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Sammanfattning 

 

E-handeln är en accelererande företeelse i samhället och har kommit att bli en central del i den 

svenska konsumtionen. Svenskarnas konsumtionsbeteende innefattar en hög förbrukningstakt 

av jordens resurser och likaså stora mängder växthusgasutläpp och är på så vis ohållbar i den 

mån. En växande miljömedvetenhet bland det svenska folket sätter däremot press på företag 

och andra verksamheter till att bli mer hållbara. IKEA har tagit ett aktivt beslut att arbeta med 

att integrera ett hållbarhetsperspektiv med bland annat deras hållbarhetsstrategi som medel. 

Med hjälp av en sammanfattning av IKEA:s hållbarhetsstrategi och intervjuer med IKEA-

anställda, syftar den här studien till att besvara hur IKEA integrerar ett miljö- och 

hållbarhetsperspektiv på deras e-verksamhet.  

I resultatdelen framhävs bland annat att IKEA varit sen in på e-marknaden och 

genomgår nu en omorganisering. Detta i samband med att IKEA förutspår ett skifte där e-

handeln kommer att gå om och bli större än den konventionella handeln. Genom att satsa på 

innovation och teknik för att utveckla hållbara lösningar och verktyg, driver IKEA 

verksamheten framåt mot en hållbar riktning. Med deras inredningsexpertis strävar IKEA efter 

att hjälpa de många människorna till en mer hållbar vardag. Hela värdekedjan ska inkludera ett 

hållbarhetsperspektiv, men den ekologiska fördelen ställs emellanåt mot den ekonomiska 

fördelen. Cirkulärt tänkande och att främja ett cirkulärt verksamhetstagande är nya utmaningar 

som IKEA ställs inför. Studien bidrar till en ökad förståelse om IKEA och deras e-handel. Den 

nya kunskapen som tagits fram beskriver hur IKEA arbetar för att integrera ett 

hållbarhetsperspektiv inom företagets e-verksamhet. Tydliga exempel på arbetsmetoder, 

verktyg och lösningar som IKEA tagit fram kan inspirera och vägleda andra företag som strävar 

efter en mer hållbar e-handel. 
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1.  Inledning 

 

Dagens moderna samhälle och människans levnad präglas av en ständigt ökande konsumtion 

och därav ett högt tryck på jordens resurser. Det ekologiska fotavtrycket ökar och svenskarna 

lever idag som om de har tillgång till fyra jordklot (Världsnaturfonden, 2018). E-handeln är en 

central del av den svenska konsumtionen och den ökar snabbt. Mellan 2016 och 2017 ökade 

svenskarnas köp av varor över nätet med 14 procent (DIBS, 2017). Konsumtionen ökar och e-

handeln är en stor bidragande faktor till detta. Med andra ord fortsätter förbrukningstakten av 

jordens resurser samt utsläpp av växthusgaser att vara ohållbar. På grund av en ökad 

miljömedvetenhet hos konsumenter, pressas företag till att väva in hållbara strategier och 

aktiviteter mer och mer i sina verksamheter. Konsumenter behöver veta var deras produkter 

kommer från och vad de innehåller. Genom olika kampanjer, regleringar och krav, tvingar 

organisationer och stat, företag att ta mer ansvar (Boström, 2015; De Marchi, Di Maria & Ponte, 

2013). Iannuzzi (2018) menar att handeln är det enda mekanism som är tillräckligt kraftfull för 

att kunna motverka miljömässigt förfall på global nivå.  

Ett företag som snabbt växer inom e-handeln och som tagit ansats till mer hållbara 

initiativ är IKEA, ett globalt möbelimperium ursprungligen från Sverige. Deras vision är att 

skapa en bättre vardag för de många människorna med en affärsidé som går ut på att erbjuda 

ett brett heminredningssortiment av kvalitet till så låga priser att så många som möjligt har råd 

att köpa dem (IKEA, 2019). Idag accelererar IKEA:s e-handel som passerade en omsättning på 

600 miljoner i Sverige år 2017. Mellan 2016 och 2017 ökade deras e-försäljning med 12 procent 

(Allhorn, 2017). Under 1980-talet tog IKEA upp kampen mot miljöutmaningar som en respons 

på media och politiskt tryck. Med tiden upptäckte IKEA att det fanns en stor potential i 

kostnadsbesparing genom att satsa mer på hållbarhet. Företaget blev då mer proaktiv och 

utvecklade därför en sammanhängande miljöstrategi. IKEA:s främsta fokus är att minska 

påverkan på klimat och hälsa från produktion och distribution genom att reducera 

växthusgasutsläpp och bedriva en hållbar användning av naturresurser (De Marchi, Di Maria & 

Ponte, 2013). Med bland annat innovativa lösningar för återvinning av material, strävar IKEA 

mot en cirkulär ekonomi (Iannuzzi, 2018). 

En del forskare menar att e-handeln är en lösning på de klimatproblem vi har idag då 

det har till syfte att effektivisera tilldelningen av resurser mellan producenter och konsumenter 

och förutse efterfrågan på varor för att effektivisera tillverkningen och samtidigt möta kundens 

behov. Större företag som också satsar på e-handeln kan investera i grönare teknik och 

miljösmarta processer (Molinari, 2017; Passaro, Perchinunno & Schirone, 2015). Det är 

emellertid nödvändigt att ifrågasätta den aktuella e-handelns förmåga att verka hållbart. 

Konsumtionen ökar och likaså människans utnyttjande av jordens resurser. Hur kan en 

företagsjätte som IKEA integrera ett hållbarhetsperspektiv och miljövänligt företagande på sin 

e-handel? På så vis ha en positiv påverkan på miljön samtidigt som IKEA fortsätter att växa 

och vara ett ledande exempel för andra företag. Forskningsstudier inom ämnesområdet är 

intressant och relevant ur ett globala studier-perspektiv därför att det kan bidra till att skapa en 

förståelse för hur och varför en global verksamhet väljer att tillämpa ett hållbarhetsperspektiv 

och hur det kan komma att påverka samhället på nationell nivå.  
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här studien är att undersöka hur IKEA i Sverige integrerar ett miljö- och 

hållbarhetsperspektiv i företagsverksamheten med fokus på e-handel. Undersökningen 

behandlar och sätts i relation till IKEA:s hållbarhetsstrategi People and Planet Positive och 

utgår från följande frågeställningar: 

• Hur ser hållbarhetsutvecklingen ut inom IKEA:s e-handel? 

• Hur integrerar IKEA ett hållbarhetsperspektiv på företagets e-handel? 

 

3. Begreppsdefinitioner 

 

I detta avsnitt behandlas definitioner av begrepp som är centrala för studien. Definitionerna är 

framtagna genom tidigare forskning och dokument. 

 

3.1. E-handel 

E-handel är en handelskanal över Internet där utbyten sker mellan företag och konsumenter, 

konsumenter sinsemellan eller företag emellan (Abukhader & Jönson, 2003). I den här studien 

är det utbytet mellan företag och konsument som är i fokus. 

 

3.2. Hållbar konsumtion 

Bolund, Henriksson, Lövkvist, Möller och Steen (1998, s. 4–5) definierar hållbar konsumtion 

som: 

 

En användning av varor och tjänster vilka motsvarar människors grundläggande behov 

och bidrar till en ökad livskvalitet, samtidigt som användningen av naturresurser, giftiga 

substanser och utsläpp av avfall och föroreningar under dess livscykel minimeras, så att 

inte framtida generationers behov äventyras. 

 

3.3. Ekologisk hållbarhet 

Starik and Rands (1995) definierar ekologisk hållbarhet som: 

 

Förmågan hos en eller flera enheter, antingen individuellt eller kollektivt, att existera 

och trivas (antingen oförändrade eller i utvecklade former) under en långvarig tidsram, 

på ett sådant sätt att förekomsten och blomstrandet av andra kollektiva enheter är tillåtna 

på relaterade nivåer och i relaterade system. 

 

3.4. Cirkulär ekonomi 

Cirkulär ekonomi är en ekonomisk modell som karaktäriseras av en hög återanvändning av 

resurser för att minska miljöpåverkan i kontrast till den linjära modellen. Det är kopplat till 

regenererande eko-innovation vilket innebär återställande, förnyelse och återupplivning av 

naturliga system. Detta bidrar till ny teknologi, nya verksamheter, nya organisatoriska 

tillvägagångssätt och varukedjor-modeller i en ekonomi som maximerar värdet på tillgång och 

materiella lager (Schröder, Bengtsson, Cohen, Dewick, Hoffstetter & Sarkis, 2019). 
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4. Teori och tidigare forskning 

 

Detta avsnitt är uppdelat i 4.1. respektive 4.2. vilka syftar till att ge en teoretisk översikt. Den 

förre behandlar Ecological Modernization Theory medan den andra behandlar tidigare 

forskning med avseende till olika områden inom e-handel. Dessa är av vikt för att förstå och 

analysera den nya data som redovisas i resultatet.  

 

4.1. Ecological modernization theory  

Ecological modernization theory (EMT) är en samhällsteori utvecklad av Arthur Mol och Gert 

Spaargaren under 1990-talet. Grundidén bakom teorin är att det moderna samhällets 

institutioner anammar ekologiska intressen och idéer samt gör ekologiska överväganden. På så 

sätt transformeras den institutionella designen till att bli mer ekologiskt hållbar (Mol, 2010). 

Syftet med teorin är att analysera hur samtida industriella samhällen hanterar miljökriser. 

Samtida industriella samhällen innefattar moderna institutioner vilka inkluderar multinationella 

företag och regeringar som handlar i egenintresse för långtidsöverlevnad. Det samtida 

industriella samhället behandlas i teorin som ett modernt samhälle. Vetenskap och teknologi 

antas komma med den moderna utvecklingen av samhället och på grund av detta har det 

moderna samhället en särskild förmåga att identifiera och lyfta miljöproblem. Moderna 

samhällen kan uppnå hållbarhet inom miljö genom omvandlingar som inte kräver radikala 

förändringar inom den sociala, politiska eller ekonomiska ordningen (York, Rosa & Dietz, 

2010). EMT används för att analysera resultatet då den är av relevans för studiens syfte och 

frågeställningar. IKEA är ett multinationellt företag som passar in i teorins syfte att studera hur 

moderna institutioner i det samtida industriella samhället hanterar miljökriser. Dessutom är e-

handeln en företeelse som vuxit i samband med digitaliseringen och är på så vis en del av 

utvecklingen av det moderna samhället. Eftersom studien syftar till att undersöka hur IKEA i 

Sverige integrerar ett miljö- och hållbarhetsperspektiv inom företagsverksamheten med fokus 

på e-handeln, studeras även hur IKEA väljer att hantera miljöutmaningar i samband med 

samhällsförändringar och konsumtionsförändringar samtidigt som det fortsätter att vara ett 

vinstdrivande företag. Det inbegriper att IKEA förhåller sig till den moderna utvecklingen av 

samhället och samtidigt behandlar miljöproblem för att överleva på marknaden.  

 

4.2. Tidigare forskning 

 

4.2.1. Effekter av e-handeln 

Fichter (2003) behandlar tre ordningseffekter av e-handeln, och har på så vis gett en ökad 

förståelse för e-handelns påverkan på samhället, miljö och företagsverksamheter. Med hjälp av 

en översikt och ökad förståelse för e-handelns effekter, blir det lättare att förstå hur IKEA:s e-

handel har en påverkan på samhälle och miljö. På så vis blir det en guide till vilka faktorer som 

bör undersökas när IKEA integrerar ett hållbarhetsperspektiv på företagets e-verksamhet. 

Första-ordningseffekter förutsätter en tillgång till teknologisk infrastruktur såsom datorer, 

mobiltelefoner och så vidare. Produktion och användning av den teknologiska infrastrukturen 

förorsakar materialflöden, användning av farliga ämnen, energikonsumtion och elektroniskt 

avfall. Andra-ordningseffekter är antingen förmånliga eller skadliga på miljön och kommer som 
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följd av ekonomiska processers och marknaders omvandlingar på grund av e-handeln. E-

handeln ger möjlighet till att påskynda affärsprocesser, nå ut till nya kunder, minska kostnader 

och utveckla nya företagsmodeller och marknader. Fichter nämner att det finns konsensus bland 

forskare vilka säger att materialflöden påverkas och ger e-handeln en stor potentiell ekologisk 

fördel då det bland annat innebär en ökad resursproduktivitet inom exempelvis efterfrågan, 

värdekedja, elektronisk upphandling och flerkundsanpassning. Forskningen visar 

sammanfattningsvis att e-handeln inte skiljer sig så mycket från den konventionella handeln 

gällande påverkan på miljön. Däremot beror det på olika mätningsvariabler såsom 

transportavstånd, retur-antal, befolkningstäthet, avstånd till fysisk butik, förpackningsmängd 

och transporttyper. Fichter understryker att ur ett miljöperspektiv handlar det inte om ifall 

förstahandsvalet bör vara e-handel eller konventionell handel, utan om hur varje värdekedja 

kan förbättras genom exempelvis förbättrad volymutnyttjande av transporter, undvikande av 

flygburna expressleveranser eller förpackningsminimering. Vid omvandling och digitalisering 

av marknader kan en ökning av transparens ske. E-handeln gör det möjligt för konsumenter att 

söka och hitta mer omfattande produktinformation och jämföra produkter på ett bekvämt och 

enkelt sätt. På så vis ger också företagen konsumenter tillgång till miljö- och 

hållbarhetsrelaterad information gällande deras produkter och servicetjänster. Tredje-

ordningseffekter inbegriper påverkan av livsstilar och konsumtionsmönster och strukturella 

förändringar inom ekonomin vilka har indirekta påverkan på miljön. 

Liksom Fichter diskuterar Abukhader och Jönson (2003) också effekter och menar på 

att e-handeln förväntas påverka och forma infrastruktur av framtida städer, exempelvis inom 

produktionssystem, logistiksystem, transportsystem, förpackningssystem, magasinering 

etcetera. Abukhader och Jönson utförde en sammanställning av tidigare forskning gällande e-

handelns miljöpåverkan inom områden som transportutsläpp, förpackning och magasinering, 

energikonsumtion och papperskonsumtion. Huvudobservationen som gjordes var att det fanns 

konsensus inom forskarvärlden om att det är högst svårt, om inte omöjligt, att avgöra om e-

handelns skadegörande effekter väger över fördelaktiga effekter eller inte. I Punakivis och 

Holmströms (2001) analys av kostnadsbesparingar inom transport, vilket gjordes med hjälp av 

simulering, sades hemleverans-system vara mer miljövänligt i jämförelse med privatbilismen. 

Angående förpackningar och magasinering, har tidigare studier visat på att e-handeln kan 

komma att innebära fler antal ordrar i småstorlek och att det öppnar upp ett nytt perspektiv inom 

förpackningsfrågan. Däremot sökte optimister efter möjligheter att öka användningen av 

återanvändbara transit-förpackningar via e-handeln. Nya lagerlokaler och distributionscentraler 

byggs snabbt som en effekt av en ökad trend mot nätshopping vilket innebär ökade transporter. 

Abukhader och Jönson (2003) nämner att det går åt mindre energi åt att sälja en vara på nätet i 

jämförelse med i fysisk butik. Därför att det krävs mer energi per kvadratmeter för att sälja en 

vara i fysisk butik. Den negativa effekten är emellertid att energigenereringen sällan är grön 

och det sker fortsatt byggnationer av varuhus trots att människor förväntas besöka dem allt 

mindre i framtiden. Abukhader och Jönson föreslog att e-handeln bör ses som ett drivmedel 

som styr samhället mot en hållbar utveckling istället för ett medel som fritt försöker tillgodose 

marknadens behov. 

Höjer, Moberg och Henriksson (2015) studie angående hur användningen av digitala 

tjänster kan minska miljöpåverkan samt bidra till ett mer resurseffektivt samhälle med hjälp av 

offentliga styrmedel visar också på svårigheten att avgöra e-handelns effekter på 
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miljön.  Forskarna menar att den ökade e-handeln kan leda till minskade transporter då köpen 

sker utan resa till en fysisk butik, men nämner också att effekterna av transport inom e-handel 

måste studeras vidare. E-handelns växande omfattning kan leda till stora omställningar i 

samhället. En minskad användning av butikslokaler påverkar energianvändning och 

ytanvändning som i sin tur påverkar stadsplaneringen. Samtidigt ökar behoven för lager- och 

distributionscentraler som påverkar ytanvändningen och energianvändning på nytt. Hur IKEA 

tänker hållbart angående lager- och distributionscentraler är av relevans för studien då e-handel 

exempelvis kan innebära nybyggnationer och på så vis upptag av nya landområden. Det i sig 

medför risk för degradering av natur och resurser såsom vatten och mark. 

Kunders beteende har förändrats det senaste decenniet på grund av digitaliseringen. 

Hagberg, Sundstrom och Egels-Zandén (2016) beskriver fyra element som förändras till följd 

av att detaljhandeln digitaliseras. Dessa element är utbyte, aktörer, erbjudanden och platser. 

Inom det första elementet vilket är utbyte, ingår en förändring av kommunikationskanaler, 

ökade funktioner för transaktioner samt nya sätt att distribuera. På grund av digitaliseringen kan 

företag nå ut till fler kunder genom olika kommunikationskanaler såsom diverse plattformar 

och sociala medier. Nya tekniska lösningar gör det lätt för kunden att betala via nätet antingen 

direkt på hemsidan eller via mobilen. Det innebär att kunden inte längre måste åka till en fysisk 

butik vilket leder det till nya sätt att leverera varor. Till följd av att hemleveranser ökar, 

utvecklas också nya funktioner såsom skåp vilka kunden kan öppna med en kod och som finns 

vid till exempel mataffär eller andra centrala platser. Det andra elementet innefattar aktörer. 

Digitaliseringen skapar nya tekniska lösningar vilka leder till att gränsen mellan företag, 

anställda och kunder suddas ut och gör det svårt att separera de olika aktörernas roller. Till 

exempel kan kunden ta över anställdas arbetsuppgifter genom att använda självservice såsom 

själv-utcheckning vid kassan. Tredje elementet berör erbjudanden. Detta innefattar en 

förändring av erbjudanden och nya former av prissättning. Enligt Hagberg, Sundstrom och 

Egels-Zandén har företag olika utbud i fysiska butiker i jämförelse med på hemsidan. I takt med 

digitaliseringen minskar den fysiska butikens sortiment minskar och innehåller endast populära 

varor som alltid ska finnas tillgängliga medan hemsidan erbjuder ett större utbud. Det beror på 

att kunden tillbringar mindre tid i den fysiska butiken i jämförelse med tiden som spenderas på 

nätet. Detta leder in på det fjärde elementet som handlar om platser. Genom e-handeln kan 

kunden handla när och vart som helst, den fysiska butikens betydelse förändras och kan 

omvandlas till showrooms. Denna artikel ger mer förståelse kring digitaliseringen och e-

handelns påverkan på den konventionella handeln och beskriver således hur handeln kan 

komma att se ut i framtiden. Den allt mer tilltagande e-handeln inom IKEA skapar nya 

förutsättningar för företaget och kan på så vis komma att påverka varuhusen. Hur detta kommer 

att se ut i framtiden och vad för inverkan det kan ha på hållbarheten är därför av intresse för 

studien. 

 

4.2.2. Returer 

För att kunna konkurrera på e-marknaden är fria leveranser och fria returer en viktig faktor för 

att behålla sin marknadsandel enligt Lantz och Hjort (2013). I en studie designad som ett 

slumpmässigt kontrollerat experiment undersöker Lantz och Hjort hur fria leveranser och fria 

returer påverkar köp och returer hos kunder på hemsidan nelly.com. Resultaten visar att 21,8 

procent av kunderna som studerades lade en order på hemsidan när de själva fick betala för 
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både leverans samt retur. Kunderna returnerade 13 procent av de varorna. När returneringen av 

varor var gratis ökade beställningarna till 28,2 procent och returneringen av varor ökade till 19 

procent. Impulsköp eller oplanerade inköp sker oftare när returnering av varor är gratis. 

Vlachos och Dekkers (2003) studie pekar på att returerna ökar överlag med e-handeln. 

I många länder har kunden enligt lag rätt att få lämna tillbaka en vara om den är i originalskick 

och får då tillbaka pengarna. Lagen respektive att många företag erbjuder kostnadsfria returer, 

påverkar antalet returer som i vissa fall ligger på 35 procent av de ursprungliga beställningarna. 

Detta leder till ett nytt problem inom e-handeln då företag måste hitta lösningar för hur returer 

ska hanteras. Vlachos och Dekkers studie visar på en strategi för hur returerna kan hanteras utan 

att det innebär stora ekonomiska förluster. Antingen kan varorna säljas på en 

andrahandsmarknad eller alternativt återanvändas.  

Höjer, Moberg och Henriksson (2015) nämner att förbättring inom standardstorlekar av 

förpackningar är ett viktigt arbete för att minska antalet returer. Förpackningar som är mer 

anpassade till storleken på en produkt leder till ett bättre skydd för varan samt att transporterna 

kan maximeras genom att transport av luft undviks.  

Tidigare forskning rörande returer ger en ökad förståelse för hur kundbeteendet 

påverkas beroende på hur ett företags leverans- och returpolicy ser ut. Då IKEA är ett 

vinstdrivande företag som söker konkurrenskraftighet och samtidigt har hållbarhetsmål som 

innebär en effektivisering av transporter och minskning av växthusgasutsläpp är leverans- och 

returpolicys av intresse för studien. 

 

4.2.3. Utveckling av hållbara lösningar inom e-handeln 

Álvaro Cedeño Molinari (2017), ambassadör och Costa Ricas representant i World Trade 

Organisation, är en förespråkare för e-handel och menar på att e-handeln erbjuder flera 

lösningar på de klimatförändringar som världen står inför. Handelns koldioxidavtryck minskar 

på grund av att producenter och konsumenter handlar med varandra utan att träffas, och med 

hjälp av analytiska data kan producenter förutspå konsumenters efterfrågan och på så vis 

effektivisera produktionen. Genom ett mer effektivt utbyte av varor och tjänster går det också 

att minska avfall utmed värdekedjan. Behovet av elektricitet ökar allt eftersom användningen 

av digitala tjänster ökar. Med investeringar i förnyelsebar energi, för att täcka detta behov samt 

byta ut traditionella energikällor för tillverkning och transport av varor, växer också det gröna 

fotavtrycket i den globala ekonomin. E-handeln kan på sådant vis bidra till en cirkulär ekonomi. 

Liksom ecological modernization theory, tror Molinari på teknikens och moderniseringens 

bidrag till en hållbar utveckling, men till skillnad från teorin, förutspår en ekonomisk 

omvandling på grund av regenererande processer inom hela värdekedjan. 

Fichter (2003) menar på att företag har en nyckelroll i utvecklingen av hållbara e-

lösningar då e-handel främst används i affärsändamål såsom att påskynda affärsprocesser, 

minska transaktionskostnader och öppna upp till nya marknader. Att inkorporera miljöfrågor 

kan hjälpa företag att behålla konkurrenskraftighet och ge konkurrensfördelar, exempelvis 

sänka eller undvika kostnader, särskilja företaget från andra verksamheter, ge tillgång till nya 

marknader, minska risken för dåligt rykte eller skada av varumärket och marknader kan 

säkerställas genom att regler följs. Problematiken med att utveckla hållbara e-lösningar är att 

det inte finns rätt förutsättningar; få företag bevakar och utvärderar den egna e-verksamhetens 

miljöpåverkan samt att miljö- och hållbarhetsaspekter riskerar att ignoreras i utvecklingen och 
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implementering av affärsmodeller för e-handel. Fichter föreslår tre tillvägagångssätt som kan 

vara nycklar till utvecklingen hållbara e-lösningar: (1) utveckling av mätinstrument för 

hantering och utförande av e-aktiviteter på miljön, (2) användning av nya samarbeten och 

interaktiv planering och skapande av ny innovation, och (3) tillhandahålla och informera om 

konsumentval för främjandet av hållbara val. I likhet med Molinari, tror Fichter att e-handeln 

har en central betydelse för den hållbara utvecklingen. Fichters bidrag med förslag på hållbara 

e-lösningar är av intresse och relevans för studiens undersökning då fokuset ligger på hur IKEA 

integrerar företagets hållbarhetsstrategi på e-verksamheten. 

 

5. Metod och material 

I det här avsnittet presenteras den utvalda metod och tillvägagångssätt som använts i studien. 

Avsnittet behandlar de sökstrategier som använts för att ta fram tidigare forskning och IKEA:s 

hållbarhetsstrategi. Därefter behandlas den datainsamlingsmetod som använts, och följs sedan 

av hur urvalet av intervjupersonerna har gått till, intervjuproceduren och inspelningen. Studiens 

avgränsningar, ett stycke om validitet och reliabilitet samt tillämpade etiska riktlinjer täcks 

också upp. Slutligen beskrivs studiens valda analysmetod ihop med en tabell som förklarar 

studiens teman och kategorier. 

 

5.1. Sökstrategier 

Denna fallstudie baseras på intervjuer, styrdokument och vetenskapliga artiklar. Genom 

vetenskapliga artiklar och rapporter får studien sin tidigare forskning. Styrdokument 

tillsammans med tidigare forskning utgör basen för intervjufrågorna medan själva intervjuerna 

ger studien mer djup. Styrdokumentet är IKEA:s hållbarhetsstrategi People and Planet Positive 

(PPP) som finns att tillgå på IKEA:s hemsida. För att få fram vetenskapliga artiklar har 

databaser som ProQuest Central, Primo på Jönköping Universitetsbibliotekets hemsida och 

Google Scholar använts. För att få fram relevanta artiklar har studien använt sig av 

frassökningar och strängsökningar. Strängsökningar gav bäst resultat då mer specifika artiklar 

framkom medan frassökningar som “sustainable consumption” gav för brett resultat med 4 814 

artiklar. När sökningarna gjordes i olika databaser klickades rutan för peer reviewed alltid i. 

Detta för att artiklarna ska hålla en vetenskaplig standard och en hög trovärdighet. 

Strängsökningar som användes var (sustainability OR ”sustainable consumption”) AND e-

commerce som gav 612 träffar och (sustainability OR "sustainable consumption") AND e-

commerce AND "climate change" gav 50 resultat och där användes filter som avgränsade 

artiklarnas utgivningsår mellan år 2000 - 2019. Val av artiklar gjordes baserat på vilka artiklar 

som passade in på studiens inklusions-kriterier. Dessa kriterier var att artiklarna skulle innehålla 

information kring e-handelns utveckling eller strategier rörande exempelvis returnering av 

varor. Andra kriterier var konsumtionens påverkan på miljön eller konsumtionsbeteenden kring 

e-handel. Utefter dessa kriterier gick det relativt snabbt att avgöra om en artikel var av intresse 

genom att läsa rubrik och sammanfattning. 
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5.2. Datainsamlingsmetod 

IKEA:s hållbarhetsstrategi, People and Planet Positive (PPP), sammanfattades för att ge stöd 

till den nya data som tagits fram genom intervjuer. PPP innehåller tre fokusområden: Healthy 

and Sustainable Living, Circular and Climate Positive och Fair and Equal. Rubrikerna till 

dessa tre fokusområdena används senare under rubrik 6.1. som återfinns i resultatet. Med en 

genomgång av tidigare forskning ihop med sammanfattningen av PPP upptäcktes samband. 

Den tidigare forskningen tar upp e-handelns positiva och negativa effekter och potential till 

miljöförbättringar. Ämnen som tas upp är bland annat transporter och returer. Likaså 

energifrågan ihop med lager- och distribution samt förpackningsfrågan. I PPP beskriver IKEA 

hur företaget vill minska deras miljöpåverkan genom att reducera växthusgasutsläpp vilket 

innebär en minskning av transporter samt en omvandling till förnyelsebar energi. Dessutom vill 

IKEA främja förnyelse av resurser, förbättra biodiversitet och skydda ekosystem vilket går att 

koppla till byggnation av nya lager- och distributionscentraler. En annan målsättning är att 

också minska avfallet vilket bland annat innebär återvinning och återanvändning av resurser. 

För att minska transporter och avfall behöver IKEA också arbeta med att minska returer. 

Uppmärksammade samband har lett till en utformning av kategorier vilka har använts i studiens 

intervjuguide (bilaga 1). Dessa kategorier går under studiens andra tema och är transport, 

energi, central- och distributionscentraler, förpackningar, returer samt återvinning. Det första 

temat handlar om utvecklingen av IKEA:s e-handel och hur IKEA väver in ett miljö- och 

hållbarhetsperspektiv i framtidsplanerna för deras e-verksamhet. Båda teman kompletterar 

varandra med ett nutidsperspektiv och ett framtidsperspektiv.  

För att nå ett djup i studien har intervjuer av semistrukturerad form tillämpats. Med 

anledning till att båda författarna tillsammans genomförde intervjuerna var valet av 

semistrukturerade intervjuer att föredra (Bryman, 2008, s. 206). Liksom typiskt 

semistrukturerade intervjuer, användes en intervjuguide med frågor som författarna ställde till 

respondenterna. Semistrukturerade intervjuer ett passande val till den här studien då det ger 

respondenterna en chans att svara mer fritt på frågorna och utifrån vad de själva anser är viktigt 

att belysa utifrån deras egna erfarenheter och kunskaper (Bryman, 2008, s. 415). Data från 

intervjuerna och tillika en sammanfattning av PPP utformar resultatet och ställs i relation till 

varandra i analysen. 

 

5.3. Urval av intervjupersoner 

Urvalet av intervjupersoner gjordes genom ett snöbollsurval, ett slags bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2008, s. 196). Redan tidigare utvecklade kontakter på IKEA som var av relevans för 

studien blev tillfrågade att delta. Tillfrågade kontakter kunde sedan välja att delta eller inte samt 

välja att också ge förslag på andra lämpliga intervjupersoner. Totalt sex intervjuer genomfördes 

av vilka en intervju gjordes per person. Respondenterna har olika roller och olika 

ansvarsområden. Detta för att få en bredd och tillika olika synvinklar i materialet. Respondent 

1, 3 och 4 arbetar med hållbarhetsutveckling, men på olika nivåer inom IKEA. Både respondent 

2 och 5 arbetar med logistikfrågor, där den tidigare är specialist och den senare chef. 

Respondent 6 arbetar som chef med kundrelaterade frågor, bland annat returer. Samtliga 

respondenter kontaktades via mejl. Författarna använde sig av fyra-ögon-principen för att 

kontrollera innehållet i mejlen. Denna princip har applicerats genom hela 
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undersökningsprocessen och innebär att båda författarna har kontrollerat allt material som 

hanteras så att det är korrekt.  

 

5.4. Procedur 

Båda författarna var med på samtliga intervjuer för att stärka kvalitet. Intervjuerna varade 

mellan 45–75 minuter, beroende på hur lång tid respondenterna hade möjlighet att avsätta. 

Intervjuerna hölls antingen på respondenternas kontor eller via skype eller över telefon. En 

intervjuguide utformades efter genomgång av IKEA:s hållbarhetsstrategi samt tidigare 

forskning. Intervjuguiden är färgkodad för att kunna visa på kopplingen mellan studiens 

frågeställningar och intervjufrågor.  

 

5.5. Inspelning 

Samtliga intervjuer som genomfördes spelades in med två mobiler för att säkerställa att all data 

samlats in för att sedan transkriberas. Respondenterna fick innan intervjun ett missivbrev 

(bilaga 2) där de informerades om att intervjun spelas in om de godkänner detta. Samtliga 

respondenter gav sitt godkännande.  

 

5.6. Avgränsningar 

Denna studie avgränsar sig till att undersöka IKEA:s e-handel på nationell nivå i Sverige. Som 

tidigare nämnt, innehåller PPP tre fokusområden: Healthy and Sustainable Living, Circular and 

Climate Positive och Fair and Equal. Studien avgränsar sig till IKEA:s första och andra 

fokusområde. Det tredje fokusområdet är mer inriktat på social hållbarhet vilket denna studie 

utesluter för att behålla en tydlig avgränsning till ekologisk hållbarhet. Circular and Climate 

Positive innefattar hela IKEA:s värdekedja, det vill säga från utvinningen av naturresurser till 

att varan når kund. Studien fokuserar emellertid på sista biten av värdekedjan; från försäljning 

till att varan når kund. Däremot finns det ett undantag. Inom Healthy and Sustainable Living 

nämns IKEA:s tankar kring hållbara produktdesigner vilka ska hjälpa kunden till en mer hållbar 

vardag och minska miljöpåverkan.  

 

5.7. Validitet och reliabilitet  

Eftersom validitet inbegriper att studien undersöker det den avser att undersöka, har olika 

åtgärder anammats för att försäkra och öka validitet i studien. En kritisk syn har tillämpats för 

att undvika subjektivitet och för att uppnå en så objektiv vinkel som möjligt. Författarna har 

med stor noggrannhet försökt undvika att blanda in personliga åsikter och tankar i materialet 

för att inte skapa en snedvriden tolkning. Författarna är medvetna om att People and Planet 

Positive är vinklad utifrån IKEA:s egna perspektiv. Likaså att respondenterna berättar utifrån 

sina egna kunskaper och förmågor, vilket i sitt eget syfte också skapar ett djup i studien. Med 

hjälp av semistrukturerade intervjuer fanns redan formulerade frågor så att alla respondenter 

fick frågan ställd till sig på samma sätt och på så vis stärker reliabiliteten. När svaren från olika 

respondenter är motsvarande varandra ökar också trovärdigheten eftersom svaren konfirmerar 

varandra. En konsekvent intervjuguide har använts för att få fram ny kunskap samt att visa på 

kopplingar till studiens syfte och frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 295–302). 
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Framtagna data härleds till teori och tidigare forskning i analys och diskussion där studiens 

frågeställningar besvaras.  

 

5.8. Etiska riktlinjer 

För att uppfylla etiska principer har olika krav tillämpats. Informationskravet innebär att 

respondenterna ska informeras gällande studiens syfte. Syftet framkom tydligt i missivbrevet 

som varje respondent uppmanades att läsa igenom noggrant innan det skrevs under. 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att varje respondent informerades om att deltagandet är 

frivilligt. Respondenten kunde själv välja att hoppa över intervjufrågor under intervjutillfället 

eller till och med sluta delta i studien. Genom underskrift av missivbrevet skapades ett samtycke 

mellan respondenterna och författarna. Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att 

intervjudata har transkriberats konsekvent för att avidentifiera samt att minska risken för 

identifiering av respondenterna. Inspelningarna raderades direkt efter att transkriberingarna 

genomförts. All insamlade data har använts endast i forskningssyfte för att besvara studiens 

frågeställningar och därför uppfylls också nyttjandekravet (Bryman, 2008, s. 131–132). 

Samtliga respondenter har fått ta del av ett missivbrev med information om ovanstående punkter 

för att läsa igenom samt skriva under och på så vis godkänna sitt deltagande. 

 

5.9. Analysmetod   

En deduktiv tematisk analysmetod har använts för att ta fram teman och kategorier (Bryman, 

2008, s. 26), vilka framgår i tabell 1. Den tematiska analysen av framtagna data från 

intervjutillfällena gjordes med färgkodning. Ursprungligen fanns det sammanlagt elva 

kategoriseringar under tema ett och två. Däremot blev det sammanlagt åtta stycken kategorier 

efter färgkodningen av den framtagna data, vilka är e-handelns bakgrund, framtidsplan för en 

hållbar e-handel, energi, transporter, förpackningar, lager- och distributionscentraler, returer 

och återvinning. Under tema ett har de ursprungliga kategorierna angående e-handelns 

bakgrund och e-handeln idag färgkodats tillsammans då de representerar en reell verklighet 

gällande hur e-handeln faktiskt har varit och är. Medan kategorin om framtida e-handel är 

abstrakt och en vision. Under tema två finns kategori ett och åtta vilka handlar om investeringar 

och incitament respektive avslutning. Eftersom kategori ett och åtta är öppna kategorier som 

kan innefatta innehåll likt resterande kategorier, färgkodades ett och åtta utefter hur väl 

innehållet av den framtagna data stämde in i de andra kategorierna. Därför färgkodades data 

utefter sex kategorier istället för åtta under tema två. Färgkodade data från intervjuerna ställs 

sedan i relation till sammanfattningen av IKEA:s hållbarhetsstrategi för att besvara studiens 

frågeställningar. Dessutom görs en vidare analys där resultat ställs mot studiens valda teori.  
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Teman Ursprungliga kategorier  Kategorier efter färgkodning 

Tema 1. Utveckling av e-handeln 

  

E-handelns bakgrund E-handelns bakgrund 

E-handeln idag 

Framtida e-handel Framtidsplan för en hållbar  

e-handel 

Tema 2. Ett hållbarhetsperspektiv  

inom e-verksamheten  

 

Investeringar och incitament 

 

 

  

 Energi 

 

Energi 

 

  Transporter   Transporter 

  Förpackningar  Förpackningar 

 Lager- och 

distributionscentraler 

 Lager- och 

distributionscentraler 

 Returer  Returer 

 Återvinning  Återvinning 

 Avslutning   

Tabell 1: Studiens teman och ursprungliga kategorier samt kategorierna efter färgkodningen. 

 

6. Resultat 

Detta avsnitt är uppdelat i två delar där 6.1. innehåller en sammanfattning av IKEA:s 

hållbarhetsstrategi People and Planet Positive och där 6.2. är resultatet av intervjuerna.  IKEA:s 

hållbarhetsstrategi används för att visa vad IKEA:s vision är och hur IKEA vill arbeta för att 

uppnå ett hållbart företagande och i det långa loppet en cirkulär ekonomi.  

 

6.1. IKEA:s hållbarhetsstrategi: People and Planet Positive 

PPP lanserades 2012 med mål att omvandla IKEA-verksamheten, industrierna inom IKEA:s 

värdekedja och människors liv i hemmen. Strategin beskriver IKEA:s hållbarhetsagenda och 

har till syfte att inspirera, leda och stimulera hållbara beslut och handlingar inom IKEA för att 

uppnå positiva förändringar i samhället och inom hela IKEA:s organisation. IKEA:s 

hållbarhetsmål är satta till 2030 och kopplar till Förenta Nationerna:s Agenda 2030, vilket ska 

användas som en kompass för att mobilisera förändring i IKEA:s arbete. En granskning av 
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strategin ska göras årligen för att säkerställa att den är i linje med hela IKEA:s strategiska 

ramverk. 

I strategin nämner IKEA hur de strävar efter att uppnå positiv förändring för de många 

människorna och planeten. För IKEA handlar det om att balansera ekonomisk tillväxt med 

positiv social påverkan samt skydd och förnyelse av miljön. Detta görs med ett långsiktigt 

tänkande för att möta människors behov idag utan att äventyra framtida generationers behov. 

Fokuset ligger på att behandla grundorsaker och inte bara symptomen. Därför ser IKEA att det 

kräver ett nytänkande och inspiration till förändring inom konsumtion och livsstilar samt ett 

antagande av nya arbetssätt. Att gå från linjära flöden till cirkulära flöden genom att inte bara 

använda utan också förnya resurser. IKEA:s affärsupplägg tillåter investeringar för framtiden i 

exempelvis ny teknik, innovativa material, diverse sätt att framställa ren energi på samt social 

utveckling. För att uppnå förändring arbetar IKEA med att vara öppen och prata om framgångar 

och misslyckanden, skapa samarbeten, utbyta kunskaper och idéer och vara delaktig i en större 

diskussion för att hitta lösningar. IKEA ser möjligheter i att samarbeta för att övervinna 

utmaningar och uppnå en positiv förändring, samt tror dessutom att allt fler människor kommer 

få en bättre vardag över tid och ser därför positivt på framtiden. IKEA vill använda deras 

storlek, kreativitet, innovation och kunskaper i vardagen till att leda vägen mot en positiv 

förändring och ser det både som ett ansvar och affärsmöjlighet. Genom att vara en god förebild 

vill IKEA leda och bana väg för en positiv förändring i samhället. Detta ska göras genom att 

granska alla aspekter av verksamheten kritiskt och samtidigt vara engagerad i debatt samt göra 

det möjligt för kunder, medarbetare och samarbetspartners att vidta åtgärder och bidra. 

IKEA har identifierat tre större utmaningar som har påverkan på verksamheten. Första 

är klimatförändringar, den andra ohållbar konsumtion och tredje är ojämlikhet. Utifrån dessa 

tre utmaningar har IKEA skapat deras tre fokusområden som ska hjälpa IKEA att uppnå deras 

vision och ambitioner: Healthy and Sustainable Living, Circular and Climate Positive och Fair 

and Equal. 

 

6.1.1. Healthy and Sustainable Living 

Förutom att fokusera på att hjälpa kunder att bli energi- och resurseffektiva samt minska avfall 

vill IKEA också lägga fokus på att möjliggöra ett skifte för ett hälsosam och hållbart leverne 

genom att främja ett nytt tankesätt. Med IKEA democratic design samt cirkulära designprinciper 

kan IKEA erbjuda kunder varor och lösningar för vatten- och energieffektivitet, rening av vatten 

och luft, förnyelsebar energi, källsortering och minimering av avfall. På så sätt möjliggöra för 

människor att anpassa sina hem och hantera klimatförändringar. Designen innefattar varor med 

kvalitet, funktion, form och hållbarhet till ett lågt pris. Varorna ska ses som råmaterial för 

framtiden och ska besitta cirkulära förmågor såsom återanvändas, lagas, få ett nytt ändamål, 

återförsäljas och återvinnas. Till 2030 har IKEA som mål att inspirera och möjliggöra för 

människor att göra mer hälsosamma och hållbara val genom att erbjuda kunskap, idéer och nya 

lösningar till ett överkomligt pris. Tillsammans med andra ska IKEA definiera vad hållbar 

konsumtion är för IKEA. Dessutom vill IKEA förse människor med tjänster, inspiration, 

lösningar, och kunskap för att förlänga livet på varor och material. Möjliggöra för kunder och 

samarbetspartners att vara del av lösningen genom att göra det enkelt att köpa, laga, sälja, dela 

och ge bort varor. På så vis bana väg för positiva förändringar inom ohållbara 

konsumtionsmönster och främja en cirkulär ekonomi. 
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6.1.2. Circular and Climate Positive 

Oavsett hur mycket IKEA växer ser IKEA att det behövs en fortsatt utveckling av pålitliga 

sourcing-program, en fortsättning av förbättrad resursanvändning och en drastisk minskning av 

växthusgasutsläpp. IKEA arbetar mycket med hur företaget spårar mer hållbara material, bland 

annat bomull, fisk och skaldjur, trä och papper. Steg har även tagits till att börja fasa ut fossil 

plast ur IKEA-varor. Investeringar har gjorts i förnyelsebar energi och energieffektiviteten har 

förbättrats. Fram till 2030 vill IKEA uppnå ett cirkulärt företagande byggd på ren och 

förnyelsebar energi samt förnyelsebara resurser och på så sätt frikoppla tillväxt från 

materialanvändning. Målet är att avveckla beroendet av fossilt material och bränsle i samband 

med en minskning av växthusgasutsläpp. En cirkulär omvandling ska uppnås genom att IKEA 

förlänger livet på varor och material samt effektiviserar resursanvändningen. Skapar noll avfall 

genom att omvandla avfall till resurs. Vara ledande exempel genom att omvandla sekundära 

resurser såsom återanvända och återvunna material till primära resurser. Spåra och producera 

förnyelsebara och återvunna material med positiv påverkan på miljön och dessutom säkerställa 

och utveckla pålitliga sourcing-standarder som inkluderar välfärd-kriterier för miljön, det 

sociala och djur. Upprätta och främja tjänster och system för att möjliggöra en cirkulär ekonomi. 

För att bli klimatpositiva siktar IKEA på förnyelsebar energi och värme inom alla IKEA-

verksamheter och ett främjande av lokal förnyelsebar energigenerering och nya installationer. 

För att hålla sig inom jordens begränsningar ska alla IKEA:s byggnader designas, byggas, 

drivas och skötas individuellt i enlighet med lokala förutsättningar. IKEA vill bidra till en värld 

med rent vatten och luft samt förbättrad biodiversitet och bli vatten- och skogspositiva. Därför 

ska IKEA leda och utveckla förvaltningsprogram för vatten och driva projekt rörande rening av 

förorenade vatten, beskyddande av biodiversitet samt förnyelse av avskogad och degraderad 

mark och odlingsområden. 

 

6.1.3. Fair and Equal 

Till 2030 har IKEA som ambition att skapa en positiv social inverkan på alla människor som 

arbetar inom IKEA:s värdekedja. Genom att respektera och främja mångfald, uppmuntra 

människor att vara sig själva och främja ett meningsfullt och anständigt arbete kan IKEA 

möjliggöra att människor själva kan skapa sig ett bra liv för sig och sina familjer. IKEA vill att 

deras värdekedja ska bestå av olika affärspartnerskap som bidrar till att driva innovation, 

företagstillväxt samt göra en social inverkan. Till följd av att respektera mänskliga rättigheter 

och barns rättigheter genom hela värdekedjan och fortsätta att säkerställa implementeringen av 

internationella arbetsstandarder höjs kvaliteten i hela värdekedjan. IKEA vill själva säkerställa 

att arbetsplatser är säkra samt att de bidrar till en sund utveckling för de som arbetar på platsen. 

Även skapa tillgång till kompetens- och färdighetsutveckling som gör det möjligt för människor 

inom IKEA:s värdekedja att växa och utvecklas. IKEA vill också tillsammans med andra kunna 

definiera vad som utgör en rättvis inkomst och att alla inom IKEA:s värdekedja ska ha möjlighet 

att få en rättvis inkomst. Genom sitt arbete ser IKEA att de kan stödja jämställdhet, rättigheter 

och möjligheter för äldre människor, etniska grupper, LGBTQ-samhället och människor med 

handikapp. IKEA:s verksamhet och globala omfång gör att de kan erbjuda möjligheter för 

invandrande arbetstagare, flyktingar och andra grupper som flyttat från sina hem av eget val 

eller av andra omständigheter. Genom att tillgå med akut stöd, utbildning och anställning samt 
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arbeta med andra verksamheter, vill IKEA skapa en förändring i de system som placerar 

människor i riskzon. Denna vision och ambition vill IKEA föra över till alla sina leverantörer 

och affärspartners. IKEA:s har skapat en uppförandekod för sina leverantörer som kallas 

IWAY. IWAY är basen för arbetet till att säkra mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor i 

hela försörjningskedjan, och IKEA har dessutom utökat omfattningen av dess genomförande. 

 

6.2. Intervjuer 

I det här avsnittet behandlas respondenternas svar på intervjufrågorna representerade i studiens 

intervjuguide. 

 

6.2.1. Tema 1: Utvecklingen av IKEA:s e-handel 

Här behandlas svar från respondenterna vilka har svarat på frågor gällande bakgrunden av 

IKEA:s e-handel, hur e-handeln ser ut idag och hur den kan komma att se ut i framtiden. 

 

6.2.1.1. Bakgrund av IKEA:s e-handel 

Respondent 3 nämner att när e-handeln tog fart i Sverige valde Ingvar Kamprad att IKEA inte 

skulle gå in på e-marknaden. Detta har gjort att IKEA halkat efter i e-

handelsutvecklingen.  Samtliga respondenter beskriver att IKEA för tillfället är mitt i en 

transformation där IKEA gör om organisationen för att anpassa sig efter e-handelns snabba 

framväxt. 

 

[…] en omställning där man mentalt ställer om inom organisationen och förstår att det 

är viktigt att vi satsar på det här med e-handel. För vi kommer inte att klara oss om vi 

inte får rätsida på det. Man kan säga att det är lite trögt att styra om något som har 

fungerat i 75 år och helt plötsligt […], som vi säger inom IKEA att vi är disrupted 

[avbrutna]. Det är en väldigt stor förändring som sker just nu, detta är på grund av e-

handeln. Helt klart. (Respondent 3) 

 

Respondent 2 beskriver att den stora förändringen är att distribuering av varor till e-kund 

kommer att decentraliseras från distributionscentralerna till varuhusen. Distributionscentralerna 

har tidigare skött all distribuering av varor som säljs via IKEA:s hemsida. Nu kommer 

varuhusen istället att få ta emot större volymer av varor för att i sin tur distribuera varorna inom 

deras marknadsområden. Respondent 1 beskriver att IKEA har tre olika distributionshus i 

mellersta Sverige och dessa har olika funktioner. Costumer Distribution Central (CDC) 

hanterar varor som är otympliga eller väger över 30 kilo som ska skickas till kund. Central 

Parcil Unit (CPU) hanterar mindre paket. CPU:s pakethantering kallas mini load, det är ett 

system med små blå plastlådor där man placerar mindre varor. CDC och CPU hanterar varor 

som går ut till kunder som beställts från IKEA:s hemsida och i varuhusen. Det tredje 

distributionshuset är Distribution central (DC) och därifrån skickas gods som ska till 

varuhusen. Respondent 3 påpekar att godsflödet från både CDC och CPU har ökat markant i 

och med e-handelns utveckling. Vidare berättar respondent 3 att för ungefär fem år sedan hade 

IKEA inte satsat fullt ut på deras hemsida, och att då var endast 1/3 av sortimentet tillgängligt. 

Det som då såldes via hemsidan var storsäljare som sängar och soffor. Idag, i Sverige, finns i 
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princip fullt sortiment på hemsidan förutom mat och blommor samt vissa ömtåliga varor som 

till exempel speglar.   

 

6.2.1.2. Framtidsplan för en hållbar e-handel 

Respondent 1, 2 och 6 nämner att det kommer ske en omställning i framtiden, där e-handeln 

kommer att stå för 70 procent av försäljningen och varuhusen för 30 procent vid 2027. 

Respondent 1 och 2 beskriver också att försäljningen i dagens läge inom e-handeln ligger på 40 

procent och varuhusen på 60 procent. IKEA bedömer att volymnivån för cash-and-carry-

kunden, det vill säga kunden som handlar i det fysiska varuhuset, kommer att hållas på samma 

nivå som idag, nämner respondent 5. Den stora tillväxten kommer att ske via e-handeln 

förklarar samtliga respondenter. Samtliga respondenter nämner också att e-handelns expansion 

kommer att påverka varuhusets betydelse framöver. 

 

IKEA har ett ganska stort innovationsteam som jobbar globalt, där vi kollar på trender. 

Där ser vi att det kommer gå över från varuhusen till e-commerce. Varuhusen kommer 

mer vara showrooms än kanske säljande enheter. Det ser man tydligt på IKEA:s 

strategier, till exempel så öppnar vi ett city store i Paris, i Manhattan, Shanghais hippaste 

distrikt, London, Stockholm och Milano. (Repsondent 1) 

 

Respondent 1 beskriver att urbaniseringen sker i snabbare takt och att den unga generationen 

väljer bort bilen som färdmedel och då måste IKEA ställa om för att anpassa sig efter kundens 

nya beteende. IKEA har därför börjat fokusera mer på stadskärnor. Respondent 3 nämner att 

tidigare var kunden mer villig att åka 30 – 40 minuter ut från staden för att handla billig 

heminredning för att sedan montera ihop möblerna själva. Så är inte längre fallet och här 

försöker IKEA anpassa sig. 

IKEA har nationellt sett 20 varuhus och kommer inte bygga fler varuhus i det stora-blå-

lådan-perspektivet i Sverige, säger respondent 4. I e-handelsvärlden är de 20 varuhusen, som 

ligger på geografiskt smarta platser, ett bra komplement till lager- och distributionscentralerna, 

tillägger respondent 4. Respondent 2 nämner att varuhusens nya roll blir att agera som logistiska 

hubbar där fokuset ligger på att få ut stora mängder gods och där kunden blir inspirerad. En 

hubb, förklarar respondent 2 som en enhet där gods levereras ut till en kund. Fortsättningsvis 

berättar respondent 2 att varuhusen kan ta emot och lagra varor och att detta är en 

konkurrensfördel då de ligger närmre kund än dagens lager- och distributionscentraler. 

Respondent 2 nämner också att på grund av detta behöver IKEA inte bygga nya lagerlokaler, 

utan kan istället komplettera med varuhusen för att anpassa sig till det förändrade 

kundbeteendet. 

För att kunna effektivisera och spara in på onödiga transporter kommer IKEA använda 

ett nytt system som kommer år 2021 och kallas för IKEA Sales Order Management (ISOM), 

berättar respondent 2 och 5. Respondent 2 förklarar att systemet ISOM går igenom kundens 

nätorder och checkar av olika frågor för att sedan ge det mest kostnadseffektiva förslaget för 

IKEA. ISOM går också igenom olika frågor till kunden, såsom när kunden vill få varorna 

levererade, hur kunden vill ha sina varor, och vart i landet kunden bor. Sedan skickar ISOM ut 

ordern till det varuhus eller lager som ligger närmast och som kan leverera varorna inom den 

tid kunden vill få leveransen.  
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Alla varuhus har en större artikelram än vad lagerlokalerna har. Så varuhusen kan plocka 

alla ordrar, men de kanske inte har lika många artiklar till antalet som en lagerlokal har. 

Detta ger IKEA en konkurrensfördel, att vi kan snabbt leverera. ISOM kommer då ta 

volymer från våra centrallager. Dels för att CDC är överfyllt, så varuhusen måste ta 

volym därifrån, eller ska vi investera i ett nytt centrallager och hur dyrt blir inte det? Vi 

har 20 enheter som kan ta stora volymer men också vara kundnära. (Respondent 2) 

 

Respondent 1 berättar att IKEA har ett innovationsteam som enbart arbetar med transporter och 

som försöker hitta diverse hållbara lösningar. Respondenten beskriver vidare att en stor del av 

varutransporterna till kund kommer att ske i stadskärnan, därför tittar de bland annat på 

cykelbud, elektrifierade fordon och möjligheten till att leverera varor med drönare. 

Problematiken, beskriver respondent 1, är de längre transporterna för gods. Där finns det inga 

hållbara alternativ än. Elbilar kan inte hantera längre transporter samt att de inte klarar av de 

tunga kvantiteterna som en vanlig transportbil klarar. Respondent 1 och 3 nämner att IKEA:s 

mål är att alla deras transporter ska vara elektroniska eller zero emission options till 2025. I till 

exempel städer som Paris, Amsterdam, New York och Los Angeles är målet istället satt till 

2020, i dessa städer har den elektroniska fordonsutvecklingen kommit längre. I Shanghai där 

den tekniska utvecklingen är som starkast i världen, uppnådde IKEA målet redan i december 

2018 förklarar respondent 3. Vidare beskriver respondent 3 att det i Kina finns företag som 

erbjuder en stor kapacitet av elbilar med omfattade ladd-infrastruktur, där IKEA hyr in sig 

istället för att köpa egna bilar. ”Det är också en sådan grej som kommer att förändras framöver. 

Jag tror att den typen av koncept kommer komma hit också. [...] Det är också spännande att se 

hur den utvecklingen kommer att se ut.” (Respondent 3). Att samarbeta med etablerade företag 

och nyttja deras plattformar blir positivt för båda företagen, nämner respondent 3. I Sverige vill 

IKEA samarbeta mer med transportörer eller logistikföretag som till exempel Bring som idag 

kör för IKEA, berättar respondent 1. Vidare förklarar respondent 3 att genom ett utökat 

samarbete kan IKEA nyttja Brings hubbstrukturer som redan är väl utvecklade dit kunden kan 

komma för att hämta större paket. 

Respondent 1 nämner att IKEA har gjort en studie i Sverige för att undersöka hur snabb 

leverans kunder föredrog. Det visade sig att kunden efterfrågade att själva få bestämma dag och 

tid istället för att varorna levererade så snabbt som möjligt. Respondent 2 och 5 berättar att 

IKEA tittar på tre olika leveransalternativ som kunden kan välja mellan. Instant delivery innebär 

att kunder inom det närmsta området kan få sina varor levererade inom 3 timmar. Andra 

alternativet kallas express och då levereras varor inom 24 timmar. Sista alternativet är standard 

och då får kunden leverans 3 dagar efter beställning. Vidare beskriver respondent 5 att 

varuhuset i Helsingborg testade en ny typ av varuutlämning, så kallade pick-up-lockers där 

kunden hämtar upp sina varor i boxar utanför varuhuset. Respondent 5 nämner också att fler 

varuhus i Sverige ska testa pick-up-lockers inom en snar framtid. Detta gör att kunden inte 

behöver anpassa sig efter varuhusets öppettider utan kan hämta sina varor när tid finns, säger 

respondent 5. Alla olika typer av varor som soffor, sängar och lampor ska få plats i skåpen som 

enkelt öppnas med en kod. IKEA undersöker också alternativet instaboxes som placeras vid 

tunnelbanan eller matbutiker där kunden också enkelt kan hämta upp mindre ordrar, beskriver 

respondent 1.     
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Samtliga respondenter nämner att IKEA vill vara tillgängliga för de många människorna 

och då måste de anpassa sig efter kundens förändrade beteende. Respondent 5 beskriver att 

IKEA ser ett ändrat beteende bland kunderna när det gäller att betala mer för en service för att 

undvika arbetsinsatsen och för att spara tid som konsument. Därför kommer IKEA inrikta sig 

mer på service istället för att fokusera enbart på nyproduktion av varor då kunden vill ha mer 

hållbarhet i fokus, berättar respondent 1. Fortsättningsvis beskriver respondent 1 att det idag 

finns tjänster såsom monteringshjälp och upphämtning av avfall som kunder främst använder 

vid köp av säng, soffa eller kök vilka skapar mycket emballage. Respondent 1 berättar också 

att IKEA erbjuder tilläggsprodukter som till exempel nya överdrag till soffan eller nya handtag 

och luckor för att göra om i köket istället för att köpa allt nytt.  Tilläggsprodukter är något IKEA 

vill utveckla och arbeta mer med. Respondent 1 tar upp att Sverige, Tyskland, Nederländerna 

och Polen är under 2019 pilotländer för ett nytt koncept som innebär att kunden kan hyra 

produkter. Till exempel kan en student som ska studera på annan ort, hyra varor från IKEA 

under en treårsperiod. Vidare beskriver respondent 1 att det kommer att finnas tre olika 

paketkoncept, liten, medium och stor, beroende på storleken på boendet. Fortsättningsvis 

berättar respondent 1 att varorna kommer att servas varje år och när perioden är slut hämtar 

IKEA varorna. 

 

6.2.2. Tema 2: Ett hållbarhetsperspektiv inom e-verksamheten 

I följande avsnitt behandlas svar från respondenterna angående hur IKEA integrerar ett 

hållbarhetsperspektiv inom företagets e-verksamhet. Svaren omfattar kategorierna energi, 

transporter, förpackningar, lager- och distributionscentraler, returer samt återvinning. Under 

kategorin energi besvarar respondenterna hur IKEA arbetar för att minska sin 

energiförbrukning och göra den mer hållbar. Under kategorin transporter besvarar 

respondenterna frågor gällande hur IKEA arbetar för att effektivisera och minska transporter 

samt reducera koldioxidutsläpp. Under kategorin förpackningar svarar respondenterna på hur 

IKEA packar varor som skickas ut till kund och hur IKEA arbetar för att minska 

resursanvändningen vid paketeringen. Under kategorin lager- och distribution svarar 

respondenterna på hur IKEA arbetar för att motverka försämrad biologisk mångfald, utarmning 

av mark samt risk för avskogning i samband med byggnationer av lager- och 

distributionscentraler. Under kategorin returer besvarar respondenterna frågor såsom hur IKEA 

arbetar för att minska mängden returer som beställts via nätet och hur stor procentandel av totala 

returer som är från e-kunder. Under kategorin återvinning svarar respondenterna på hur IKEA 

arbetar för att nätkunderna att återvinna förpackningarna som varorna levereras hem i.  

 

6.2.2.1. Energi 

Med en ambition om att bli klimatpositiva strävar IKEA mot förnyelsebar energianvändning 

och har som mål att minska sin energiförbrukning med 30–40 procent till 2030, berättar 

respondent 4. Företaget har valt att investera i vindkraftverk för att framställa förnyelsebar 

energi till alla bolag och byggnader inom IKEA i Sverige, förklarar respondent 3. Det gäller 

bland annat varuhus, distributionscentraler, kundorderlager och kontor. Elen produceras inte 

lokalt på varje varuhus utan i Sverige har IKEA två vindparker där el tillverkas och sedan säljs 

på marknaden. IKEA köper sedan förnyelsebar energi av den distributör som verkar lokalt. 

Respondent 5 beskriver att en energineutralitet har uppnåtts, det vill säga att IKEA producerar 
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lika mycket eller mer energi än vad som förbrukas och överskottet som produceras säljs till 

externa köpare. På de platser som går och är mest effektiva har IKEA även solpaneler. ”Sedan 

är hela hållbarhetsstrategin kopplad till att vi jobbar med solceller på varuhusen. Redan nu är 

vi energineutrala som företag. Vi har mycket solceller, men vi har också mycket vindkraftverk 

inom IKEA […]” (Respondent 5). Dessutom ska IKEA börja sälja solpaneler till kunder, 

nämner respondent 6. Ett initiativ som skulle hjälpa kunder att utnyttja mer hållbara 

energikällor. Problematiken med solpaneler är att Sverige inte får tillräcklig med solenergi på 

vinterhalvåret och därför behövs vindkraftverk, beskriver respondent 3. 

 

6.2.2.2. Transporter 

IKEA har som mål att till 2025 ska alla transporter vara fossilfria, berättar respondent 1, 3 och 

5. Transporterna i detta fall är hemleveranserna även kallad Last Mile, och inkluderar 

transporterna från hubb, distributionscentral eller varuhus till kund. I samband med målet 

nämner respondent 1 och 3 även elektroniska transporter eller andra zero mission options såsom 

vätgas och cykeltransporter. Här förtydligar respondent 3 att biogas inte räknas in under 

kategorin zero mission options vilket innebär inga lokala utsläpp. Respondent 1, 3 och 5 nämner 

att IKEA försöker investera i fler elbilar. Både respondent 3 och 5 påpekar att det är avsevärt 

mer kostsamt att investera i elbilar än i vanliga transportbilar såsom dieselbilar. Ett exempel 

ges av respondent 3 som försöker beskriva hur IKEA gör överväganden och arbetar för att få 

igenom fler eldrivna transporter. 

 

Om vi ska implementera elbilar då säger transportörerna att priset kommer bli högre. 

[...] för att hålla priset neutralt, alltså det priset vi redan har, då får man hitta andra 

mekanismer. Om inte vi är villiga att betala mer, då kan man till exempel göra ett lägre 

kontrakt. Istället för att kanske jobba med 2–3-års-kontrakt så kanske man jobbar med 

5-års-kontrakt. Då säkrar transportören investeringen. För att en elbil räknar hem sig 

efter ett tag och den är billigare att ha i drift. [...] det är antingen det eller så får vi helt 

enkelt våga satsa och höja kostnaderna. (Respondent 3) 

 

Både respondent 3 och 5 nämner att IKEA investerar i ladd-infrastruktur för besökande kunder 

med elbilar. Respondent 3 tillägger även att IKEA ska installera laddningsstationer för de 

kommersiella fordonen på baksidan av varuhusen där fordonen lastar. Respondent 4 menar på 

att godstransporter idag ligger på 4 procent av klimatavtrycket i hela värdekedjan medan 

klimatavtrycket av när kunderna reser till varuhusen ligger på 14–15 procent. 

För att effektivisera och minska transporter säger respondent 1 att IKEA använder sig 

av platta förpackningar, se kategori förpackningar. Respondent 1, 2, 5 och 6 nämner att IKEA 

också använder sig av Multi Way Picking Platform (MWPP) vilket innebär att alla träpallar och 

stålpallar ska bytas ut mot pallar av wellpapp. Respondent 5 förklarar att syftet med wellpallen 

är att kunna återanvända flödet på wellpallen då IKEA vill kunna återanvända wellpallarna för 

att skicka ut till kund och sedan kunna återvinna wellen när den har förbrukats. Fortsättningsvis 

förklarar respondent 5 att MWPP också gör att gods fraktas mer säkert och på så vis minskar 

antalet skador och kvaliteten höjs. Det är för att gods fraktas i en well-box på wellpallen vilket 

på så vis skyddar godset, säger respondent 2. “Då introducerade man den här papplådan som 

har under de första testerna i Frankrike och Tyskland, under tre månader, inte levererat en enda 
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skada till kunderna i Paris och München. 1500 leveranser utan en enda extra transport.” 

(Respondent 2). Både respondent 2 och 5 säger att wellpallen medför en ökad fyllnadsgrad i 

transportbilarna, och respondent 2 ger även ett exempel. 

 

[...] om vi tänker en europapall som har avståndet 10 centimeter och en IKEA-wellpall 

som har 5 centimeter. De 5 centimeter samt att pallen är gjord av well, som IKEA gjorde 

för 7 år sedan, gör att man inte behöver åka tillbaka med tom-gods och man kan 

dessutom öka fyllnadsgraden i våra bilar. För de här 5 centimeter innebär att vi kan få 

in ett extra lager högst upp när man packar in det i lastbilen. Första året sparade den 

wellpallen 100 000 transporter i Europa. [...] Övriga branschen är inte där idag. [...] Det 

är specialtillverkat för IKEA [...] IKEA var en av de som tog ett storskaligt beslut och 

nu följer många efter. Vi har musklerna att kunna sätta nya standarder och det är coolt. 

(Respondent 2) 

 

Utöver MWPP berättar respondent 2 att IKEA också använder sig av ett verktyg som heter Cost 

to Serve vilket hjälper IKEA att hitta de mest kostnadseffektiva alternativen gällande 

transporter. Faktorer som då räknas in är lowest possible cost och 100 percent customer 

satisfaction samt körsträcka. För att försöka uppnå hållbarhet inom både miljö och ekonomi 

kan det innebära att IKEA exempelvis erbjuder ett mer flexibelt hemleveransschema för kunder 

som bor i innerområden än ytterområden. På så vis kan IKEA göra en övervägning och se till 

så att åtminstone majoriteten av kunderna blir mycket nöjda. 

Respondent 3 lyfter under sista intervjufrågan att IKEA:s hållbarhetsarbete inom e-

handeln innefattar att IKEA arbetar mycket med deras uppförandekod gentemot leverantörer, 

transportörer och från och med 2019 även installatörer samt montörer. Uppförandekoden har 

IKEA arbetat med sedan 2000-talet, i cirka 15–20 år. Fortsättningsvis förklarar respondent 3 att 

syftet med uppförandekoden är att säkerställa så att allt går lagligt till, inklusive vad gäller 

miljömässigt. IKEA gör kontinuerliga revisioner var och vartannat år och kollar på the best 

interest för barnet, medarbetaren och miljön. “Det är superviktigt den biten också, att säkerställa 

den nu när vi kommer gå kraftigare upp mot e-handeln” (Respondent 3). 

 

6.2.2.3. Förpackningar 

Respondent 3 förklarar att varor som ska skickas ut till kund packas i wellpapp och att allt 

material som används ska vara förnyelsebart. Respondent 1 tillägger även att IKEA använder 

återvunnet papper som fyllnadsmaterial i små paket som skickas ut till kund och att den enda 

plasten som används inom e-försäljningen är återvunna pallband som paketen hålls ihop med. 

Både respondent 1 och 3 tar upp att plast ska fasas ut i förpackningskedjan, medan respondent 

4 nämner att frigolit redan fasats ut. 

 

Vi har som mål till 2025 att vi ska fasa ut all plast men problematiken är att det inte 

finns något material som är lika effektivt som framför allt plastfilm [...] DNA-strukturen 

på plastfilm är väldigt unik och det kan du inte få med papper eller något annat material, 

så det är en utmaning för oss. (Respondent 1) 
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Respondent 1 förklarar att marknaden för plast har stagnerat eller minskat på grund av att Asien 

inte längre tar emot något plastmaterial för återvinning vilket i sin tur sedan gör att plastmaterial 

i Sverige blir svår att återvinna. 

 

Priset för plastmaterial som vi fick var en jätteplus-affär för oss förut per ton, men har 

nu minskat markant. Det gör också att det blir svårare att återvinna och svårare att räkna 

hem återvinningsprocessen och det är stora kvantiteter plastmassa eller plastmaterial 

som vi använder även om det absolut markant största är well och papper.  

(Respondent 1) 

 

Både respondent 2 och respondent 5 nämner att IKEA of Sweden (IOS) äger IKEA:s produkt- 

och paketutveckling vilka arbetar med att utveckla och hitta förpackningslösningar som funkar 

för försäljning inom både e-handeln och den konventionella handeln så att förpackningen inte 

behöver emballeras flera gånger. För tillfället är IKEA:s värdekedja uppbyggd för att leverera 

gods till varuhus och inte till kund och därför klarar vissa förpackningar inte transporten till 

kund. Respondent 6 beskrev sitt möte med Ingvar Kamprad som förklarade att syftet med platta 

paket är de ska vara smidiga att transportera och ska ta så lite plats som möjligt. IKEA arbetar 

nu parallellt med produktutveckling och utveckling av skydd för produkterna, förklarar 

respondent 2. Respondent 3 tillägger även att genom att hitta en förpackningslösning som 

säkerställer varan redan från produktionstillfället kan både kostnader och användning av 

material minska. 

 

Hur förpackar vi då våra grejer, till exempel lampor? Man ser ofta halva lampan i 

förpackningen. Så packar man inte om man ska köra ut till kund. [...] Ska vi verkligen 

anpassa våra produkter utifrån att kunden ska bli inspirerad och glad av att se en 

förpackning? För det är så vi har jobbat. [...] Mot e-commerce är det katastrof, det klarar 

ingenting. (Respondent 2) 

 

Respondent 3 tar upp att dropptester görs för att säkerställa att paketen klarar posthanteringen. 

Testerna innebär att paketen släpps från cirka en meters höjd och varje paket måste klara fallet 

oavsett vad innehållet är. Respondent 3 tar även upp att förpackningsmaterial är en kostnad som 

IKEA naturligtvis vill minska, men att det inte får kompromissa med risken för att godset 

förstörs. “[...] ju mer varor som vi har som går sönder desto mer returer blir det. Det är också 

en väldigt stor kostnad och också väldigt dåligt för miljön, för då blir det också mer transporter” 

(Respondent 3). 

 

6.2.2.4. Lager- och distributionscentraler 

Nybyggnationer av till exempel lagerlokaler kommer troligtvis inte ske i lika stor utsträckning 

som i jämförelse med andra företag på grund av att IKEA redan har varuhus planterade runt om 

i Sverige, förklarar respondent 2. Vidare förklarar respondent 1 att det är ytterst få byggnader 

som IKEA bygger från grunden, utan istället tar IKEA över redan befintliga lagerlokaler. 

Respondent 1 och 3 berättar att IKEA införde ett beslut om att alla nybyggnationer ska 
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BREEAM-certifieras1. Vidare förklarar respondent 1 att certifieringen kontrollerar att allt sker 

på ett hållbart sätt när IKEA bygger nytt. Då kontrolleras allt från isolering, energiförbrukning 

och avfallshantering till biologisk mångfald. 

 

6.2.2.5. Returer 

Det finns tre olika former av returer, säger respondent 3 som sedan beskriver de olika formerna. 

Vilken form av retur som uppstår beror på orsak. För det första kan kunden avbeställa sin order 

så att den inte hinner skickas eller nå ut till kunden. Det andra är att kunden kan få fel vara på 

grund av felplock. Den tredje orsaken är att varan kan skadas under hanterings- eller 

transportsträckan innan den når kunden. Fortsättningsvis berättar respondent 3 att risken för att 

en vara skadas ökar i samband med att transport- och hantersträckan ökar. Respondent 2 berättar 

att returerna alltid går tillbaka till varuhusen oavsett om varorna har skickats till kund från ett 

varuhus eller en distributionscentral. Returer kommer till varuhuset genom att kunden åker 

tillbaka med sitt köp eller att varan skickas tillbaka från ett av IKEA:s hubbar. Vidare förklarar 

respondent 2 att när returen kommer från en hubb beror det på att varan är skadad eller att varan 

inte hunnit bli levererad till kund innan kunden avbryter sitt köp. Returen hanteras på olika sätt 

beroende på i vilket skick den är i och hur gammal artikeln är när den når varuhuset. 

 

Antingen är artiklarna helt förstörda och man slänger dem, eller så kan man använda 

dem och då går de tillbaka till lagret igen. En del artiklar behöver gå via Recovery för 

att bli ompaketerade eller justerade, och en del grejer är utgående varor som vi inte ens 

säljer längre och då går de till fyndhörnan. (Respondent 2) 

 

Respondent 4 nämner att starka incitament för att minska returer är att tillfredsställa kunden 

och reducera kostnaderna. IKEA erbjuder inte sina kunder fri retur, och respondent 3 berättar 

att anledningen till det är på grund av att kunden inte bör uppmuntras till att skicka returer då 

returer är en stor kostnad och dessutom dåliga för miljön i och med att det inger fler transporter. 

Respondent 6 berättar att av IKEA:s totala online-försäljning i Sverige ligger returer på cirka 

3,5 procent beräknat från april 2018 till april 2019. År 2017 låg siffran på 3,2 procent. Vidare 

berättar respondent 6 att procentandelen för e-returer är lägre än procentandelen för returer på 

varor köpta i butik, vilket ligger på cirka 4 procent. “Det kanske är kopplat till att vi än så länge 

inte har fria returer.” (Respondent 6). 

För att minska antalet returer arbetar IKEA främst med kvalitet. Kvaliteten är nyckeln, 

säger både respondent 1 och 5. För att säkerställa kvalitet och kvantitet görs kontroller utifrån 

fyra-ögon-principen, säger respondent 2. Det innebär att se till så att ingen vara är skadad och 

att rätt vara och rätt antal varor är plockade. Vidare berättar respondent 2 att på 

distributionscentralerna finns stationer där slumpmässiga kontroller görs på kvalitet och 

kvantitet. Detta bekräftas även av respondent 3 som också nämner kvalitetskontroller. 

Fortsättningsvis förklarar respondent 2 att under kontrollerna används begreppen in control och 

out of control som verktyg för att säkerställa att de gods som skickas ut stämmer. IKEA:s 

                                                           
1 BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) är ett miljöcertifieringssystem. 

Certifieringen används vid bedömning av nybyggnationer och deras miljöprestanda inom olika områden. Dessa 

områden är bland annat användningen av energi och vatten, hantering av avfall samt inomhusklimat (Sweden 

Green Building Council, 2019). 
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Customer Distribution Central hanterar 90 procent av alla e-ordrar. Där ska minst 96 procent 

av gods som skickas ut stämma för att vara in control. Vid out of control är antalet lägre än 96 

procent. Då ska som åtgärd allt gods kontrolleras i ett visst antal veckor och stämma till minst 

96 procent. Slumpmässiga kontroller och samma åtgärd görs även på Distribution Central, men 

istället för ett minimum på 96 procent ligger procentsnivån på 99,5 procent, säger respondent 

2. 

Respondent 3 säger att när godset sedan skickas iväg med transport, lämnar den IKEA:s 

ansvar. Vidare berättar respondent 3 att IKEA arbetar tätt ihop med transportörerna för att säkra 

kvaliteten. “För transportörerna vill såklart inte heller att det ska vara skadat gods. Dels för att 

det är dåligt för deras rykte, sedan kan det också bli dispyter om vem som ska stå för 

kostnaderna och vem som orsakade det och så vidare.” (Respondent 3). Det arbetas mycket med 

att hitta bra lösningar så att godset hanteras på rätt sätt och inte står för länge på någon utav 

IKEA:s hubbar, säger respondent 3. Vidare förklaras att det exempelvis kan vara dammigt på 

hubbarna och om godset står allt för länge, mer än ett visst antal veckor på hubben, riskerar det 

att bli förstört. “Då blir det retur direkt. Sedan när det kommer till varuhusen så kan vi inte ta 

hand om det eller sälja det heller, för att det är förstörda varor och vi bara kastar det. Vilket ur 

miljösynpunkt är fruktansvärt.” (Respondent 3). Respondent 3 fortsätter med att säga att det är 

lika viktigt att ha ett smidigt IT-system som att ha ett effektivt flöde för att undvika att ordrar 

blir svåra att hitta eller till och med försvinner och på så sätt gör att gods blir stående på ett 

ställe. Att IT-systemen emellanåt krånglar är ett problem och behövs därför arbetas med 

kontinuerligt för att förbättras. 

Ett annat verktyg som hjälper till att få ner returerna är MWPP som togs upp under 

kategori transporter. Respondent 5 menar att MWPP har hjälpt att få ner returflödet med 10–15 

procent. Däremot påpekar respondent 5 att ur ett e-handelsperspektiv ökar returer i takt med att 

e-handeln ökar och på så vis ökar även transporterna. Respondent 5 säger emellertid att ur en 

miljösynpunkt är det bättre att returer skickas tillbaka kollektivt från ett ställe med transport än 

att var kund för sig åker med bil tillbaka till varuhusen med sina returer. Returer är svåra att 

undvika och respondent 3 säger: “Jag tror aldrig vi kommer komma ner till noll returer. Jag tror 

det är rätt omöjligt. Man måste jobba med det kontinuerligt för att ha så lite som möjligt.”. 

Respondent 5 berättar att MWPP är en process som varuhus inte arbetat med innan på grund av 

att utflöden till kund via e-handel har varit relativt låg i varuhusen. På så vis har också e-handeln 

varit en liten procent av varuhusens totala omsättning och därför har varuhusen heller inte haft 

resurser till att skapa strategier, rutiner och planer för att hantera processen. Vidare förklarar 

respondent 5 att det nu finns en tillväxt inom e-handeln och att det skapar kapacitet för 

varuhusen att hantera processen på ett annat sätt. Respondent 6 nämner att IKEA har fått in en 

ny rutin gällande returtransporter som innebär att istället för att transportörerna kör returer som 

ska återvinnas tillbaka till varuhusen, återvinner transportörerna returerna direkt. “Det blir lite 

mindre transporter och hanteringen hos oss på varuhusen. [...] Ju mer online-försäljning, ju mer 

lär det bli av den typen av saker också. Mer försäljning blir också tyvärr mer reklamationer.” 

(Respondent 6). 

Genom samverkan mellan olika funktioner på varuhusen följs kundreturer upp för att 

minska orsaker och förebygga returer. Respondent 4 säger att det bland annat handlar om att 

främja ett bra logistikflöde, att minska skador vid hantering av gods och se till så att rätt sak 

ligger på rätt plats när personalen plockar åt kund. För att minska felplock används ett scanning-
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verktyg som hjälper till att säkra att rätt vara blir plockad, berättar respondent 3. Respondent 3, 

4 och 6 lyfter en väsentlig sak som kan bidra till att minska returer, vilket är att kunden får 

tillräcklig och korrekt information om varan på hemsidan så att köpet blir rätt från början. 

Respondent 6 säger att det handlar om att ge den information som kunden vill ha.  

 

Vad får den för köphänvisning när den tittar på en produkt? Vad är det för information 

kunden faktiskt vill ha? De vill ha produktmått, vad den är gjord av, hur stor är den och 

vad jag kan använda den till. Man kan ha bra bilder så att kunden kan se det i ett 

sammanhang. Alltså, produktfördelar så utförligt som möjligt så att man kan ta ett 

vettigt beslut. Om man just kopplar det till online-handeln för att minska returerna. 

(Respondent 6)  

 

Vidare förklarar respondent 6 att på varuhusen följs returerna upp genom att kunderna blir 

tillfrågade vad orsaken bakom returen är. Svaren från kunderna kodas och kodningen kan se 

olika ut såsom sälj-fel, produktfel, produktkvalitet och så vidare. 78 procent av alla returer i 

Sverige är kodade som ånger-köp. 

 

6.2.2.6. Återvinning 

Respondent 5 beskriver att ett av IKEA:s fokus är att uppmuntra och hjälpa kunden till ett 

hållbart liv i hemmet. Det har varit fokus på bland annat besparing av energi och vatten, 

minskning av avfall och att sortera rätt genom olika källsorteringslösningar som är smidiga i 

hemmet. Här ser IKEA en möjlighet att påverka och möjliggöra för de många människorna att 

leva mer hållbart och ett bättre liv inom planetens gränser. Vidare beskriver respondent 5 att 

nyckeln ligger i IKEA:s designstrategi för produkter, även kallad democratic design. Strategin 

handlar om att underlätta sorteringen i hushållen utifrån ett inredningsperspektiv till att 

kommunicera vad för typ av material som används utifrån ett handelsperspektiv. Designen 

innefattar återvinningsbarhet av produkt lika mycket som av förpackning. 

 

Jag tror att det vi gör rent hållbarhetsmässigt i värdekedjan kopplat till kemikalier och 

plaster och återvunnet material i produkten, det i sig hjälper inte kunden att leva ett mer 

hållbart liv. Utan jag tror att vår heminredningskompetens är nyckeln för att våra kunder 

ska uppmuntras till att leva mer hållbart hemma, till exempel att hitta en lösning där det 

är enkelt att sortera sitt avfall. (Respondent 5) 

 

Respondent 1 säger att det emellertid är en utmaning för IKEA att få kunden att sortera och 

sortera rätt. IKEA har märkt att 2/3 av allt material som hanteras skickas ut till kund och att 

ansvaret hamnar då på kunden att materialet sorteras rätt. Dilemmat som följer är hur långt 

ansvar IKEA bör ta. Vidare berättar respondent 1 att där ställer sig IKEA frågan vad företaget 

mer kan göra för att säkerställa att kunden sorterar rätt utöver att skicka rent material som gör 

det lättare för kunden att återvinna. Om det finns ett bra återvinningssystem ligger det på 

kundens ansvar att återvinna och det IKEA då kan hjälpa till med är att arbeta med så få material 

som möjligt i varor och förpackningar. Fortsättningsvis förklarar respondent 1 att utmaningen 

ligger i att skapa varor med så få material som möjligt och som är lätta att montera isär. “Man 

kanske inte bara ska ha en manual för hur man monterar ihop produkten utan även hur man tar 

isär den.” (Respondent 1). IKEA arbetar med att skapa varor av återvunnet material eller som 
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har återvunna principer vilket betyder att varan är lätt att ta isär. För en extra kostnad erbjuder 

IKEA kunden att transportören tar med sig emballaget när kunden köper en ny vara. På så vis 

säkerställer IKEA att materialet blir återvunnet. Denna service används frekvent vid framför 

allt köp av soffa eller säng, berättar respondent 1. 

Av IKEA-varuhusen i Sverige erbjuder 6 stycken av dem take back service till kunder 

berättar, respondent 1. Hälften av varuhusen har take back service varje dag, året runt. Servicen 

innebär att IKEA hämtar upp kundens gamla soffa eller säng vid köp av ny. Konceptet kallas 

reversed first mile och IKEA kikar på att utveckla det så att IKEA i framtiden också kan hämta 

upp annat avfall hos kund. Fortsättningsvis berättar respondent 1 att det kostar mycket för 

företaget att återvinna både soffor och sängar på grund av att varorna innehåller många olika 

komplexa material. Den dyraste kostnaden är nedmonteringen. Vidare beskrivs att det i Sverige 

fattas en hållbar lösning på problemet och att IKEA ser det som ett stort projekt och en utmaning 

att effektivisera återvinningen.  

Respondent 3 förklarar att IKEA ännu inte har kommit så långt med att skapa ett 

cirkulärt flöde, men arbetar mycket med att utveckla det. Problematiken ligger i att ställa om 

från ett linjärt flöde till ett cirkulärt flöde.  

 

Man måste ställa om från att då vara linjärt till cirkulärt, och det är ett stort problem för 

att just när man får in avfall och man hämtar gamla sängar och soffor och allt vad det 

kan vara som vi då har som take back service. Man tar tillbaka varorna eller grejer som 

är uttjänta. Hur ska vi få det till rätt plats på ett effektivt sätt? Där är det en enorm 

utmaning där det blir som att på varje varuhus eller varje ställe som vi hämtar det här, 

så blir det som små mindre högar av olika typer av avfall. Sedan ska man då få en 

effektiv transport av detta, då till antingen en återvinningscentral eller rakt av till en 

fabrik som tar hand om det direkt och tar in materialet i produktion. (Respondent 3) 

 

Respondent 3 berättar att IKEA ska investera i en balmaskin för wellpapp att ha på ett av 

företagets distributionslager. Tanken är att allt wellpapp ska skickas till en fabrik och IKEA ska 

börja producera egna produkter av wellpapp-avfall för att skapa en så kallad closed loop. Det 

komplicerade är att få ihop flödet och bestämma hur det ska se ut om alla varuhus är 

inkorporerade. Respondent 6 berättar att cirka två IKEA-varuhus i Sverige erbjuder kunder en 

återbäringstjänst som innebär att kunder kan komma tillbaka med gamla IKEA-möbler som 

fortfarande är i bra skick och vilka IKEA sedan säljer som second-hand på fynd-avdelningen. 

Syftet är att gynna återvinning av möbler som kan glädja någon annan kund. Kunder som 

lämnar tillbaka en gammal IKEA-möbel får en kupong som kunden kan handla för i varuhuset. 

Vidare beskriver respondent 6 att den här tjänsten är inget som IKEA tjänar pengar på utan 

meningen är att ge möbler ett längre liv och bidra till ett mindre slit- och släng-samhälle. 

 

7. Diskussion 

Detta avsnitt innehåller en diskussion om studiens valda metod samt en diskussion och analys 

kring studiens resultat. Detta följs sedan av slutsats och avslutningsvis framtida forskning.  
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7.1. Metoddiskussion 

Studien har syftat till att undersöka och vinna bättre förståelse om IKEA och deras e-handel. 

Detta fokusområde hos IKEA och dess begränsade respondenter gör det svårt att generalisera. 

Däremot kan det gå att överföra den vunna kunskap som producerats till andra relevanta 

situationer. En analytisk generalisering är möjlig då ny kunskapen kan vara vägledande i andra 

situationer (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 311–312). Den nya kunskapen som tagits fram 

beskriver hur IKEA arbetar för att integrera ett hållbarhetsperspektiv inom företagets e-

verksamhet. Tydliga exempel på arbetsmetoder, verktyg och lösningar som IKEA tagit fram 

kan inspirera och vägleda andra företag som strävar efter en mer hållbar e-verksamhet. 

Reliabilitet behandlas ofta i relation till ifall resultatet kan reproduceras vid andra 

tidpunkter och av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 295). Då studien är kvalitativ 

och innefattar sex relativt långa intervjuer där respondenterna svarar på frågor utifrån egna 

erfarenheter och kunskaper är reproducering svårt i det här fallet. Med tiden kommer 

respondenternas erfarenheter och kunskaper att förändras och därför kommer studien vara svår 

att reproducera. För att också tillägga är IKEA mitt i en omorganisering som innebär att IKEA:s 

organisatoriska struktur och arbetssätt kommer att se annorlunda ut i framtiden i jämförelse 

med idag. 

Det fanns svårigheter för samtliga respondenter att besvara kategori lager- och 

distributionscentraler. På så vis lämnar det delvis fortfarande en kunskapslucka angående hur 

IKEA arbetar för att främja biologisk mångfald och motverka risker för avskogning och 

markdegradering. Av den anledningen hade studien kunnat begränsas ännu mer och uteslutit 

den kategorin. Eftersom en del respondenter valde att hoppa över frågan istället för att 

improvisera svar, ökar det trovärdigheten och pålitlighet till respondenterna. Ett annat alternativ 

hade kunnat vara att intervjua en eller flera personer som har mer kunskap inom kategorin. 

Problematiken med snöbollsurval som metod har i det här fallet inneburit att det tar längre tid 

att få tag på fler respondenter. Därför att författarna har behövt förlita sig på att respondenterna 

ger nya rekommendationer på lämpliga kandidater (Bryman, 2008, s. 196). 

 

7.2. Resultat och analysdiskussion 

Fichter (2003) diskuterar tre olika kategoriseringar av ordningseffekter, vilka går att uttyda i 

den empiriska datainsamlingen. Första-ordningseffekter innebär till exempel en ökning av 

teknisk infrastruktur vilket medför att materialflöden påverkas. Detta bekräftas även i det 

empiriska resultatet när bland annat transporter behandlas. E-handeln innebär fler transporter 

eftersom majoriteten av ordrar först plockas, hanteras och skickas från distributions- och 

centrallager för att sedan eventuellt mellanlanda och hanteras på ett av IKEA:s varuhus eller 

hubbar innan den når ut till kund. Allt mer som ordern hanteras, ökar också risken för skada 

och på så sätt retur. Det innebär fler transporter och hantering av returer samt större risk för mer 

avfall. Avfallet behöver i sin tur hanteras, sorteras och transporteras till återvinningscentral. 

Returfrågan är intressant därför att i empirin sägs det att i takt med e-handelns ökning, syns 

också en ökning i returer. Vilket överensstämmer med exempelvis det som Vlachos och Dekker 

(2002) pekade på i deras studie. Däremot är antalet returer kopplade till den konventionella 

handeln idag större än antalet returer kopplade till e-handeln inom IKEA. Med tanke på att 

majoriteten av IKEA:s kunder än så länge handlar i fysisk butik är det inte så konstigt. I empirin 

framgår också att anledningen till att antalet returer inom e-handeln är lägre än den 
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konventionella siffran, kan bero på att IKEA inte erbjuder sina kunder fri retur. Större delen av 

totala returer är ånger-köp, och vid online-köp tänker kunden eventuellt till en extra gång innan 

varan beställs hem. Köptrenden förväntas skifta, det vill säga att e-handeln förväntas gå om den 

konventionella handeln. Det är bara en fråga om tid. Det kan vara så att det totala antalet returer 

ökar på grund av att den konventionella handeln stagnerar och e-handeln växer. I samband med 

att den konventionella handeln minskar och e-handeln ökar kan antalet returer eventuellt 

stagnera då minskningen av den konventionella handeln och ökningen av e-handeln tar ut 

varandra. Utan förebyggande medel och hållbarhetsinitiativ kommer kurvan för antalet returer 

troligtvis luta uppåt i framtiden, det vill säga en ökning av returer i samband med e-handelns 

ökning trots en minskning av den konventionella handeln.  

Vlachos och Dekkers (2002) förslag för att hantera returer utan stora ekonomiska 

förluster är bland annat att sälja varor på en andrahandsmarknad vilket IKEA faktiskt redan gör 

på sin fynd-avdelning. Det är en tjänst med stor ekologisk potential som däremot endast erbjuds 

på ett fåtal av alla IKEA:s varuhus i Sverige. För att i framtiden bland annat minska påverkan 

på miljön kan IKEA välja att utveckla den här tjänsten, med tanke på att det kan ske en markant 

ökning av antalet returer till följd av e-handeln.  

IKEA, liksom Hagberg, Sundström och Egelz-Zandén (2016), förutspår att varuhusen i 

framtiden troligtvis kommer att fungera som showrooms. Det innebär att kunder 

fortsättningsvis kommer ha chansen att se och känna på produkterna innan de besluter att köpa. 

Showrooms i kombination med icke fri retur och andra åtgärder såsom säkerställande av kvalitet 

på förpackningar och hantering av ordrar förebygger och kan potentiellt minska antalet returer. 

Det återstår att se om dessa åtgärder ihop med eventuella framtida innovationer kan vara 

tillräckliga för att skapa en hållbar framtid. 

IKEA är nu mitt uppe i en organisationsomvandling till följd av e-handelns enorma 

tillväxt, vilket innebär en andra-ordningseffekt. Omorganiseringen kommer att innebära en 

skiftning av hantering- och distributionsflödet. Distributionen till kunder i framtiden kommer 

troligtvis att hanteras mer av varuhusen för att bland annat skapa mer kostnadseffektivitet, 

tillgänglighet till kund och fler hållbara möjligheter. Det är med andra ord en anpassning till 

den nya marknaden som potentiellt kan ha en ekologisk fördel. Fichter (2003) menar att det 

beror helt på hur varje värdekedja kan förbättras, och föreslår olika mätningsvariabler såsom 

transportavstånd, retur-antal, befolkningstäthet, avstånd till fysisk butik, förpackningsmängd 

och transporttyper. Verktyget Cost to Serve hjälper IKEA att kostnadseffektivisera transporter 

och att tillfredsställa kunder. Likaså är MWPP ett verktyg som ökar volymutnyttjandet av 

transporter och på så vis hjälper IKEA att minska transporterna och därigenom minska 

växthusgasutsläppen. Med MWPP minimeras användandet av flera olika material genom att 

främst använda wellpapp vilket förenklar sorterings- och återvinningsprocessen. Dessutom ger 

MWPP möjlighet till återanvändning av wellpallarna och sparar på så vis resurser. För att 

tillägga att antalet returer minskade i samband med MWPP och därigenom en minskning av 

transporter och hantering av material samt minskning av avfall. I samband med att IKEA börjar 

använda ISOM, kommer en kostnadseffektivisering att ske genom att exempelvis 

transportsträckorna minskar och likaså ledtiderna till kund.  

Inom IKEA har e-handeln en potentiell ekologisk fördel i förhållande till den 

konventionella handeln vad gäller exempelvis transporter i och med att IKEA håller på att gå 

från fossildrivna fordon till mer hållbara alternativ såsom eldrivna fordon. Om IKEA:s 
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prognoser stämmer och e-handeln i framtiden är större än den konventionella handeln, alltså att 

70 procent av IKEA:s försäljning sker online och resterande 30 procent i butik, då kommer 

transporterna att öka både inom IKEA och till kund. IKEA:s egna undersökningar visar att idag 

har godstransporterna ett mindre klimatavtryck än när kunderna tar sina bilar till varuhusen. 

Det går i linje med det Punakivi och Holmström (2001) kom fram till i sin studie, att 

hemleverans-system är mer miljövänliga i jämförelse med privatbilismen. Genom att 

kombinera att färre konsumenter tar bilen till varuhusen och att fler transporter exempelvis blir 

eldrivna och så vis inte släpper ut växthusgaser, kan klimatavtrycket minska avsevärt trots att 

transporterna ökar. 

Enligt Fichter (2003) blir marknaden mer transparent i samband med digitaliseringen 

och tillika e-handelns tillväxt. Det innebär att på hemsidan har kunden tillgång till tillräcklig 

och korrekt produktinformation för att göra rätt köp. Inom IKEA är det ett verktyg för att både 

hjälpa kund och minska risken för returer. Det innebär att ett ekonomiskt likaså ekologiskt 

hållbarhetstänk finns med redan innan kunden gör sitt köp. Digitaliseringen och e-handeln har 

kommit att förändra människors köpvanor och livsstilar samt är drivande faktorer i ekonomin. 

IKEA är ett vinstdrivande företag som vill förändra konsumtionsvanor genom att bland annat 

ersätta varuförsäljning med ett ökat utbud på service. Exempelvis pågår just nu ett pilotprojekt 

där IKEA leasar ut produkter till studenter. En service som uppmuntrar till att varor återanvänds 

istället för en köp- och slängkultur. Här faller kategorin tredje-ordningseffekter in och i 

samband med alla förändringar och tillika ökad miljömedvetenhet, diskuteras nu cirkulär 

ekonomi som en lösning på den slösaktiga användningen av jordens resurser. En cirkulär 

ekonomi skulle innebära en strukturell omvandling av den existerande marknadsekonomin. Ett 

av IKEA:s mål till 2030 är att bli cirkulära som företag. Då IKEA har arbetat linjärt i 75 år blir 

anpassningen mot ett cirkulärt företagande en stor omställning. Genom aktiviteter mot ett mer 

cirkulärt företagande främjar IKEA miljön och tar därför ett större miljö- och hållbarhetsansvar 

i samhället, ett så kallat Corporate Social Responsibility (CSR)2. Företag har egentligen ingen 

större skyldighet att skydda och motverka miljöförstöring men IKEA väljer att ta ansvar för den 

påverkan deras värdekedja utgör på miljön. Idag diskuteras cirkularitet som en stor del av ett 

mer hållbart samhälle. Problematiken för IKEA är att hitta lösningar som hjälper dem i arbetet 

framåt mot ett cirkulärt företagande då samhället i stort inte har kommit lika långt i frågan. 

IKEA ska emellertid investera i lösningar för att kunna återanvända förbrukad wellpapp och på 

så vis skapa ett cirkulärt flöde.  

Den tidigare forskningen är överens om att samhället kommer att förändras i samband 

med e-handelns tillväxt. Till exempel, tror Höjer, Moberg och Henriksson (2015) att e-handeln 

kan leda till stora omställningar i samhället, exempelvis inom stadsplaneringen. Behoven för 

lager-och distributionscentraler kommer att påverka ytanvändningen och energianvändningen 

samt troligtvis ersätta användningen av butikslokaler. IKEA ser inte ett stort behov i framtiden 

vad gäller nya lager- och distributionscentraler. Det beror troligtvis på omorganiseringen inom 

IKEA och det snart tillämpade ISOM-verktyget som gör att användandet av varuhus och redan 

existerande lager kommer att maximeras. Dessutom har IKEA varuhus väl utspridda över 

                                                           
2 Grundidén bakom CSR är att företag bör ta på sig mer ansvar i samhället och driva aktiviteter som främjar miljö 

och det sociala. På så vis bidra till ett ökat välbefinnande i samhället (Málovics, Csigéne & Kraus, 2008).  
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Sverige vilket ger en konkurrensfördel, men också en ekologisk fördel då det går att undvika 

negativa miljökonsekvenser av nybyggnationer.  

Den tidigare forskningen menar att energigenereringen sällan är grön inom e-handeln. 

Investeringar i förnyelsebara energikällor är nödvändiga för att täcka det växande behovet av 

elektricitet på grund av digitala tjänster, i detta fall e-handel. Investeringarna bidrar till ett 

grönare fotavtryck och på så vis även till en cirkulär ekonomi (Molinari, 2017). IKEA har redan 

ställt om helt till förnyelsebar energi för alla sina byggnader och lokaler inom Sverige med hjälp 

av vindparker och solpaneler. Eftersom e-verksamheten sköts på kontor, varuhus, lager- och 

distributionscentraler runt om i Sverige där den konventionella handeln finns, är det svårt att 

särskilja energiförbrukningen för e-handeln och den konventionella handeln. Det empiriska 

resultatet har dock visat att energianvändningen är grön. 

E-handeln påverkar även logistik- och transportsystem, inklusive förpackningar och 

magasinering. Det empiriska resultatet bekräftar att IKEA behöver lägga i en högre växel för 

att kunna ha förmågan att möta e-kunders behov och efterfrågan. Lager- och 

distributionscentralerna har inte kapacitet att hantera mängderna och täcka behoven, därutav 

ska omorganiseringen inom IKEA hjälpa företaget att hinna med i det nya tempot. 

Förpackningsfrågan innefattar hur systemet ska hantera den växande mängden förpackningar. 

Likaså, hur mängden resurser som läggs på förpackningar ska kontrolleras så att det inte svävar 

iväg och blir allt för ohållbart. Optimalt vore att hitta hållbara lösningar, och optimister 

diskuterar återanvändning av förpackningar. IKEA är en sådan optimist. IKEA optimerar e-

handelns ekologiska fördel genom att använda MWPP tillsammans med konceptet flat 

packaging för att nå hållbar ekonomisk likaså ekologisk vinning. IKEA strävar efter att vara 

ledande inom hållbarhet och som ett globalt företag kan IKEA själva sätta standarder som 

skapar förändring och som påverkar andra företag till omställning. Ett sådant typiskt exempel 

är MWPP, då andra företag idag strävar efter att uppnå samma ekonomiska likaså ekologiska 

fördelar som verktyget inger.   

Organisationsomvandlingen som IKEA genomgår, sker som tidigare nämnt, i grund och 

botten på grund av den tilltagande e-handeln. Dock skapar organisationsomvandlingen en 

öppning för att tillämpa fler ekologiska intressen, idéer och överväganden. Därför att i samband 

med organisationsförändringen kommer ny teknik och verktyg samt nya arbetssätt att krävas. 

Vid utvecklingen av dessa nya tekniker, verktyg och arbetssätt har IKEA möjlighet att inkludera 

ett ekologiskt hållbart tänkande. Detta är något IKEA också gör då de har valt att satsa på 

hållbarhet. De nya innovationerna blir en del av den moderna utvecklingen och hjälper också 

IKEA att minska sitt ekologiska fotavtryck. Ecological modernization theory menar på att 

moderna institutioner omvandlas på grund av tillämpningar av ekologiska intressen, idéer och 

överväganden. I det här fallet är det e-handeln som är främsta orsaken till omvandlingen, men 

ekologiska tillämpningar spelar också in. Till visst hänseende bekräftar detta teorin, därför att 

det syns ett samband mellan den moderna utvecklingen och antagandet av ekologiska intressen, 

idéer och överväganden.  

Genom att satsa på hållbarhet vinner IKEA konkurrenskraftighet på grund av att 

människor blir allt mer miljömedvetna. På grund av att resurser idag används utöver jordens 

begränsningar, är det också en egeninvestering som IKEA gör då det är nödvändigt för företag 

idag att hitta lösningar för framtiden så att deras verksamheter i framtiden inte begränsas av 

knappa resurser. Ecological modernization theory förklarar att multinationella företag gör 
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ekologiska överväganden av egenintresse för långtidsöverlevnad vilket stämmer in på IKEA:s 

fall. Dessutom bekräftar även Fichter (2003) att konkurrenskraftighet är en fördel när företag 

väljer att inkorporera miljöfrågor och menar också att företag har en nyckelroll i utvecklingen 

av hållbara e-lösningar. Med en tilltagande konkurrenskraftighet på e-marknaden och tillika sin 

storlek, ökar IKEA:s inflytande som därför också kan leda samt inspirera både sin egen 

verksamhet samt andra företag till att ta mer hållbara beslut och handlingar. Bortsett från att det 

finns affärsmöjligheter genom att satsa på hållbarhet, motiverar IKEA att det också är ett ansvar 

de är villiga att ta på sig.  

Ecological modernization theory menar att det moderna samhället har en särskild 

förmåga att identifiera och lyfta miljöproblem. Som en medlem av det moderna samhället, har 

IKEA förmågan att identifiera miljöproblem. Detta har gjorts och tre utmaningar som IKEA 

står inför presenteras i IKEA:s hållbarhetsstrategi, där även mål och ambitioner vilka ska 

motverka dessa utmaningar lyfts. Klimatförändringar, ohållbar konsumtion och ojämlikhet är 

tre utmaningar som har identifierats och som IKEA har valt att fokusera på i sitt 

hållbarhetsarbete. Klimatförändringar har en direkt påverkan och är en konsekvens av negativ 

miljöpåverkan och växthusgasutsläpp. Klimatförändringar är en högst relevant miljökris som 

Ecological modernization theory hänvisar till när det kommer till hur industriella samhällen 

hanterar miljökriser. IKEA är i detta fall en del av det industriella samhället. Det andra 

fokusområdet, ohållbar konsumtion, är något IKEA har ett direkt inflytande över, även om 

ohållbar konsumtion är ett fenomen som inte går att ta på. Ohållbar konsumtion handlar om 

attityder och beteenden vilka IKEA kan påverka med bland annat sin marknadsföring och 

försäljning. Till exempel kan IKEA via sin hemsida tillhandahålla sina e-kunder information 

om hållbara val. Det är ett tillvägagångssätt som Fichter (2003) själv föreslår är en nyckel till 

utveckling av hållbar e-handel. Ohållbar konsumtion är ett samhällsfenomen som har en 

indirekt negativ påverkan på miljön och är därför också relevant för den valda teorins syfte. 

Tredje och sista fokusområdet, ojämlikhet, har valts att inte inkluderas i denna studie på grund 

av det främst syftar till social hållbarhet vilket inte är fokuset. 

För IKEA är nyckeln till positiv påverkan på miljön och till hållbara förändringar 

företagets kunskaper inom inredning. Med IKEA:s produkter, formade utifrån democratic 

design, kan förändringar göras inom människors livsstil och vardag vilka tillsammans ger en 

stor effekt. Många bäckar små, liksom fem centimeter på en godspall, kan åstadkomma stora 

skillnader. De fem centimeter var en innovativ lösning som har inneburit stor förändring och 

givit inspiration till andra företag. Skapande av ny innovation är enligt Fichter (2003) en nyckel 

till utveckling av hållbara e-lösningar. IKEA har olika innovationsteam som arbetar med att 

upptäcka nya trender och hitta hållbara lösningar inom olika områden såsom transport. En 

teknisk lösning som IKEA tittar på vad gäller leveranssystem är instaboxes. Vilka ger mer 

flexibla ledtider till kund, men också hjälper till att minska transporterna och på så vis även 

minska växthusgasutsläpp. Med innovation och teknik försöker IKEA hitta ekologiska och 

ekonomiska hållbara lösningar. Att balansera ekonomisk fördel med ekologisk fördel innebär 

att IKEA emellanåt ställs inför dilemman, till exempel frågan gällande ifall IKEA bör satsa på 

ett införande av elektroniska fordon. Det verkar däremot som att IKEA på grund av sin 

hållbarhetsstrategi väljer att satsa på mer miljövänliga alternativ. Valet av att satsa på ny 

innovation och teknik som lösningar för att minska miljöpåverkan styrker teorins antagande om 

det moderna samhällets förmåga att använda innovation och teknik för att lösa miljöproblem. 
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Teorin säger att ekologisk hållbarhet kan uppnås av moderna samhällen genom 

omvandlingar som inte kräver radikala förändringar inom den sociala, politiska eller 

ekonomiska ordningen. Efter åratal av linjärt fokus och en ohållbar konsumtion, överskrider 

människan jordens gränser vad gäller resursutnyttjande. En cirkulär ekonomi skulle innebära 

en radikal omvandling av dagens marknadsekonomi. Med kreativitet, kunskap och innovation 

ska IKEA bära väg för en cirkulär förändring och uppmuntrar investeringar i exempelvis ny 

teknik och sätt att framställa ren energi för framtiden. Vid ett eventuellt framtida skifte till en 

cirkulär ekonomi bör det tydligt framgå om den cirkulära ekonomin har en positiv inverkan på 

miljön. Teorin bör då prövas för att möjligen bearbetas eller kanske rentav motbevisas. 

 

7.3. Slutsats 

Med aspiration för en mer hållbar framtid har IKEA valt en hållbarhetsstrategi med höga mål 

och ambitioner vilka ska driva, inspirera och leda företaget mot mer hållbara beslut och 

handlingar. Ambitionen finns om att inspirera och hjälpa de många människorna till en mer 

hållbar vardag och livsstil. Detta ska göras med hjälp av IKEA:s kunskap inom inredning samt 

med kreativitet, innovation och samarbete. IKEA arbetar ständigt med att utveckla ny 

innovation och teknik för att kunna skapa konkurrenskraftighet, kostnadseffektivitet och 

ekologisk hållbarhet. Det förväntas i framtiden ett skifte där e-handeln går om den 

konventionella handeln och år 2027 ligger på 70 procent respektive 30 procent. För närvarande 

går IKEA igenom en omorganisering vilket innebär att distributionskedjan kommer att 

förändras. IKEA kommer troligtvis i framtiden att satsa ännu mer på service och varuhusen 

kommer få en ny betydande roll som showrooms. På grund av en ökad urbanisering vill IKEA 

satsa mer på storstäder för att komma närmare kund. Där tittar IKEA på olika transport- och 

leveranslösningar såsom elbilar, instaboxes och cykelbud för att minska transporter och 

växthusgasutsläpp. IKEA:s mål om att ställa om till förnyelsebar energi är uppnådd i Sverige. 

Med hjälp av två vindparker kan IKEA förse alla sina fastigheter, varuhus, kontor och så vidare 

med elektricitet samt genererar tillräckligt mycket för att också kunna sälja vidare resterande el 

på marknaden. Ett annat hållbart initiativ som IKEA också tittar på är exempelvis eldrivna 

godstransporter. Ständigt förbättringsarbete sker med hjälp av till exempel kontroller och tester 

för att säkerställa hanteringen av gods och minska risken för skador på ordrar. Ett redskap som 

har visat sig minska returer och transporter är Multi Way Picking Platform. E-handeln medför 

överlag ett större antal returer än den konventionella handeln, men inom IKEA är antalet returer 

för nuvarande lägre. Plast är ett material som IKEA har som mål att fasa ut ur 

förpackningskedjan fram till år 2025. Syftet är att minska antalet olika material i förpackningar 

så att det blir enklare att sortera och återvinna. Ett material som IKEA använder mycket i sin 

varukedja är wellpapp, vilket är ett enkelt material att återvinna. IKEA tittar på en lösning för 

att kunna skapa en cirkulär kedja för just wellpapp. Ett cirkulärt företagande är ett mål som 

IKEA vill uppnå till 2030, men än finns många utmaningar att överkomma. Föregående 

exempel på hur IKEA integrerar ett hållbarhetstänk i deras e-verksamhet tyder på hur IKEA 

eftersträvar att föregå med gott exempel och leda andra till att skapa ett mer hållbart samhälle. 
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7.4. Framtida forskning 

Det finns fler aspekter kring IKEA och e-handel som går att forska vidare om i framtiden. En 

mer omfattande studie kring hela IKEA:s hållbarhetsstrategi skulle ge en bredare syn på hela 

IKEA:s verksamhet. Då aspekter som ekonomi och det sociala också skulle analyseras som en 

faktor i IKEA:s väg mot cirkularitet. 

En annan möjlig aspekt av studien hade varit att forska kring kopplingar kring Strong 

Sustainability framework och IKEA:s hållbarhetsarbete. Strong Sustainability framework syftar 

till att bidra till befrämjandet av företagsansvar och har utvecklats av Neto, Pinto, Amorim, 

Giannetti och Almeida (2018). SS-framework innefattar 8 principer och syftet med dessa 

principer är att förbättra funktionerna för det ekologiska systemet samtidigt som den säkerställer 

en hållbar utveckling genom att upprätthålla en balans mellan ekonomiska-, miljö- och sociala 

faktorer. 

 

1. Öka effektiviteten av resursförbrukningen för att bevara naturresurser för framtida 

generationer genom energikalkyleringar. 

 

2. Begränsa användandet av förnybara resurser i enlighet med deras 

regenereringshastigheter så att de inte blir en begränsande faktor för ekonomisk 

utveckling. 

 

3. Minska växthusgasutsläpp för att förhindra luftförorening och förändringar i 

levnadsförhållanden. 

 

4. Återanvända avfall som input i andra processer för att minimera sociala och 

miljöpåverkan. 

 

5. Ersätta giftig input med organiskt material för att skydda mänsklig hälsa och mildra 

miljöpåverkan. 

 

6. Ersätta icke-förnyelsebara energikällor med förnyelsebara alternativ för att undvika 

utarmning av ändliga resurser. 

 

7. Öka överkomligheten på grundläggande saker för att förbättra hälsa och 

levnadsförhållanden för låginkomsttagare. 

 

8. Öka hållbar tillverkning med rättvis kompensation för att öka köpkraft och stimulera 

lokala ekonomier. 

 

SS-framework grundar sig i Elkingtons (1997) Tripple Bottom Line och Dalys (1991) 

klassifikationssystem där svag, intermediär och stark hållbarhet urskiljs. Inom svag hållbarhet 

är ekonomiskt-, natur- och socialt kapital ersättare för varandra. Inom stark hållbarhet bevarar 

ekonomiska aktivitet naturresurser samt främjar socialt välbefinnande. Stark hållbarhet menas 

vara ett bra mål för mänskligt liv och en utmaning för organisatoriska praxis som innebär att 

förändra samhällsvanor. Att anta en cirkulär ekonomi bidrar till stark hållbarhet genom att 
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resursförbrukningen minimeras på grund av återanvändning och återvinning (Geissdoerfer, 

Savaget, Bocken och Hultink, 2017). Då IKEA har gjort ett aktivt val att ta ansvar för sin 

miljöpåverkan och att gå mot ett cirkulärt företagande är SS-framework intressant att applicera. 

En överblick av tidigare forskning från Lantz och Hjort (2013) visar att impulsköpen 

eller oplanerade inköp sker oftare när returnering av varor är gratis. Vlachos och Dekker (2002) 

studie pekar på att returerna ökar överlag med e-handeln. IKEA:s kunder måste själva betala 

för returer men med ett framtida skifte från konventionell handel till e-handel kanske IKEA gör 

ändringar inom sin returpolicy. E-handelns skifte och påverkan på returer kan forskas vidare 

kring. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Tema 1: Utveckling av e-handel 

 

Kategori 1: E-handelns bakgrund 

1.      Hur och när startade IKEA:s e-handel? 

  

Kategori 2: E-handeln idag 

2.      Hur ser IKEA:s e-handel ut idag i jämförelse med då? 

  

Kategori 3: Framtida e-handel 

3.   Hur ser IKEA:s planer ut för e-handeln i framtiden? 

 

Tema 2: Ett hållbarhetsperspektiv inom e-verksamheten 

 

Kategori 1: Investering och incitament 

4.   Vad för investerings-mekanismer och incitament använder IKEA för att uppnå 

cirkularitet inom e-handeln? 

 

Kategori 2: Energi 

5.   Hur arbetar IKEA för att minska energiförbrukningen och göra den hållbar? 

 

Kategori 3: Transport 

6.   Hur arbetar IKEA för att effektivisera och på så vis minskar transporterna? 

7.   Hur arbetar IKEA för att minska koldioxidutsläppen? 

 

Kategori 4: Förpackningar 

8.   Hur förpackar IKEA varor som ska skickas ut till kund? 

9.   Hur arbetar IKEA för att minska resursanvändningen vid paketering av varor som 

ska skickas ut till kund? 

 



 
 

 

Kategori 5: Lagerlokaler och distributionscentraler 

10.  Hur arbetar IKEA för att motverka risker såsom avskogning, utarmning av mark 

och försämrad biologisk mångfald vid planering och bygge av nya lagerlokaler och 

distributionscentraler? 

 

Kategori 6: Returer 

11.  Hur stor procentandel av totala returer är från kunder som handlar via IKEA:s 

hemsida? 

12.  Hur arbetar IKEA för att minska antalet returer av varor som beställs via nätet? 

 

Kategori 7: Återvinning 

13.  Hur arbetar IKEA för att få sina nätkunder att återvinna förpackningar som varorna 

levereras hem i? 

  

Kategori 8: Avslutning 

14.  Finns det någon mer aspekt som ni vill lyfta fram kring hur IKEA arbetar cirkulärt 

med e-handel? 

 

  



 
 

Bilaga 2. Missivbrev 

 

Elin Melkersen och Tilde Åstrand Stenström, Internationellt arbete med fokus Globala studier, 

Högskolan i Jönköping 

  

Vi hoppas du vill deltaga i vår studie genom att intervjuas. Frågorna vi önskar ställa 

täcker IKEA:s miljöpolicy och hållbarhetsstrategi i relation till e-handel. Med ditt tillstånd 

kommer vi att spela in intervjun för att undvika att anteckna allt som sägs. Du kommer inte bli 

ombedd att ange ditt namn i samband med inspelningen. Intervjuerna beräknas ta ca: 45–60 

minuter. 

  

Syftet med studien är att undersöka hur IKEA integrerar ett miljö- och hållbarhetsperspektiv i 

sin verksamhet med fokus på e-handel. 

  

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Vi kommer inte använda ditt namn eller 

information som skulle kunna identifiera dig i varken text eller presentation. Inspelningen 

raderas så snart den har transkriberats. Utskriften, utan ditt namn, kommer att sparas tills vår 

studie är godkänd. 

  

Ditt deltagande i denna intervju är helt frivilligt, och du kan vägra att delta. Du kan dra tillbaka 

(välja att hoppa av) genom att informera oss om att du inte längre vill delta (inga frågor kommer 

att ställas). Du kan också hoppa över någon fråga under intervjun. 

  

De uppgifter du ger oss kommer att analyseras i förhållande till de globala hållbarhetsmålen 

och IKEA:s hållbarhetsstrategi. 

  

Om du har frågor eller problem angående denna forskning, vänligen kontakta 

Elin Melkersen; tel: +46 738 51 68 89; email: meel16em@student.ju.se. 

Tilde Åstrand Stenström; tel: +46 760 19 60 77; email: stti16ti@student.ju.se. 

  

  

Handledare FD, universitetslektor i psykologi Håkan Nilsson hakan.nilsson@ju.se 
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