktiga i ett företag. Uppskjutning är en välkänd strategi i både 
akademisk litteratur och genom praktiska tillämpningar. Ursprungligen kom 
denna metod från marknadsföringen och användes för att minska riskerna i 
distributionskanaler. Tillämpningsområdet av uppskjutning har sedan början av 
2000-talet expanderat till olika processer. Dessa innefattar bland annat 
tillverkning, logistik, inköp, produktutveckling och marknadsföring. Detta innebär 
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att användningen av uppskjutande applikationer växer (van Hoek, Vos, och 
Commandeur 1999; Yang, Bums, och Backhouse 2005). Uppskjutande följer 
filosofin om att man ska skjuta upp de saker som kan göra imorgon då man inte 
vet vad morgondagen för med sig, man vet inte vad som kommer att hända i 
framtiden. Utmaningen för återförsäljare som inte vill ha tomma lager är att de 
måste ha ett stort lager, detta gör att kapitalbindningen ökar (Bowersox & Closs 
1996). Att lagra stora mängder för att på så sätt undvika tomma lager följer den 
traditionella metoden som även kallas traditionell uppskjutning.  
 

1.2 Problemdiskussion 

Det finns två strategiska begrepp, traditionell strategi och uppskjutande strategi, 
som beskriver hur styrning av försörjningskedjan påverkar lönsamhet, 
kundnöjdhet och kundanpassning. Produktions- och driftskostnaderna i och med 
den traditionella strategin är relativt låga på grund av stordriftsfördelen då denna 
metod använder sig av massproduktion. Lagerkostnaderna är dock höga 
eftersom företagen kräver en säkerhet som utgörs av ett tillgängligt produktlager. 
Denna metod är strategisk, analytisk och praktiskt men dock inte lika 
kundanpassad som uppskjutande. Konceptet av uppskjutande definierades av 
Bucklin (1965) och betonar bland annat hög mångfald av produkter, 
standardiserad produktdesign och flexibelt tillverkningssystem.  

 
Massproduktion medför att produktens livscykel förkortas och att en högre 
vinstmarginal och lönsamhet endast kan nås genom anpassning av produkterna. 
Ett företag som säljer skräddarsydda produkter till väldefinierade målgrupper har 
större chans att lyckas än företag som säljer standardprodukter till alla. IKEA 
använder sig av denna strategi då företaget försöker uppnå kundnöjdhet genom 
att göra kunden delaktig i tillverkningsprocessen. Detta blir allt vanligare och 
enligt Wikström (1996) är tanken med detta att samspelet mellan parterna ska 
generera ett mervärde än vid en traditionell process. Detta är även ett sätt att 
tillfredsställa kundernas behov och gör att deras förväntningar på företaget 
minskar. Fokus läggs istället på deras gemensamma produktion som leder fram 
till det slutliga resultatet. Ökad lönsamhet är ett mål vid IKEA:s val av 
tillverkningsprocess. IKEA är känt för sina låga priser och detta har 
uppskjutningsstrategin en stor del i.   
 
 

1.3 Problemformulering 

Problembakgrunden och diskussionen har således resulterat i följande 
forskningsproblem: 

 Hur använder sig IKEA av uppskjutningsstrategin? 

 Vad ligger bakom IKEA:s kundnöjdhet och lönsamhet?  
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1.4 Syftet 
Syftet med denna uppsats är att undersöka IKEA:s användning av 
uppskjutningsstrategin och i samband med det företagets kundnöjdhet, 
kundanpassning och lönsamhet.  

1.5 Avgränsning 

Ett genomförande av en sådan här studie kan vara oerhört omfattande och en 
avgränsning var därför av stor vikt för att arbetet skall ha god kvalitet. Vi har valt 
våra problemfrågor för att avgränsa oss och få förståelse för de begränsningar 
som finns i vår forskning. Vi valde att inte beskriva flera tillverkningsstrategier då 
dessa inte är relevanta för just vår uppsats. Vi avgränsar oss även från att ha 
flera intervjuer då vi anser att tiden inte räcker till och vill därför genomföra en 
djupt strukturerad och personlig intervju. 

1.6 Definition av begrepp  

 

Uppskjutandestrategin En strategi för produktion och distribution 
och innebär att värdeskapande utförs först 
efter att kundordern erhållits. 

 
Kundanpassning  Företag skräddarsyr sina produkter enligt 

önskemål från kunden för att varje kund på 
så sätt ska få en unik produkt. 

 
Kundnöjdhet En matchning mellan kundens förväntningar 

före ett köp och de utfallsbedömningar 
kunden gör efter ett köp. Om denna 
matchning är fullbordad är kundnöjdheten 
hög.  

 
Lönsamhet Förmågan att göra vinst. Mått på hur bra det 

går för företaget. 
 
Försörjningskedjan Ett nät av sammankopplade företag som 

deltar i det slutliga tillhandahållandet av 
produkter.  

 
Traditionell strategi Används traditionellt av företag. Strategin 

utgår ifrån massproduktion och att 
återförsäljaren/ kundorder är den punkt som 
är placerad längst ner i distributionskedjan.  
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1.7  Disposition 
 

Nedan presenteras uppsatsens disposition: 
 
 
Kapitel 1. Inledning I detta kapitel presenteras problembakgrund 

samt problemdiskussion, vilka ligger till 
grund för uppsatsens problemformulering. 
Även syfte och avgränsning behandlas.  

 
Kapitel 2. Metod  Innehåller vetenskapliga ställningstaganden, 

metodval, motivering av metodvalet, 
insamlingstekniker av empiri samt källkritik. 

 
Kapitel 3. Teori I detta kapitel presenteras teori och aktuell 

forskning inom valt problemområde. Denna 
ligger till grund för analysen. 

 
Kapitel 4. Empiri  Presentation av insamlad empiri från en 

intervju. 
 
Kapitel 5. Analys och slutsats Tolkning och analys av den insamlade 

empirin med grund i den teoretiska 
referensramen. Här presenteras även vilka 
slutsatser vi har kommit fram till i 
analysarbetet. I den avslutande 
diskussionen behandlas hur uppsatsens 
innehåll kan vara till hjälp för praktiker. 
Kapitlet avslutas med att en redogörelse för 
vilka möjligheter det finns till fortsatt 
forskning inom området. 
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2. Metod 
 
I det här kapitlet tar vi upp de tillvägagångssätt som vi kommer att använda oss 
utav för att kunna relatera teori och verklighet till varandra i vår undersökning.  Vi 
beskriver den metod vi har valt och motiverar varför. Valet av metoden ska ske 
utifrån den problemformulering vi gör för vår undersökning. 

 
 
2.1 Vetenskapliga förhållningssätt 
Vid genomförandet av vår undersökning är det grundläggande att välja vilket 
vetenskapligt förhållningssätt vi skall inrikta oss på. Två vanligt förekommande 
läror när det talas om vetenskapliga förhållningssätt är hermeneutik och 
positivism. De två varianterna beskriver de verklighets- och 
kunskapsuppfattningar som forskare inom olika områden har (Alvesson & 
Sköldberg 1994). Positivisterna vill ha en enhetlig vetenskap och forskarna skall 
därför sträva efter att bygga kunskap existerande av generella lagar där orsak - 
verkan samband beskrevs (Patel & Davidson, 2003). Hermeneutiken är 
motsatsen till positivismen. Ordet kommer från grekiskan och betyder 
tolkningslära. Hermeneutikern försöker se helheten i forskningsobjektet genom 
att forskaren ställer helheten i förhållande till delarna för att få en fullständigare 
förståelse (Patel & Davidson, 2003). På samma sätt är Intervjun våra delar, som 
används för att förstå helheten, det vill säga uppnå syftet med forskningen. 
Förståelsen erhålls genom att analysera samt läsa teorier som är relevanta för 
just vår forskning och förförståelse. Förförståelsen är den kunskap vi haft sedan 
tidigare om kundanpassning och lönsamhet. Empirin tolkas och skrivs om till en 
text som sedan diskuteras och i analysen kan förklaras. Positivismen stämmer 
inte för ändamålet, eftersom läran anser att den enda sanna kunskapen är 
säkerställd fakta. I uppsatsen ville vi inte använda oss av säkerställd fakta, utan 
istället ville vi göra undersökningar kring IKEA ställningstaganden. 
 

2.2 Forskningsansatser 
Inom forskningen finns det tre skilda forskningsansatser – induktion som utgår 
från verkligheten och deduktion som utgår från teorin samt abduktion. I ansatsen 
deduktion utgår man från teori till empiri, induktion från empiri till teori och 
slutligen abduktion som är en blandning av dessa två. Med tanke på uppsatsens 
syfte bestämde vi oss för den abduktiva metoden som är mest passande. Vi 
ansåg att varken den induktiva eller deduktiva ansatsen är tillräcklig realistisk i 
sin karaktär. Dessutom är vi inte ute efter att söka fram någon sanning, vi ville 
rikta strålkastaren mot problemet och ta upp ämnet för diskussion. Abduktiva 
metoden möjliggjorde ett växelspel mellan teori och empiri. Det gav oss 
möjligheten att ständigt under arbetets gång diskutera och komma fram till fler 
teorier. Metoden har även likheter med det hermeneutiska tillvägagångssättet. 
Abduktionen  
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skulle av hermeneutiker beskrivas som en hermeneutisk spiral på det sättet att 
tolkning av fakta sker med en viss förförståelse (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 
Figur 1: Deduktiv, induktiv och abduktiv ansats (Alvesson och Sköldberg, 2008.) 

 
Med en viss förförståelse hade vi våra intervjuer med respondenten, vi samlade 
in vår empiri. Medan vi studerade teorin och empirin fann vi kopplingar och 
därefter nya intressanta infallsvinklar. Vi kunde på så sätt utvecklas och se 
problemet på andra sätt. 
 

2.3 Forskningsmetoder 
Forskningsmetod är en strategi som tillämpas för att uppnå mål och tillhandhåller ritningar som 
förklarar hur de kan användas som verktyg. I vår forskning har vi stött på begreppet kvantitativ 

och kvalitativ forskning. Det är enligt Christensen et al. (2001) viktigt att tidigt 
bestämma vilken inriktning undersökningen ska ha, eftersom den bestämmer 
vilken typ av undersökning som kommer att genomföras. Vår uppsats syftar till 
att bidra med kvalitativ information istället för generaliserbar, kvantitativ 
information, och är därmed en kvalitativ studie. Anledningen är att vi som 
undersökare vill belysa ett aktuellt problem, få ett helhetsperspektiv samt erhålla 
en djupare förståelse kring forskningsämnet. Enligt Bryman och Bell (2003) är 
det specifika för kvalitativa studier att tyngdpunkten, vid insamling och analys av 
data, ligger på kvalitet i form av ord istället för kvantitet i form av siffror. Vidare 
anser författarna att kvalitativ data har möjlighet att ge undersökaren mycket 
information när den tolkas och analyseras. De ser det faktumet som en fördel, 
eftersom det leder till att undersökaren ofta i större grad utvärderar den 
information som samlats in, vilket leder till att mer långtgående slutsatser kan 
dras. 
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2.4 Datainsamling 
Den information som behövs för att kunna besvara frågeställningen indelas, 
enligt Christensen et al. (2001), i primär- och sekundärdata. Det förstnämnda är 
den data som forskaren med hjälp av en insamlingsteknik samlar in själv. 
Sekundärdata är istället all den information som redan existerar och som inte 
skapats för den aktuella forskningen (Christensen et al. 2001). De data som vi 
själva har samlat in är primärdata, eftersom den är specifik för vår uppsats. 
 
För att kunna besvara studiens syfte så bra som möjligt kunde vi inte använda 
oss av enbart den ena eller andra data. Sekundärdata vi har använt oss utav är 
litteraturer, publicerade artiklar och internetkällor. Den intervjun vi genomförde är 
den primärdata vi har använt oss utav. 

 
2.5 Undersökningsansats 
En undersökning kan klassificeras utifrån undersökningens syfte eller hur mycket 
undersökaren vet om ett visst problemområde innan undersökningen startar. 
Syftet beskriver undersökningens inriktning och målsättning. Det är möjligt att 
dela in alla syftes formuleringar i tre övergripande typer beroende på vilken 
inriktning de har. De tre undersökningstyper är: den explorativa, den deskriptiva 
och den förklarande. (Christensen et al, 2001) 
 
Vår uppsats kommer att innehålla beskrivande såväl som explorativa 
undersökningstyper. Vi kommer genom det beskrivande undersökandet ta del av 
litteratur inom uppskjutande och relationsmarknadsföring. Hur en beskrivande 
undersökning utförs eller ser ut beror på ur vems perspektiv beskrivningen görs, i 
vilket syfte beskrivningen utförs, vilket språk som används och vilken data som 
finns tillgänglig respektive vilken data som är möjlig att samla in. (Patel & 
Davidson, 1994). Den explorativa informationen i vår uppsats är vår empiri som 
inte funnits dokumenterad tidigare. Enligt Patel & Davidson (1994) syftar 
explorativa undersökningar till att nå kunskap som kan ligga till grund för vidare 
studier. Det främsta syftet med explorativa undersökningar är att inhämta så 
mycket information som möjligt om ett problemområde och belysa 
problemområdet allsidigt. En explorativ undersökning ger sällan några exakta 
svar utan den skall ringa in och avgränsa problemområdet. 
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2.6 Kontaktmetod 
I en kvalitativ undersökningsmetod eftersträvas genomgående en djupare 
förståelse för ämnet. Den djupare förståelsen kan enligt Christensen et al. (2001) 
nås på flera olika sätt, bland annat genom att genomföra personliga intervjuer 
eller fokusgrupper. Vid val av datainsamlingsteknik har vi valt att genomföra en 
djup personlig intervju då vi som intervjuare skall kunna ställa strukturerade 
frågor där frågorna i förhand är bestämda och följer en viss ordning.  
 
Vid en personlig intervju menar Christensen et al. (2001), att huvudtanken är att 
respondenten ska delge mycket information. Undersökaren kan därför välja att 
göra intervjun mer eller mindre strukturerad. En nackdel med djupintervjuer är att 
de kan ta väldigt lång tid att genomföra och sammanställa, vilket leder till att 
undersökaren kanske inte hinner göra så många intervjuer. En djup personlig 
intervju med en respondent på IKEA får vi möjligheten att ställa djupare frågor. Vi 
avgränsar oss från flera personliga intervjuer då det tar tid att genomföra och 
sammanställa. 

 
2.7 Reliabilitet och Validitet  

Validiteten och reliabiliteten skall hjälpa oss att mäta tillförlitligheten samt om det 
vi tänkt undersöka är det vi faktiskt undersöker. Enligt Christensen med flera 
(2001) handlar reliabilitet om i vilken grad resultatet kan bli detsamma, om 
undersökningen läggs upp på ett identiskt eller likartat sätt. När det gäller 
kvalitativa undersökningar så är dock fallet att en studie inte kan genomföras 
precis som sin föregångare. Tid och rum har ändrats och därmed verkligheten. 
Dessutom blir intervjupersonerna inte desamma.  Detta innebär att resultatet 
omöjligt kommer att bli eller tolkas identiskt och därför är det vid analys av 
kvalitativ data irrelevant att se till begreppet reliabilitet. Istället får vi se till 
begreppet validitet, som hjälper oss att se till vilken grad man har mätt det som 
man avsåg att mäta. Detta betyder att vi ser till trovärdigheten i undersökningen, 
hur väl dess resultat överensstämmer med verkligheten, vilket också benämns 
intern validitet. Man kan även studera extern validitet som innebär graden av 
generaliserbarhet.  
 
Den interna validiteten som rör trovärdigheten kan kanske vara något förvrängd 
då en respondent ska svara för alla anställdas åsikter. Ett alternativ här hade 
varit att fråga flera anställda på ett företag för att kunna öka trovärdigheten. På 
grund av tidsbrist har vi inte kunnat använda olika metoder för datainsamling, 
vilket Christensen med flera (2001) säger att man bör göra för att ha bra inre 
validitet. Däremot har vi väl redogjort tillvägagångssätt för ett genomförande av 
undersökningen, något som kan höja trovärdigheten. 
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2.7.1 Undersökningens Validitet och Reliabilitet  
För att en hög inre validitet skall uppnås har vi utgått från teorier som var 
relevanta för just oss när vi skapade våra intervjufrågor. Vi hade en intervju med 
en ledare inom försäljning och ekonomi som vi dokumenterade med hjälp av 
ljudinspelning. Innan intervjun ägde rum skickade vi ut en enkät till vår 
intervjuperson för att få ytterligare information och förståelse om hur företaget 
fungerar. Med hjälp av ljudinspelningen kunde vi säkra oss om att allt de säger 
kom med, så att vi inte skulle gå miste om viktig information. För att mäta 
innehållsvaliditeten har vi med hjälp av insamlad teori samt empiri gjort en 
sammankoppling mellan dessa.  
 
Det empiriska materialets reliabilitet hade dock varit högre om fler intervjuer 
gjorts. Då vår respondent arbetar och företräder IKEA och detta var vår enda 
intervju har vår insamlade fakta blivit ensidig. Vi kanske skulle ha varit mer 
kritiska till denna fakta då denna endast kom från en person vars uppgift är att 
belysa IKEA:s styrkor. En möjlig kandidat för en ytterligare intervju hade kunna 
vara en anställd på IKEA. Detta för att vi skulle inkludera en annan syn och på så 
sätt göra uppsatsen mer reliabel och kritisk.  
 

2.8 Källkritik 
För att få ett så trovärdigt resultat som möjligt av undersökningen, har vi även 
diskuterat validiteten hos de källor som vi har använt oss av. Vi anser att 
validiteten i den intervju som har genomförts på IKEA är hög. För att öka 
validiteten i de vetenskapliga artiklar som använts har vi varit noga med att, vid 
referering till tidigare artiklar i dem, försöka hitta den ursprungliga källan till 
informationen. 
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3. Teori   
 

I teorikapitlet presenteras de teorier som har varit relevanta för vår forskning. Här 
beskrivs bakgrunden till uppskjutningsstrategin samt teorier kring IKEA . 
Teorierna kommer längre fram i uppsatsen kunna appliceras på empirin när en 
analys skall slutföras. Kapitlet börjar med uppskjutandestrategin för att gå över till 
kundernas anpassning och behov. Därefter beskrivs försörjningskedjan och 
förhållandet mellan kundanpassning och uppskjutningsstrategin. Kapitlet avslutas 
med teorier om organisationskulturen IKEA. Efter insamlingen av empirin och 
efter att ha läst olika teoretiska texter, valde vi att använda oss utav de teorier 
som är mest applicerbara på just vår undersökning och vårt insamlade empiriska 
material. 

 
 
3.1 Uppskjutningsstrategin 
Begreppet senareläggning/uppskjutning har en lång historia av praktiska 
tillämpningar samt akademisk litteratur. Praktisk tillämpning av begreppet kan 
spåras tillbaka till 1920-talet. I litteraturen har begreppet ursprungligen föreslagits 
av Alderson (1950) och senare expanderat genom Bucklin. (Journal of Business 
Logistics, 1998, Pagh, Janus D, Cooper, Martha C)  
 
Enligt Bucklin (1965), kan verksamheter inte skjuta upp sin avslutande del i 
processen för länge. Detta kan inte heller förekomma överallt. Företagen måste 
tänka på vid vilken tidpunkt eller vid vilken kombination av punkter i 
försörjningskedjan som uppskjutande ger störst total fördel. Uppskjutande kallas 
även för produktdifferentiering och är en affärsstrategi. Denna strategi skall 
genom att försena den sista fasen innan slutgiltig produkt, maximera de 
ekonomiska fördelarna och minimera eventuella risker i och med att hålla rätt 
lager på rätt plats i rätt tid. Lågprishandeln har under de senaste åren varit 
mycket framgångsrik genom att köpa in stora varuvolymer till pressade priser och 
sälja billigt till kunder. Nackdelen med den strategin är att man inte kan anpassa 
varuutbudet till snabba förändringar i efterfrågan. Uppskjutna eller försenade 
konfigurationen bygger på principen om att försöka utforma produkter med hjälp 
av gemensamma plattformar, komponenter eller moduler men där 
slutmonteringen eller anpassning inte äger rum förrän den slutliga marknaden 
destination eller kund krav okänd. Enligt Bucklin (1965), innebär uppskjutning att 
en leverantör kan flytta risken till köparen.  
 
Uppskjutande är ett analytiskt verktyg som används för att bestämma det 
effektivaste sättet att göra produkter tillgängliga för slutanvändaren. Detta 
innebär en försening av värdeskapande aktiviteter innan en kundorder tas emot, 
och spekulationer innebär högre värde innan beställningen mottagits (Waller, 
Dabholkar & Gentry 2000). Den bärande tanken av uppskjutande är att integrera 
olika typer av försörjningskedjan. Man kan konstatera att när det är svårt att 
förutsäga, är uppskjutning en viktig strategi (Matthews & Syed, 2004). Användare 
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av denna strategi är bland annat IKEA, Volvo, HP, Mars, Motorola, Toyota, 
Gillette och Benetton. För vissa följer uppskjutningsstrategin JIT principen som 
menar att man ska ha rätt produkt på rätt plats i rätt tid. (Cheng and Podolsky 27, 
och Heskett 52.) Uppskjutningsstrategin erbjuder betydande fördelar av 
försörjningskedjan när det gäller förbättring av tid, kvalitet och kostnad. 
Uppskjutandestrategin gör det lättare att förutspå på en allmän nivå än nivån av 
färdigställd form då efterfrågeförändringar reduceras vid sammansättning. 
 
Zinn och Bowersox (1988) föreslår några typer av uppskjutning. Dessa är bland 
annat inköp tillverkning och tid och förklaras nedan med text och bild. Andra 
strategier är bland annat följande: Märkningsstrategin där produkten bör 
standardiseras och inte märkas förrän beställningen. Detta tillvägagångssätt 
minskar lagerkostnad vid varulager av exempelvis läkemedel. 
Monteringsstrategin fokuserar på estetiska funktioner som datorer, mobilt 
mobiltelefoner, iPod m.m. Uppskjutning av titel medför fördröjning av 
äganderätten från säljare till köpare. Samt prissättning som innebär fördröjning 
av prissättning tills kundefterfrågan är känd och fördröjning av kritiska 
produktutvecklingsbeslut.  
 

 
Figur 2: http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/mtms/events/documents/Johnny_Wan.pdf 

Försörjningskedjan 
 
 

 
Figur 3: http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/mtms/events/documents/Johnny_Wan.pdf 

Uppskjutning av inköp 
Uppskjutning av inköp innebär senareläggning av vissa dyra och ömtåliga delar. 

 
 

http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/mtms/events/documents/Johnny_Wan.pdf
http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/mtms/events/documents/Johnny_Wan.pdf
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Figur 4: http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/mtms/events/documents/Johnny_Wan.pdf 

Uppskjutning av tillverkning 
Tillverkningsstrategin innebär att delar levereras till det avslutande centrum från 

fler än en leverantör. 

 
 

 
Figur 5: http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/mtms/events/documents/Johnny_Wan.pdf 

Uppskjutande av tid 
Denna används när färdiga produkter levereras till centraliserade lager nära 

slutkunden som en tjänst följd kund ökar, och ledtid reducerar från kund för att 
levereras.  

http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/mtms/events/documents/Johnny_Wan.pdf
http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/mtms/events/documents/Johnny_Wan.pdf
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3.1.1 Fördelar med uppskjutning 
Uppskjutningsstrategin har många fördelar och vid framgångsrik användning 
minskar lagerkostnaden samtidigt som kundnöjdheten ökar. Även risken för att 
ha fel lager och inkurans minskar . Efterfrågan och variabiliteten ökar vid 
framgång samt konkurrenskraften då kundanpassade produkter snabbt erbjuds. 
Dessa företag kan även konkurrera om tid då de fortfarande är kostnadseffektiva.  
Dessa fördelar är föreslagna av Davila & Wouters, (2006).  
 
 Teknik och processkännetecken - Det finns fyra tekniker och 

processkännetecken, möjligheten att bryta sambandet mellan primära - 
och uppskjutande verksamheter, begränsad komplexitet av 
kundanpassning, modulär produktdesign och upphov från flera platser.  

 Produktkännetecken - Det finns fem produktkännetecken som inkluderar; 
Hög gemensamhet av moduler, speciell utformning av produkter, särskilda 
tillbehör, högt värde och produkter viktökning genom anpassning.  

 Marknadskännetecken - Marknadens egenskaper inkluderar; Kort produkt 
livscykel, hög försäljningsvariation, korta och pålitliga ledtider, 
priskonkurrens och varierade marknader och kunder.  

 Förbättring av kundtillfredsställelse - Förbättring av kundnöjdhet genom 
ökad förmåga att erbjuda bredare utbud av anpassade varor och minska 
ledtid för beställningar.  

 Minskad lagerkostnad - Minskning av lagerkostnaden är en av de största 
fördelarna med uppskjutningsstrategin. Den har tre aspekter: 1) 
Lagerkostnaden flyttas uppåt till billigare produkter, vilket också minskade 
lagrets inkurans. 2) Bättre planering och fördelning av resurserna genom 
att minska prognostisering, och 3) Minskar lagerkostnaden med så mycket 
som 30 % till 40 % i framgångsrika genomförande.  

 Orderförbättring – Orderförbättring medför färdiga produkter som är 
tillverkade av generiska komponenter så företag kan bli bättre på att 
leverera färdiga produkter i tid med hjälp av uppskjutning. 

 Slutlig fördel - Uppskjutningens främsta fördelar är att minska effekten av 
osäkerhet på marknaden och att uppfylla kundernas behov samtidigt som 
kostnader i försörjningskedjan effektiviseras.  
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3.2 Uppskjutningsstrategin i tillverkningsindustrin 
Tillverkning enligt uppskjutningsstrategin är användbar där den slutliga 
tillverkningsprocessen (tillverkning, slutmontering, förpackning och märkning) 
kommer att behandlas efter order från kunden och efter det att produkten blivit 
logistiskt differentierade. Tidigt skede av tillverkningen är centraliserad och slutlig 
tillverkning kan göras enligt en decentraliserad distributionsstruktur i de fall där 
lagret är nära kunden.  
 
Ibland går uppskjutning så långt att det slutliga steget i tillverkningen inte sker av 
säljaren alls utan av slutanvändaren. Ett välkänt exempel är gör-det-själv-möbler. 
I IKEA kan man köpa ett bord eller en bokhylla i en smal låda, ta hem och 
montera den med de verktyg som erbjuds. Detta minskar kraftigt fraktkostnaden 
för möblerna från fabriken till lagret eller butiken. Även krav på butikernas storlek 
minskar då dessa inte behöver vara så stora som de annars skulle behöva vara 
för att få plats med alla varor i lager. Till exempel kan minskning av dimensionen 
leda till en något mindre förpackning, vilket i sin tur kan leda till tätare packning 
på sjöfart pall och därmed kraftigt minskade fraktkostnader (som ofta är mer 
beroende av volym än på vikt). (Nyteknik, 2010) Företag jagar allt tunnare 
vinstmarginaler, är de upptäcker att konkurrera på grund av låga totala 
försörjningskedjan kostnader ger en potentiellt stor fördel. Ett sätt att göra detta 
är genom att skjuta upp produktdifferentiering. Det finns inga snabba och 
bestämda svar. Att veta hur långt ut för att driva den punkten av 
produktdifferentiering beror på faktorer som varierar kraftigt från företag till 
företag. Men som en tumregel, skjuta produktdifferentiering närmare kunden 
sänker hela försörjningskedjan kostnader. Tillverkningskostnaden ökar dock i och 
med detta alternativ då det krävs extra ytbehandling, extra hårdvara samt 
detaljerade monteringsanvisningar. Dessa mekanismer driver upp kostnaden för 
att producera produkten men de efterföljande besparingarna kompensera mer än 
väl för detta. (IKEA, 2009)  
 
IKEA har blivit en av de mest framgångsrika, internationella återförsäljare av 
möbler i minsta form. IKEA satsar mindre pengar på frakten av möblerna från 
Sverige till USA. Detta är en fördel vid hantering av möblerna under 
distributionen Detta minskar skador som beror på manuell hantering, eftersom 
omonterade produkter svårare hanteras jämfört med färdigmonterade möbler. 
(Twede, Clarke & Tait, 2000)  

Hur nära kan du trycka produktion till kund utan att offra flexibiliteten? Det är ett 
misstag att obetänksamt skjuta produktdifferentiering så långt det går. I stället 
bör mekaniska konstruktörer inse att deras konstruktion beslut kan få 
konsekvenser för andra aktörer i produktens försörjningskedja. Utmaningen till 
formgivaren är att svara på tre frågor: Vad är möjligt när det gäller att skjuta 
produktdifferentiering? Vilka är fördelarna? Vad kostar det? (IKEA, 2009) 
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3.3 Bestämningsfaktorer för uppskjutningsstrategier 

Det finns olika faktorer som påverkar uppskjutande. Några av de viktigaste 
faktorerna är kundanpassning (Chiou, Wu & Hsu, 2002), produktens livscykel 
(Pagh & Cooper, 1998) och frågan om osäkerhet. 

3.3.1 Kundanpassning 

Konsumenternas beteende gentemot produkten förändras hela tiden. 
Förändringen beror på den specifika produkten och detta är skälet till att 
detaljhandlarna använder sig av uppskjutande strategier istället för mer 
traditionella strategier.  

 
Figur 6: Traditionell- och uppskjutningsstrategi, standardisering- kundanpassning 

(Yang and Burns, 2004) 
 

3.3.2 Produktens livscykel  

Marknadsförare introducera hela tiden nya produkter och tjänster för att skapa 
den önskan konsumenter och slutanvändare har. Snabb teknisk utveckling är 
direkt proportionell mot förkortning av produktcykler. Det innebär att fler nya 
innovationer kommer på marknaden och som följd av detta förkortas produktens 
livscykel i näringslivet. Produkter har olika behov av försörjningskedjan i olika 
skeden av deras livscykel, och när hela livscykeln fortsätter ökar förmågan och 
försörjningskedjan blir snabbt mer effektiv.  
(www.ikot.se, 2009) 

 

http://www.ikot.se/
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Figur 7: Produktens livscykel,( www.entreprenorcentrum.se/default.asp?pageid=25510) 

3.3.3 Frågan om osäkerhet  
Efterfrågans osäkerhet har mycket inflytande i transporthandeln då denna ändras 
hela tiden. I dagens distributionskedja, som levererar snabba produkter, är det 
inte bara viktigt att ha kortast ledtid på marknaden utan även att snabbt reagera 
på efterfrågan. Kunderna köper inte de produkter som inte tillhör föregående 
säsong. Färger, design och formgivning är de egenskaper som är viktiga hos en 
produkt. Är dessa inte är tillgängliga i tid, orsakar det osäkerhet gällande 
efterfrågan. Detta är en av anledningarna till varför återförsäljare väljer 
uppskjutandestrategier. 

Utmaningen att leverera produkter är det som utvecklar en strategi, matchning av 
utbud och efterfrågan, detta kan göra det möjligt för företag att reagera snabbare 
på marknaden (Christopher & Towill, 2000). Det råder stor osäkerhet gällande 
efterfrågan av produkter (Christopher & Towill, 2000). För att minska 
osäkerheten av efterfrågan och undvika degeneration, är det nödvändigt att 
kombinera mager och smidig till förmån för bästa resultat. 

 

3.4 Kundrelationens utveckling 

För att förstå hur sambandet mellan kunden och företagen växt fram genom tiden 
så behöver man titta på perspektiv som gjort det nödvändigt att skapa detta 
samband. Ett kundorienterat synsätt har utvecklats under 1900 – talet där 
kundens medverkan har haft stor påverkan på företagens utveckling. 

 

 
 

Figur 9: Tre Nedslagen i kundorienteringslitterature, Tommy Gerdemark,  
 
 

De varuproducerande företagen insåg att det inte längre var fokuseringen på 
produkten som gjorde att företagets tillväxt ökade. Att möta kundens behov blev 
en stor faktor för att överleva på marknaden. Med ”the marketing concept” 
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utvecklade man en affärsfilosofi att rikta fokus mot att förstå och skapa vetskap 
om kundernas behov och hur organisationerna skall arbeta utifrån detta. 
 

”It is a fundamental idea of marketing that organizations survive and prosper 
through meeting the needs and wants of customers”. 

(http://yusuf-bmc.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=27) 

 

Under 1970-talet utvecklade man kundorienteringen och genomförde detta inom 
tjänstemarknadsföringen. Kundens behov blev allt mer centralt och företagen 
förstod att långsiktiga relationer leder till nytta för verksamheten. Företagen 
skulle förstå att det inte var produkten eller erbjudandet som utgör störst 
påverkan utan det är kundens nytta av produkten/erbjudandet. I början på 1990-
talet bildades en förståelse för företag att de själva måste anpassa deras 
egenskaper för att bidra till kundnyttan. Istället för att bara tillfredställa kundens 
behov, krävdes det omtanke av det egna företaget för att kunna bemöta 
kundernas intressen. Detta ledde till att fokuseringen inte bara låg hos kunderna 
utan på det egna företaget själv för att på bästa sätt få företaget att utvecklas 
med kundorienteringen. 
 

 
 

Figur 10: Skifte från varufokuserat till tjänstefokuserat paradigm, (Service management, An 
evalution and the future, 1993, s.79).  

 

Modellen ovan påvisar hur varuproducerande och tjänsteproducerade företag 
förhåller sig till kärnverksamheten och kringtjänsterna. Varuproducerande företag 
– den vänstra cirkeln – utgår från produkten och servicen blir en sekundär 
fokusering medan det i tjänsteproducerande företag – den högra cirkeln – sker 
på motsatt sätt. Utvecklingen av kundorienteringen har medfört att 
kärnfokuseringen har skett i samband med kundernas behov. Varuproducerande 
företag utformar produkten efter den nytta den har för kunden och 
tjänsteproducerande utformar tjänsterna efter kundens intresse. Detta för att 
skapa långvariga relationer. 
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3.5 Kunders behov 
Enligt (Söderlund 1998) så kan man klassificera in kunder enligt figur 5 nedan. 
Syftet är att se var på skalan man som företag vill lägga sig. I vilken grad man 
väljer att betrakta kunderna som unika eller lika. 

 
Figur 11: Klassificering av kunde, (Sönderlund, 1998) 

 

 
För att förstå sig på kunden är det viktigt att analysera vilka behov kunden har 
som behöver tillfredställas. En individs behov kan skilja sig åt på en mängd olika 
sätt detta beroende på en rad olika faktorer. Socioekonomiska, geografiska och 
demografiska segmenteringsvariabler har en stor betydelse för kundens behov. 
Med socioekonomisk segmentering menas bl.a. etniskt ursprung, inkomst, 
socialklass, utbildning etc. Det vill säga vilken position kunden/individen har i 
samhället beroende på just dessa faktorer. En högutbildad individ med högre 
inkomst än standard kanske ställer andra krav än den vanliga kunden. Den 
geografiska segmenteringen utgår istället från individens position d.v.s. vart 
håller kunden till eller vart arbetar kunden. Dessa faktorer kan ha en stor 
betydelse för företag vid val av plats vid nystart av en verksamhet som ska sälja 
saker på plats. Däremot får dem mindre betydelse för företag som sköter sin 
verksamhet via Internet. 
 
Slutligen den demografiska segmenteringen: här talar man om variabler som 
kön, familjestorlek ålder etc. Detta ändrar behoven hos kunden eftersom att 
prioriteringarna blir annorlunda. Exempelvis så har barnfamiljer andra utgifter än 
ensamstående vilket gör att de inte alls har samma prioriteringar. Som Söderlund 
(1998) menar så är det inte fel att använda demografiska variabler som 
indikatorer på kundbehov, men man måste då vara säker på att det finns ett 
starkt samband mellan dessa och kundens behov. 
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3.6 Försörjningskedjan (supply chain) 
Intresset för hanteringen av försörjningskedjan har växt ända sedan 1980-talet 
då företag började se möjligheterna och fördelarna med att samarbeta både inom 
och utom den egna organisationen. Ett av de företag i en försörjningskedja 
betraktas i allmänhet som centrum för företaget. Detta är oftast det största 
företaget i en distributionskedja med säte i centrala produkten. När en 
organisation beskriver deras försörjningskedja sätter de ofta sig själva som 
centrum för att identifiera leverantörer och kunder.  
 

 
Figur 12: Försörjningskedjan, (Mentzer 2001) 

 
 

Normalt finns det flera bolag som deltar i processen från råvara till färdig produkt. 
Mentzer et al. (2001) definierar försörjningskedjan: "En uppsättning av tre eller 
flera enheter (organisation eller enskilda) direkt involverade i föregående och 
efterföljande flöden av produkter, tjänster, ekonomi och/eller information från 
källa till en kund". Enligt Skjøtt-Larsen, ligger Micheal Porters ”The Value Chain” 
bakom konceptet försörjningskedjan. Med denna menas alla aktiviteter som 
involverar organisationer, materialflöde samt andra resurser för att producera och 
leverera den färdiga produkten till kunden.  
 
Enligt Mattson måste definitionen av hantering av försörjningskedjan återspegla 
fem punkter som beskrivs nedan: 
 

 Hela försörjningskedjan från råvarutillverkare till kund betraktas.  

 Försörjningskedjan ska inte enbart betraktas med ett inre perspektiv från 
ett enskilt företag utan det bör också betraktas med ett totalperspektiv.  

 Samarbete och integrationsaspekter ska framhävas.  

 Både flöden av material och tjänster ska beaktas.  

 Även andra immateriella flöden än information mellan företag som är 
materialflödesrelaterade inkluderas.  

En definition av försörjningskedjan som innefattar de fyra första punkterna är 
definitionen av Cooper, Lambert och Pagh som lyder: ”Försörjningskedjan är en 
integrering av affärsprocesser från slutanvändaren via originell leverantörer som 
erbjuder produkter, tjänster och information som ger mervärde för kunderna”. 
Med hantering av försörjningskedjan menas planering, utveckling, samordning, 
organisation, styrning och kontroll av intra- och interorganisatoriska processer 
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från ett totalperspektiv och avseende utbyten av material, information, 
betalningar, produktutvecklingsaktiviteter samt marknadsföringsaktiviteter i 
försörjningskedjor från ursprunglig råvaruleverantör till slutlig förbrukare.” 
Hanteringen innefattar underleverantörer, leverantörer, interna operationer, 
återförsäljare, kunder och affärskunder. Begreppet berör kontroll av material, 
information och ekonomiskt flöde och kan kortfattat ses som en vetenskap om att 
förflytta något till någonstans.  

 
 
3.7 Förhållandet mellan kundanpassning och uppskjutning 

Feitzinger och Lee (1997), förklara förhållandet av kundanpassning och 
uppskjutning som "Nyckeln till massaanpassad effektivitet är att skjuta upp 
uppgiften att differentiera en produkt för en specifik kund fram till det senaste 
möjliga punkt. ". De uppgav att företagen har att integrerad syn på 
produktdesign, tillverknings - och logistikprocessen. Förhållandet mellan 
uppskjutning och kundanpassning ses under begreppet ”kundanpassning i stor 
skala” och kräver att försörjningskedjan är både effektivitet och lyhörd för en 
lyckad sådan. 
 

Figur 13: Förhållandet mellan kundanpassning och uppskjutning, (Feitzinger och 
Lee, 1997) 



 

- 21 - 

 

4. Empiri 
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa vårt resultat från vår djupa personliga 
intervju. Vi har valt att analysera respondentens svar i olika underrubriker då det 
varit en djup intervju och mycket fakta har framkommit.  
 
 
4.1 Bakgrund  
Anders börjar med att berätta om IKEA:s grundare som är Ingvar Kamprad och 
då han år 1943, vi 17 års ålder, startade företaget såldes endast pennor och 
tavelramar. Efter fem år introducerades först möblerna och tanken var att 
leverera färdigbyggda möbler som beställdes utifrån en katalog som togs i akt år 
1951. Den stora vändningen för företaget kom då idén om ”platta paket” föddes. 
År 1956 började möblerna levereras i platta paket och kunden fick då själv 
skruva ihop möbeln hemma. Detta har kommit att bli den stora nischen för 
företaget och idén med att leverera billigare möbler för halva arbetet är det som 
fått IKEA att expandera i den stora grad som gjorts. 

 
Det är ingen konst att tillverka dyra designmöbler: det är bara att lägga ner 
massor med pengar och låta kunden betala. Men att tillverka vackra, hållbara 
möbler till låga priser är inte lika enkelt – då krävs ett helt annat tänkande. Det 
handlar om att hitta enkla lösningar och spara pengar på varje metod, process 
eller förhållningssätt – men att aldrig spara in på idéer eller kreativitet. Deras 
affärsidé grundar sig på ett samarbete med kunden. Först gör dom sin del. Det 
börjar med att våra formgivare jobbar tillsammans med tillverkarna för att hitta 
smarta sätt att tillverka möbler utifrån befintliga produktionsrutiner. Sedan letar 
inköpare över hela världen efter bra leverantörer med det mest lämpliga 
råmaterialet. Sedan köper de in stora partier så att vi kan göra en bra affär och 
du få ett lågt pris. 
 
IKEA erbjuder ett brett sortiment till så låga priser som möjligt så att så många 
människor som möjligt får råd att köpa dem. Även bra priser på tjänster utöver 
IKEA:s sortiment erbjuds. Dessa är bland annat mat, lekplats för barnen m.m. De 
låga priserna får inte rucka på kvaliteten, men kvaliteten får heller inte höja 
priserna; det måste vara lågpris med mening. Bassortimentet skall spegla IKEA:s 
profil, det vill säga vara ”enkelt och rättframt, tåligt och lätt att umgås med”. Det 
skall i Skandinavien uppfattas som typiskt IKEA och utanför Skandinavien som 
typiskt svenskt. IKEA är ett produktionsorienterat företag, vilket innebär för 
företaget att avståndet mellan leverantör och kund försöks göras så kort som 
möjligt. Detta för att kunna leva upp till företagets affärsidé om att erbjuda billiga 
och bra produkter. Vid utvecklandet av produkter hos IKEA är samarbete, 
kommunikation och deltagande mellan designers, produktutvecklare, inköpare 
och leverantörer mycket viktigt. Detta för att kunna hålla ett så lågt pris som 
möjligt. 
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4.2 Internationella IKEA 
Det första varuhuset utanför Skandinavien öppnades 1973 i Schweiz. Under 
resten av 1970-talet expanderade IKEA snabbt och omsättningen ökade från ca 
250 miljoner kronor år 1969 till 3,6 miljarder 1979 och under samma period 
ökade antal anställda från några hundra till runt 4000 och antalet varuhus från 6 
till ca 30 stycken. Idag har IKEA 76 000 medarbetare och totalt 210 varuhus i 43 
länder, vilka finns i Europa, Asien, Australien och Nordamerika. Omsättningen 
var 99,2 miljarder SEK under året 1999 och den största försäljningen sker idag i 
Tyskland som står för 21 procent av den totala försäljningen.  

 
IKEA vision, affärsidé och marknad positionering uttalande ger en ram för alla 
IKEA marknadskommunikation över hela världen.  IKEA vision är "Att skapa en 
bättre vardag för de många människorna."   Deras affärsidé är "Att erbjuda ett 
brett utbud av väldesignade, funktionella heminredningsprodukter till så låga 
priser att så många som möjligt kommer att kunna ge dem."  Deras 
marknadpositionering är "Din partner för bättre boende. Vi gör vår del, ni göra ert. 
Tillsammans kan vi spara pengar."  

 
4.3 Affärskoncept 
IKEA:s affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av heminredningsartiklar med 
snygg design och bra funktion till så låga priser att så många som möjligt ska ha 
råd att köpa dem.  Han menar att det oftast görs snygga inredningsprodukter för 
ett fåtal som har råd att betala för dem. IKEA har dock redan från början valt en 
annan väg, nämligen att göra produkter för många människor. Det innebär att de 
måste vara lyhörda för inredningsbehoven hos människor runt om i världen: 
människor med många olika behov, smaker, drömmar, ambitioner och 
plånboksstorlekar – människor som vill förbättra sina hem och sin vardag. 
 
Det var Ingvar Kamprad som fick idén om platta paket då han insåg att för 
mycket luft transporterades i lastbilarna fram och tillbaka. Både vid transporter till 
och från företaget. IKEA har ett mycket stort miljötänkande bl.a. i form av hur 
varor skall staplas just vid transporterna. Grundtanken är att kunderna ska betala 
så lite som möjligt men att företaget ändå skall gå med vinst. 
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4.4 IKEA:s  marknadsföringsstrategi  
Genom att kommunicera innehållet i marknadsföringsstrategin och uppmuntra 
kunderna att uppleva IKEA konceptet bygger de varumärket.  Detta är summan 
av de emotionella och rationella värderingar som konsumenterna förknippar med 
varumärkets goda rykte och för företaget.  Varumärkets image är resultatet av 
över 50 års arbetslivserfarenhet av IKEA:s medarbetare på alla nivåer över hela 
världen.  
 
Anders berättar att vad de gör, vad de säger, de produkter de erbjuder, det pris 
de erbjuder dem, presentationen av deras utbud och den information de ger 
kunderna bidrar alla till deras image.  Den övergripande uppgiften för IKEA:s 
marknadskommunikation är att bygga IKEA varumärket och inspirera människor 
att komma till butikerna. Företagets koncept bygger på en relation med 
konsumenterna. Nio huvudbudskap används inom IKEA 
marknadskommunikation för att bygga detta förhållande och ge en förståelse för 
hur de kan uppfylla kunders behov. 

 
4.5 En möbelhandlares testamente 
 För att kunna bevara IKEA-kulturen i den nya internationella expansionen så 
berättar Anders att ”En möbelhandlares testamente” skrevs av Ingvar Kamprad 
år 1976. Testamentet omfattar IKEA:s grundläggande riktlinjer, och har hämtats 
ur Torekull (1998 s. 384-394).  Boken hade Anders med sig och lät oss titta i den 
medan har redogjorde för en förkortad version av testamentet: 

 IKEA skall erbjuda ett brett sortiment till så låga priser som möjligt så att 
så många människor som möjligt får råd att köpa dem. De låga priserna 
får inte rucka på kvaliteten, men kvaliteten får heller inte höja priserna; det 
måste vara lågpris med mening. Bassortimentet skall spegla IKEA:s profil, 
det vill säga vara ”enkelt och rättframt, tåligt och lätt att umgås med”. Det 
skall i Skandinavien uppfattas som typiskt IKEA och utanför Skandinavien 
som typiskt svenskt.  

 Den sanna IKEA-andan bygger på vår entusiasm, på vår ständiga vilja till 
förnyelse, på vår kostnadsmedvetenhet, på vår vilja att ta ansvar och 
hjälpa till, på vår ödmjukhet inför uppgiften och på enkelheten i vårt sätt att 
vara.  

 Anders påpekar att Kamprand ansåg att ett jobb aldrig bara får vara en 
födkrok och att det som ledare därför är viktigt att motivera och utveckla 
sina medarbetare för att skapa entusiasm. Ledaren skall dessutom ta 
beslut i samråd med gruppen; laganda är enligt Kamprad ”något fint”. 

 IKEA:s ekonomiska målsättning är: ”Att på lång sikt nå ett gott resultat”. 
IKEA:s hemlighet och grunden till dess framgång är, enligt Anders att ha 
den lägsta prisbilden kombinerat med en god kvalitet. Slöseri med 
resurser är en dödssynd enligt Anders. Han menar att endast så kallade 
medelmåttor väljer dyra lösningar till alla typer av problem och att det 
krävs skicklighet för att nå goda resultat med knappa resurser. 
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Medarbetarna uppmanas att alltid ställa en lösning i relation till kostnaden 
för att på så sätt kunna bedöma den på ett ”IKEA -vis”.   

 IKEA står för enkelhet då Anders anser att komplicerade regler, byråkrati 
och överdriven planläggning förlamar, undertrycker handlingsfrihet och 
minskar tiden för genomförande. Han menar att enkelhet vad gäller rutiner 
betyder större slagkraft och i uppträdandet ger det styrka. Enkelhet och 
ödmjukhet skall prägla IKEA:s medarbetare i alla situationer.  

 Vi behöver inte några skrytbilar, fina titlar, skräddarsydda uniformer eller 
andra statusattribut. Vi litar till vår egen kraft och vår egen vilja. Anders 
anser att ”varför” är ett viktigt nyckelord för att finna nya vägar och inte 
fastna i gamla mönster. IKEA skall våga vara annorlunda i stort som 
smått, ständigt utveckla och förbättra samt låta dynamiken och 
experimentlusten leda vägen framåt.  

 Man kan inte göra allt, överallt samtidigt resonerar Anders och menar 
istället att man måste kraftsamla och koncentrera sig på en sak i taget för 
att nå maximal effekt med knappa resurser.  

 Människor som vågar ta ansvar och fatta egna beslut finns på alla nivåer 
och är viktiga för allt framåtskridande anser Anders. Utan dem skulle 
byråkratin ta över och maskineriet sluta att fungera. Här är frihet under 
ansvar ett nyckelord och Anders uppmanar sina medarbetare att utnyttja 
sin förmån, rättighet och skyldighet att fatta beslut och ta ansvar och 
motarbeta sin rädsla att göra fel.  

 Det är alltid medelmåttan som är negativ, som ägnar tid åt att bevisa att 
man inte hade fel. Den starke är alltid positiv och arbetar framåt. Det är 
alltid de positiva människorna som vinner. Enligt Anders är ingenting 
omöjligt, ingenting färdigt. För att komma vidare bör man alltid fråga sig 
själv hur man kan göra något bättre. Nyckelordet för ständig utvecklig är, 
enligt honom, ödmjukhet vilket innebär hänsyn, respekt, vänlighet och 
generositet. Han uppmanar även sina medarbetare att se tiden som sin 
viktigaste resurs, och föreslår att de delar in sitt liv i 10-minutersenheter 
och att de offrar så få som möjligt till meningslöshet.  

Anders avslutar med: Det mesta är ännu ogjort. Låt oss förbli en samling positiva 
fanatiker, som med orubblig envishet vägrar att acceptera det omöjliga, det 
negativa. Det vi vill, det kan vi och det skall vi göra tillsammans, underbara 
framtid! Vidare i intervjun kommer vi in på IKEA:s organisation och produktflöden 
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4.6 IKEA:s försörjningskedja 
Anders berättar att IKEA:s Supply Chain/ försörjningskedja idag består av olika 
funktioner, vilka är produktutveckling (IKEA of Sweden), 
försäljningsorganisationen, återförsäljarna, inköpsorganisationen, leverantörer 
och slutligen logistikorganisationen. Dessa funktioner är stödfunktioner till 
försäljningen som är Ikeas kärnaktivitet. Några av dessa kommer att beskrivas 
nedan.  
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                                            
 
 
 
     
 
 
 
Informationsflöde                              Godsflöde  

 
 

Figur 14: Utvecklingsfigur av IKEA:s försörjningskedja med hjälp av ”respondent” 
Anders. 

 
4.6.1 IKEA of Sweden (IOS)  
Denna organisation tar hand om utveckling och design av produkterna samt att 
den tillsammans med inköpsorganisationen strategiskt utvecklar 
inköpsaktiviteter. IOS har som det framgår ur bilden ovan ständig kontakt med 
flera delar av försörjningskedjan. Den har även andra viktiga ansvarsområden 
och dessa är bland annat utveckling av kvalitetskontroll, administrativt stöd och 
miljöhänsyn. IOS tar också fram sortimentet av artiklar som är uppdelade i tio 
affärsområden, bland annat soffor, sängar, kök, m.m.  
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4.6.2 Återförsäljare  
Återförsäljarorganisationen är ansvarig för kommersiella frågor inom ett land och 
består av ett servicekontor och flera varuhus. Servicekontoret hjälper varuhusen 
med frågor som rör produktvarietet och andra kommersiella frågor. Varuhusen är 
fristående affärsenheter och har eget resultatansvar. Ikea äger 90 % av sina 
återförsäljare och de återförsäljare som ägs av franchisetagare har mycket hård 
styrning från IKEA.  
 

4.6.3 Inköpsorganisationen - Ikea Trading AB  
Inköpsorganisationen har i uppgift att matcha leverantörers kapabilitet och 
kapacitet samtidigt som dem förser IKEA:s leverantörer med villkor och krav när 
det gäller till exempel leveranser. Denna organisation har också ansvaret för 
långsiktiga relationer med leverantörer och underleverantörer samt för 
utvecklingen av dessa. IKEA har 42 stycken inköpskontor varifrån produkter köps 
in ifrån. Organisationen är indelad i mindre enheter där olika enheter har ansvar 
för olika produkter och områden. Inköpsavdelningen är den sektion som har hand 
om inköpet av mycket stora volymerna och logistikavdelningen har i uppgift att 
koppla dessa volymer till de mer frekventa volymerna som varuhusen behöver. 
Inom logistik prioriteras kostnadseffektivisering och servicekrav. 
 
4.6.4  Ikeas distribution 
Anders beskrev IKEA:s distribution väldigt utförligt och visade detta utifrån bland 
annat bilden nedan. DC är en distributionscentralen som leverantörer levererar 
varor via. Distributionen innefattar godsflödet från leverantör till varuhus och även 
transportörer kommer till en viss del att förklaras eftersom dem utgör en stor del 
av företagets distribution. Sedan förklarar vi även informationen och 
informationssystem, vilket innebär att vi redogör för orderflöde i detta avsnitt.  
 

 
                       
              

 
 
 
 
 
 
Figur 15: Beskrivning av IKEA:s distribution, med hjälp av ”respondent” Anders.  

  
 
IKEA har lite mer komplicerade transporter eftersom företaget har leverantörer 
utplacerade runt om i världen. Enligt Anders tillverkas idag cirka 10 000  IKEA 
produkter hos 1 600 leverantörer och transporteras till 186 IKEA butiker runt om i 
världen. Detta sker oftast via en av bolagets 27 distributionscentraler och 
centrallager. Distributionen är en viktig del i att skapa produkter till så låga priser 
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som möjligt och IKEA:s mål är att göra vägen från tillverkaren till kunden så kort 
som det går. Företaget arbetar för en mer rationaliserad och förenklad 
distribution men också för att minska denna för miljöns skull. Det svåra är att 
beräkna exakt hur många produkter som behövs för att tillfredsställa kunderna 
och möta efterfrågan. Detta minskar även lager- och produktionskostnader då 
inga överflödiga volymer hålls. Anders tillägger även att målet naturligtvis är att 
rätt produkt alltid finns i butiken när kunderna vill köpa den. 
 
Enligt Anders kännetecknar dessa punkter IKEA:s distribution:  

-  Ett globalt distributionsnät  
-  Stora volymer  
-  Platta paket  
-  Låga kostnader.  

 
4.6.5 Transporter  
För att kunna förse Ikeas 170 varuhus runt om i världen använder företaget sig 
av ungefär 200 transportörer. Antalet transportörer kommer att halveras samtidigt 
som IKEA:s godsflöde kommer att öka till det dubbla, vilket ställer stora krav på 
en fungerande logistik. Transporterna för Ikeas produkter sker med fyra olika 
transportslag, varav 60 procent transporteras med lastbil. Järnvägstransporterna 
står för ungefär 20 procent.

 

Sjösidan har idag en andel på 20 procent av 
transporterna med förhoppningar på att även dessa kommer att öka då 
produktionsvolymen från Asien är mycket stor. Anders skrattar lite skämtsamt 
och säger: ”För att kunna täcka sitt behov måste IKEA ha lager”. (Intervju, 2010) 
Mycket av IKEA transporter sker in till lager, cirka 70 procent av det totala 
godsflödet. De resterande procenten skickas via direktleverans som innebär att 
gods transporteras direkt från leverantör till varuhus. På grund av svängningar 
som uppkommer i och med in- och utfasningsperioder i DC tvingas 
leverantörerna idag ta över mer och mer av IKEA:s lager. Även för att ha 
möjlighet att leverera direkt och med kort ledtid. IKEA har osäker information 
gällande order och detta gör att IKEA blir tvungna att bygga fler lager, detta ökar i 
sin tur lagerkostnaderna.  
 
4.6.6 Leverantörer  
IKEA har för närvarande 2000 leverantörer i 55 olika länder. Dessa leverantörer 
skickar leveranserna i form av containrar till DC som sedan skickar dessa till de 
olika varuhusen. I vissa fall kan även containrarna skickas direkt till varuhusen 
som kallas för direktleveranser.

 

Av IKEA:s totala produktionsvolym står Europa 
för majoriteten av produkterna, nämligen 67 procent. Det största och enda land 
för inköp i Asien är dock Kina som står för 29 procent. Nordamerika tår för de 
resterande 4 procent av den totala produktionsvolymen. De fem största länderna 
räknat i inköpspris är Kina, Sverige, Polen, Tyskland och Italien, men om det ses 
ur ett distributionsperspektiv kommer Kina först följt av Polen och Sverige. Det 
finns flera faktorer som påverkar lagrets storlek. Först och främst handlar det om 
kundernas efterfrågan som oftast IKEA vet i förväg med hjälp av prognoser. Det 
bestäms även av ledtiden för påfyllnad, antal olika artiklar som varuhuset 
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tillhandahåller, längden på planeringshorisonten och kostnader. Utöver dessa 
orsaker påverkas lagrets storlek av servicekrav.  
 
Anders berättar att IKEA på grund av höga lagernivåer idag har problem med 
tillräckligt plats. IKEA försöker teckna så många långsiktiga avtal med 
leverantörer som möjligt för att få lägre priser då köp av stora volymer och längre 
avtal ger låga priser. Företagets mål när det gäller leveransen är i och med långa 
avtal att få lägre priser än vad de redan är. Genom sådana avtal säkerställer de 
även råvaruförsörjningen under en lång tid. Anders är medveten om att 
optimering av produktionskapaciteten och koncentrering av volymer är 
nödvändigt för att uppnå låga priser. Tack vare det faktum att IKEA:s sortiment är 
detsamma över hela världen kan de ordning ge stora volymer. I och med detta 
har företaget utvecklat en mängd verktyg för att hjälpa sina köpare att hitta de 
bästa leverantörerna.  Denna konkurrens är en naturlig del av arbetet men det är 
också samverkan och samarbete. En faktor av många till företagets priser är att 
IKEA i vissa fall ger leverantörerna ekonomisk hjälp vilket skapar unika  
affärsmöjligheter. Detta gör även att de fortsätter erbjuda ett brett utbud av väl 
utformade, funktionella heminredningsprodukter till såpass låga priser som 
möjligt.  
 
Det operativa inköpsarbetet delas upp mellan fyra handelsagenter, med stöd av 
43 handelsservice kontor i 33 länder.  Det innebär att IKEA är alltid nära sina 
leverantörer, vilket är ett sätt att skapa bra affärsförbindelser mellan de berörda 
företagen. Medarbetarna kan ofta besöka leverantörerna och följa 
tillverkningsprocessen nära, nya idéer som gör det möjligt testas och 
regelbunden  kvalitetskontroller som skall göras. Leverantörerna kan i sin tur ha 
förtroende och tro på IKEA.  Även om de vet att IKEA är en krävande kund så 
tycker de att de är rättvisa, professionella och ärliga i sina kontakter.  
 
4.6.7 Orderflöde  
Vidare berättar Anders hur de jobbar när IKEA ska införa en ny produkt. IKEA:s 
Service Office sänder ut prognoser till Ikea of Sweden runt om i världen som 
beräknar hur mycket de tror att dem kommer att sälja. Dessa prognoser skickas 
tillbaka till Ikea Service Office för godkännande. Efter ett godkännande skickas 
prognoserna till inköp som letar upp en eller flera leverantörer som kan leverera 
produkten. För att förstå det lättare ritar Anders upp det för oss och förklarar 
samtidigt. 
 
IKEA: s Service office                IKEA of Sweden 
 
 
 
 
 
Inköp  Leverantör (levererar produkten) 
Figur 16: Införande av en ny produkt, med hjälp av ”respondent” Anders.  

Godkännande 
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4.7 IKEA:s produkter 

Det faktum att IKEA produkter säljs förpackade i platta paket är att de kan 
transporteras med större effektivitet.  Genom att minimera "slösat utrymme" är 
det möjligt att transportera och lagra mer paket åt gången.  Och genom att öka 
vad som är känd som "påfyllningshastigheten" i behållare etc. (med andra ord, 
att minska mängden slösat utrymme), kostnader för  transporterar varje punkt går 
ner.  Ett bra exempel på detta är HOTT vattenkokare.  Bättre utnyttjande av det 
tillgängliga utrymmet genom att stapla några av vattenkokare upp och ner, gör 
det möjligt att passa tio vattenkokare i en låda istället för bara sex. Som ett 
resultat av detta är förpackningsmaterialen mindre och distributionskostnader 
hålls lägre.  
 
4.7.1  Rätt kvalitet för IKEA produkter 
Bra kvalitet är grundläggande på IKEA.  Det är därför det är så viktigt att deras 
ambition erbjuder produkter till försäljning till de lägsta priserna och aldrig 
kompromissar deras åtagande för att ge rätt kvalitet. IKEA bygger sin bedömning 
av "rätt kvalitet" på behoven hos sina kunder.  Den avgörande faktorn här är det 
sättet på vilket produkter kommer att användas.  För att säkerställa att alla IKEA 
heminredningsprodukter uppfyller förväntningar och krav hos kunder samt alla 
obligatoriska standarder, normer och produkter är testade i IKEA:s 
testlaboratorium. 
 
IKEA produkter ska vara funktionella och säkra att använda. Produktkvalitet är 
baserat på kundens behov.  Produkterna måste uppfylla kundernas krav inte 
bara i form av design, funktion och pris, men också med hänsyn till säkerhet, 
stabilitet och hållbarhet. Ett exempel på det är en bordsskiva som är ett föremål 
för mycket mer slitage är en bokhylla. Det är därför en bordsmodell kräver fyra 
lager av skyddande lack, medan två är generellt nog för en bokhylla.  På detta 
sätt sparar IKEA på material och kunderna kan köpa sina bokhylla till ett lägre 
pris. 
 
4.7.2 Hur IKEA skapar sina låga priser 
Platta paket och stora volymer är bara en del av hemligheten bakom de låga 
priserna på IKEA. Kostnadsmedvetna IKEA har en gång för alla beslutat att 
samarbeta med många människor särskilt de med tunna plånböcker och snäva 
budgetar.  Genom att arbeta med produkt utveckling, produktion, inköp, 
distribution och försäljning kan de hålla kostnaderna nere i varje led i kedjan.  
Resultatet är vad de kallar "demokratisk design". Låga priser är en förutsättning 
för IKEA att förverkliga sin vision, att skapa en bättre vardag för de många 
människor. Syftet är inte bara att sänka priset, utan att faktiskt minska dem.  Det 
innebär att de aldrig har råd att slösa resurser. Inget går till avfall när de utvecklar 
sina produkter. Som en följd av resterna av tyg som är kvar efter tillverkning av 
hjärtformade Famning kuddar används för att göra små Famning kuddar.  IKEA 
låter  möjligheter som rationell produktion styra designprocessen.  
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Från ritbordet och framåt är kostnadsmedvetenhet en ständigt närvarande del av 
produktionskedjan.  I många fall har den slutliga kostnaden för produkten 
bestämts vid början av designprocessen.  Det är därför du som kund kommer 
ofta hitta våra designers och produktutvecklare arbetar sida vid sida med 
leverantörerna på fabriksgolvet. Det är då som de kan på bästa sätt använda 
leverantörers tidigare erfarenheter och produktionskapacitet.  Genom tillgång till 
bra råvaror kan IKEA billigt arbeta tillsammans med sina leverantörer att utnyttja 
material. Större volymer ger mer försäljning. Stora volymer är en viktig faktor 
bakom de låga priserna.  
 
När IKEA sänker sina priser kan fler köpa dess produkter. Anders ger oss ett 
exempel på detta för att förstår sammanhanget bättre. En jordad 
förlängningskabel som används för att kosta 69 svenska kronor (ca € 7,50).  Vid 
den tiden sålde Ikea 40 000 av dessa kablar på ett år. De frågade sig själva vad 
som  skulle hända om de prissatte denna produkt till bara 19 svenska kronor (ca 
€2) Hur många skulle de sälja då?  De minskade  priset och efter ett år hade de 
sålt en miljon av  förlängningskabeln bara i Sverige.  Det faktum att IKEA  har 
samma utbud i sina butiker över hela världen hjälper att skapa stora volymer.  
Stora volymer i kombination med platta paket är viktiga för att hjälpa IKEA att 
transportera produkter ekonomiskt från leverantören via butiker till kunder.  Platta 
paket innebär att de inte behöver betala för transport eller onödig lagringsluft, 
lägre lager- och distributionskostnader, men också mindre påverkan på miljön.  
För närvarande transporteras 20 procent av alla IKEA varor på järnväg. Kunder 
spelar sin roll i att hålla priserna nere. En anblick i deras koncept är att lokalisera 
butiker utanför stadskärnorna på platser där marken är billigare. Använda 
information om ”pris-produkt taggar”, kunder samlar vad de vill köpa från 
ställningar i butikens Self- Servera området som de sedan kör hem själva och 
sätter  ihop dem med hjälp av den medföljande instruktionen. Det är bara ett 
exempel på hur, genom att arbeta tillsammans  med andra i alla delar av sin 
verksamhet, hjälper IKEA att skapa de rätta förutsättningarna för att hålla 
slutpriset så låga som möjligt. 
 
I slutet av 1970-talet uppfann två IKEA anställda en slags nyckel som kom att bli 
en viktig del av monteringen. Denna kallades "s-nyckeln" och var en s-formade 
sexkantnyckeln. När s-nyckeln ersatte den vanliga l-formade nyckeln blev det 
lättare att montera möbeln då man vevade ihop möblerna. Detta ökade även 
hastigheten på monteringslinan. Det finns lite olika syn inom företaget på hur 
mycket av det monteringsjobb som tillkommer vid köp av en produkt som kan 
läggas på kunderna. En av linjerna på IKEA vill lägga ut så mycket som möjligt 
jobb på kunderna medan den andra vill förenkla slutmonteringen genom att låta 
leverantörerna förmontera mera. Vi tycker att IKEA i dagsläget befinner sig i ett 
mellanläge, de har kompromissat mellan mer förmontering och mer jobb för 
slutanvändaren. En fördel med att låta kunderna montera själva kan vara att 
priset på så sätt kan pressas ytterligare i och med färre arbetstimmar. Detta kan 
dock anses som ett stort jobb för kunderna och kan fokus läggs då inte på det 
låga priset utan på ett lite mer krävande monteringsjobb. Något IKEA kan satsa 
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lite mer på är att publicera utförligare monteringsanvisningar på nätet för ett 
förenklat arbete. Detta hjälper kunderna mycket men dock endast dem som har 
tillgång till internet.  
  

 
4.8 IKEA och uppskjutning 
Anders påbörjar detta tema med en kort förklaring av uppskjutningsstrategin. 
Hans komprimerade version lyder så här: Uppskjutning av en produkt utförs 
vanligtvis för att flytta punkten differentiering till ett senare skede för att minska 
lagret och förbättra kundnöjdheten. 
 
IKEA önskade en reducering gällande transportkostnaderna och företaget stod 
inför en viktig fråga i och med transporten. Problemet var det höga 
produktsortimentet och den skrymmande arten av deras produkter. Detta innebar 
att transportkostnaderna var en förlust för deras marginaler. Ikea svarade med 
att omforma sin leverantörskedja för att produkterna skulle transporteras i platta 
paket och skifta slutmonteringen till slutanvändarna. Genom att skjuta upp 
slutmonteringen fick IKEA inte bara lägre transportkostnader utan blev även mer 
effektivt. Genom användning av uppskjutningsstrategin i det sista skedet, 
nämligen montering, har leveranstiden minskat och flexibiliteten ökat. IKEA 
behöver dock inte invänta en kundorder då produkterna redan är nerpackade i 
komprimerade paket.  
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5. Analys och slutsats 
 

I detta kapitel presenteras en analys av den empiriska informationsinsamlingen 
samt relevanta teorier utifrån teoriavsnittet. Kapitlets andra del presenterar de 
slutsatser som tagits fram av arbetet.  
 

 
5.1 Analys 
 

5.1.1 Uppskjutningsstrategin 
Enligt Chopra och Meindl (2001) minskar uppskjutning leveranstiden och ökar 
flexibiliteten genom att skjuta upp bland annat tillverkningen, förpackningen, eller 
monteringen av en produkt. Detta är precis vad IKEA har uppnått genom 
användningen av denna strategi. Företaget har använt sig av uppskjutning av 
montering som då innebär att denna del av tillverkningsprocessen överlåts till 
kunderna och på så sätt ger dem möjlighet att agera medproducenter. 
Monteringen är tidskrävande och dyr t samt det mest komplicerade i 
möbeltillverkning. Det går åt många timmar eller stora investeringar i robotar och 
automatiska linor. Därför har nästan hela slutmonteringen på IKEA:s olika 
leverantörsföretag utlokaliserats till kunderna. Sker detta manuellt blir 
lönekostnaderna stora men allt det slipper IKEA och det är en enorm besparing. 
Detta kan ta lite tid för kunden att sätta ihop sin möbel men kompenseras i 
slutändan av det låga priset.  
 
Idén med de platta paketen var från början att genom komprimering av dessa 
slippa transportera mycket luft och på så sätt sänka transportkostnaderna. Det 
fick plats dubbelt så många varor som i de tidigare leveranserna. Detta har visat 
sig vara en framgångsrik metod för IKEA och den omedelbara vinsten med de 
platta paketen handlade så klart om transportkostnaderna. En fördelar med 
denna strategi som IKEA fått och som även Davila & Wouters, (2006) skriver om 
är minskad lagerkostnad. Denna fördelar samt minskning av 
transportkostnaderna är de största fördelarna med uppskjutningsstrategin. 
Minskad lagerkostnad har tre aspekter, vilka är billigare produkter vilket ger lägre 
risk till inkurans, bättre planering genom prognostisering och minskning av 
lagerkostnader med upp till 40 %. 
 
För kunderna blir det enklare att köra hem varorna i och med de komprimerade 
paketen. Även en betydlig skillnad när det gäller priset är en fördel som kunderna 
uppskattar väldigt mycket. Denna prisskillnad kommer inte bara ursprungligen 
från uppskjutningsstrategin utan även genom IKEA:s arbete med 
produktutveckling, produktion, inköp, distribution och försäljning för att på så sätt 
hålla kostnaderna nere i varje led i försörjningskedjan.  
 



 

- 33 - 

 

Anders menar att det finns flera faktorer som påverkar lagrets storlek. Först och 
främst handlar det om kundernas efterfrågan som oftast IKEA vet i förväg med 
hjälp av prognoser.  Som Davila & Wouters, (2006) påpekade i teorin ovan så 
minskar lagerkostnaden samtidigt som kundnöjdheten ökar vid framgångsrik 
användning. IKEA vet i förväg vilken produkt som efterfrågas och kan på sätt 
planera lagrets storlek och minska på lagerhållning genom att skicka de varor 
som efterfrågas direkt till varuhusen. Det bestäms även av ledtiden för påfyllnad, 
antal olika artiklar som varuhuset tillhandahåller, längden på 
planeringshorisonten och kostnader. Utöver dessa orsaker påverkas lagrets 
storlek av servicekrav.  
 

5.1.2 Kundnöjdhet och kundanpassning 
Uppskjutning av en produkt utförs vanligtvis för att flytta punkten differentiering till 
ett senare skede för att minska lagret och förbättra kundnöjdheten. När det gäller 
kundnöjdhet är den viktigaste delen att förstå sig på kunderna och analysera 
vilka behov dessa har samt hur de skall tillfredsställas. Vi kan i teorikapitlet läsa 
om hur Söderlund (1998) klassificerar in kunder. Syftet är att se var på skalan 
man som företag vill lägga sig. I vilken grad man väljer att betrakta kunderna som 
unika eller lika. Det vill säga vilken position kunden/individen har i samhället 
beroende på just dessa faktorer. En högutbildad individ med högre inkomst 
kanske ställer högre krav än den vanliga IKEA-kunden med lägre inkomst. IKEA 
måste beakta detta för att kunna tillgodo se majoritetens behov. Detta tycker vi 
att IKEA är ganska bra på då företaget först tar reda på vad kunderna 
eftersträvar och därefter utformar ett utbud med något för alla. Den geografiska 
segmenteringen utgår istället från individens position d.v.s. vart kunden håller till 
eller vart kunden arbetar. Då IKEA har flera varuhus i en stad och med omsorg 
placerat ut dessa täcker företaget en stor del av varje stad. Dock ligger de flesta i 
utkanten av städerna där marken är billigare att förvärva. Företaget har också 
gratis parkering för kunderna vilket inte är en självklarhet hos alla varuhus. En 
utökning av varuhus kan dock vara till fördel då det inte är så nära för många.  
 
Detta görs för att öka kundanpassningen och därmed kundnöjdheten skall öka. I 
och med IKEA:s strategiförändring då de sköt upp sista skedet, monteringen, till 
kunden ökade kundnöjdheten. Detta har IKEA kunnat visa på genom ökad 
försäljning och med lägre priser.  
 
Vi har även i ovanstående teori kunnat läsa om en modell som påvisar hur  

varuproducerande och tjänsteproducerade företag förhåller sig till 
kärnverksamheten och kringtjänsterna. Varuproducerande företag – den vänstra 
cirkeln – utgår från produkten och servicen blir en sekundär fokusering medan 
det i tjänsteproducerande företag – den högra cirkeln – sker på motsatt sätt. 
Varuproducerande företag utformar produkten efter den nytta den har för kunden 
och tjänsteproducerande utformar tjänsterna efter kundens intresse. Detta för att 
skapa långvariga relationer.  
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Figur: 18 Skifte från varufokuserat till tjänstefokuserat paradigm, (Service management, An 

Evalution and the future 1993, s.79) 

 
IKEA har inte bara satsat på själva produkterna och marknadsföringen utan även 
på kringtjänsterna som bidrar till en starkare kundrelation. Kringtjänster som 
IKEA utformat efter kundernas intressen är viktiga för att skapa en bra 
helhetsbild och för långvariga relationer. Dessa tjänster är bland annat mat, 
lekplats för barnen, städning av företagets toaletter m.m.  
 
 

5.1.3 Lönsamhet 
En viktig del vid uppskjutning är maximering av de ekonomiska fördelarna. Enligt 
Davila & Wouters, (2006) är ett kännetecken på användning av uppskjutning 
priskonkurrens och kort produktlivscykel. Den grundläggande principen för all 
produktutveckling på IKEA är att designa prislappen först. Med detta menas att 
företaget först sätter en gräns och därifrån utvecklar produkten. Designteamet 
måste använda råvarorna och tillverkningsmöjligheterna optimalt och fundera på 
hur produkten kan förpackas för att hålla nere transportkostnaderna.  
 
Christopher, Lowson & Peck (2004) menar att styrningen av försörjningskedjan 
har en viktig roll i utvecklingen och tillväxten av företag.  Som i IKEA:s fall har 
detta varit en stor framgång och företaget visade på stor styrka då de omformade 
leverantörskedjan och skiftade slutmonteringen till slutanvändarna, kunderna. 
Denna händelse om skedde år 1956 blev början på en våg av "outsourcing" på 
IKEA innan någon ens hade hört talas om begreppet.  Vi tror att Ikea hade sett 
helt annorlunda ut idag om vi inte haft det platta paketet som varit till stor 
betydelse för möbelindustrin. Förmodligen hade IKEA varit som vilket annat 
möbelföretag som helst och därmed inte blivit så influensrika och stora som 
företaget är idag.  
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5.2. Slutsats 
 
I det här kapitlet kommer vi att presentera våra slutsatser vi har kommit fram till 
genom vårt analyserade material. Vi kommer att svara på våra 
problemformuleringar vi satte upp i början av uppsatsen. 
 
 
Under arbetets gång har vi lagt upp teorin och empiren, för att i slutändan utav 
analysen dra slutsatser som besvarar de frågeställningar vi haft. Utifrån dessa 
har vi valt att kretsa kring tre centrala begrepp som kundnöjdhet, lönsamhet och 
uppskjutningsstrategi. 
 

 Hur använder sig IKEA av uppskjutningsstrategin? 

 Vad ligger bakom IKEA:s kundnöjdhet och lönsamhet?  
 

5.2.1 Kundnöjdhet och kundenanpassning 
Ur litteraturen talar man om att underlätta kundens behov samt skapa långsiktiga 
relationer för att få nöjda kunder som återkommer. Vi kunde ur den införskaffade 
informationen läsa att kundernas behov är en interaktion mellan dem och 
företagen. Vad de gör, vad de säger, de produkter de erbjuder, det pris de 
erbjuder dem, presentationen av deras utbud och den information de ger 
kunderna bidrar alla till deras image.  Den övergripande uppgiften för IKEA:s 
marknadskommunikation är att bygga IKEA varumärket och inspirera människor 
att komma till butikerna. Kundnöjdheten är en mental personlig upplevelse hos 
kunden som grundas på kundens uppfattning. När en kund bedömer en vara 
eller tjänst medför det att kundens upplevelse ofta är mycket skild från den syn 
som leverantören har. 

 

5.2.2 Lönsamhet 
Inom ett varuproducerande företaget som IKEA handlar det mer om pris och 
plats. Billigare varor i större kvantiteter gör de lönsamt för både kunder och 
personalen. Hemligheten bakom de låga priserna på IKEA är platta paket och 
stora volymer. Kostnadsmedvetna IKEA har en gång för alla beslutat att 
samarbeta med många människor särskilt de med tunna plånböcker och snäva 
budgetar.  Genom att arbeta med produkt utveckling, produktion, inköp, 
distribution och försäljning kan de hålla kostnaderna nere i varje led i kedjan.  
Resultatet är vad de kallar "jämlik formgivning". Låga priser är en förutsättning för 
IKEA att förverkliga sin vision, att skapa en bättre vardag för de många 
människor. 
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5.2.3 Uppskjutningsstrategin 
I varuproducerande företag är tillämpningen av kundanpassning och 
standardisering mycket hög. IKEA som en av största varuproducerade företag 
använder uppskjutningsstrategin i sin försörjningskedja.  Vi har kommit till den 
punkt där vi anser att anpassning och uppskjutandet påverkar varuhandeln 
genom att noggrannare välja leverantörerna, råvaror, komponenter och logistisk 
förvaltning. 
 
Vi har kommit fram till att huvuduppgiften för IKEA, gentemot sina leverantörer är 
att informera och uppdatera dem gällande allt från orderläggning till leverans av 
varor. Om företaget inte ger rätt information, vid rätt tidpunkt till sina leverantörer 
kan leverantören inte ge god service i form av produktion och orderhantering. I 
detta fall förlorar IKEA sin kompetens gentemot sin leverantör, ett resultat i detta 
kan vara att det påverkar kundanpassning och uppskjutningen. Därför är det 
nödvändigt att lämna information vid rätt tidpunkt och i mer specifika sätt kan vi 
säga att ge informationen före produktionen. 
 
Genom att analysera våra föreslagna frågeställningar, kommer vi till slutsatsen 
att IKEA använder standardisering i många av sina processer inom och utanför 
dess leverantörskedja tillsammans med uppskjutning. Det är ganska uppenbart i 
svaren från vår respondent att IKEA försöker genomföra och inrikta dessa 
strategier i sin leverantörskedja. 
 
 
För – och nackdelar 
Utefter intervjun med respondenten har det framkommit mycket positiva tankar 
företaget. Naturligtvis finns det både för- respektive nackdelar. De fördelar vi 
kunnat utläsa efter denna forskning är att IKEA:s ”platta paket” leder till ökad 
beställning vilket bidrar till högre lönsamhet och större efterfråga hos kunder. Det 
medför även mer plats åt fler produkter på samma yta. Företaget hinner förlägga 
fokus på andra ärenden inom företaget som man bör arbeta med. De 
personalsparar i antal anställda, förslitningsskador osv. Nackdelen med IKEA är 
att de inte har samma flexibilitet i form av olika mått eller möjlighet att 
specialbeställa till exempel något skåp om det inte stämmer någonstans. 
 
Fördelarna för IKEA:s kunder har vi utifrån insamlad empiri kunnat utläsa att det 
är ekonomiskt lönsamt beroende på de låga priserna. Kunderna får varan hem 
samma dag då det i princip alltid finns i lager. Det är lättare för kunden att frakta 
hem varorna då de är förpackade i de världskända ”platta paketen”.  
 
Nackdelen för kunderna är det fysiskt krävande arbetet med att montera varorna 
själva. Detta beror naturligtvis på de kringtjänster som finns. Nackdelar finns det 
visserligen av utifrån kundens synvinkel, tid att montera, långa köer, dyr frakt och 
monteringsdelar som fattas i förpackningarna. Detta är alla kunder medvetna om 
runtom hela världen, vissa stoppas av dessa nackdelar att handla medan vissa 
ser det som att det är IKEA och vi accepterar det. 
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5.2.4 Förslag till fortsatt forskning  
Ett förslag till fortsatt forskning anser vi vara att fördjupa oss ytterligare inom 
området uppskjutningsstrategi och fortsätta bygga vidare på vår egen uppsats 
genom en mer omfattande och grundläggande forskning. För att få en mer rättvis 
bild av hur medproducentansvaret påverkar kundnöjdheten och lönsamheten 
skulle det vara intressant att jämföra flera företag på den tjänsteproducerande 
sidan mot flera företag på den varuproducerande. Även genomföra större och 
mer omfattande enkätundersökningar och flera intervjuer på respektive företag 
skulle vara intressant då tillförlitligheten i resultatet skulle öka. 
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Bilaga 1 
 

Intervjumall IKEA 
Utgångspunkten i intervjun är att öka förståelsen för hur företaget arbetar med 
uppskjutningsstrategin. Vi vill också dra lärdomar av företagets arbete med 
kundnöjdheten och lönsamhet. 
 
 

  Namn: Anders Lundh                   Företag/titel: IKEA, Försäljnings- och 

marknadsområde  

 
1. Vilken är IKEA:s vision och affärsidé? 

 
 

 

 

2. Vilka strategier använder IKEA sig av vid produktion av olika varor?  

Uppskjutningsstrategi? Traditionell strategi? 

 
 

 

3. Vilken/Vilka metoder av strategier används? 

 
 

 

4. Vilken metod är mest lönsam? 

 
 

 

5. Hur arbetar ni för att få bättre lönsamhet? 

 
 

 
 

 

6. Hur jobbar företaget med att förändra produkter för att kunna 

anpassa sig till kunden? 
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7. Hur tar ni reda på vad efterfrågan är? och hur arbetar ni med den? 

 
 
 

 

8. Hur arbetar ni med kundnöjdheten? 

 

 
 

 

9. Hur ser grundtanken ut med fenomenet ”platta paket” vad är syftet 

med detta?(D.v.s. att leverera ofärdiga möbler till kunderna) 

 

 
 
 

10. Tycker ni att ni har lyckats med att få med kunden som 
medproducent? 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack på förhand! 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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