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Executive summary 

This report is the final examination project leading to a Graduate Diploma in Business Administration 

(Marketing Management) from Copenhagen Business School in Denmark. 

The purpose of this report is to find potential new growth strategies for IKEA in Denmark because of the claims 

regarding the perception of IKEA as a ‘dusty’ brand. This claim was quickly disproved when research got started 

because actually IKEA is the strongest brand in Denmark in 2013 – a result from a Danish analyst agency.  

The brand equity is a huge potential for IKEA and therefore the company must find ways of exploiting and 

maintaining this position in the mind of consumer combined with their 21 % market shares.  

IKEA has a great strengh in their value chain with all its constantly optimizing proceses and isolated on the 

Danish market the company keep improving for reaching the market standards.  

IKEA has two main SCA’s (sustainable competitive advantage) wich are ‘value for money’ and ‘brand equity’. 

These are considered to meet the competition on a fragmented market.  

Though availability has become a significant issue as IKEA is not able to meet the customer´s buying behaviour, 

when it comes to easy shopping through the Internet. At the same time the company are only located with 5 

warehouses in Denmark. 

It is indeed considered as a treath from an external perspective as trends point out that one out of five Danish 

comsumers prefers to do the their shopping on the Internet. At the same time it is a a great weakness that IKEA 

does not follow competitors in the market.  

At a strategic level the management of IKEA Danmark is recommended to take action on this issue which is 

considered as a high priority and therefore a new approach has to be implemented. The cost of this strategic 

focus on a new E-commerce platform will be an estimated price of 8 mio. DKK which will be depreciated over a 

time period of 3 years.    

By the implementation of an E-commerce platform IKEA would keep their relevance at the market and respond 

to the ever growing trend - consumer behavior - on the Internet.   
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1. Problemafklaring 

1.1 Baggrund for emnevalg 

’IKEA er et støvet brand’ og ’Det er bare fra IKEA’ er påstande og udsagn, som danner grundlag for vores 

emnevalg i dette afgangsprojekt.  

1.2 Problemdiagnose 

Udviklingen i privatforbruget set over de seneste 100 år i det danske samfund viser, at man er gået fra 

overlevelse til overflod. I dag bruges 23 % af husholdningsindkomsten alene på boligen – dette modsat for 100 

år siden, hvor man brugte over 50 % af husstandsindkomsten til dækning af de basale behov.1 

Finanskrisen har især været afgørende for et nedadgående salg af ’møbler, boligudstyr mv.’ på det danske 

marked2, men forbrugernes interesse i at købe møbler og interiør har ikke afspejlet sig ensartet hos alle udbydere 

i detailleddet. 

Nuværende tal og vurderinger fra brancheorganisationer har de sidste år vist en tendens til øget forbrugertillid 

samt forbrug inden for non-food segmentet generelt.3 Dette giver ligeledes anledning til en diskussion af, 

hvorvidt forbrugernes præferencer ligger til grund for vækstmuligheder i markedet. 

 
1.3 Problemfelt 

Rammen for nærværende afgangsprojekt vil være det danske konsumentmarked med særlig fokus på mid-range 

produkter inden for boliginteriør og design.  

 
1.4 Problemidentifikation og tolkning af projekttitel 

Den givne projekttitel er umiddelbart ’forståelig’, idet vi med udgangspunkt i IKEA Danmark befinder os på det 

danske aftagermarked inden for boligdesign og interiør. Alligevel vurderes det, at der er en del uklare dele 

omkring vækstpotentialet, hvorfor et nødvendigt fokus på fremtidige vækststrategier tager afsæt i ovennævnte 

problemstilling. Vækststrategier som skal sikre, at IKEA Danmark udvikler og forbedrer sin position på det 

danske marked.  
                                                            
1 Udviklingen i forbruget /  
http://www.danskerhverv.dk/MinBranche/handel/Forbrugerpolitik/tendenserogundersoegelser/Sider/Udviklingeniforbruget-
fraoverlevelsetiloverflod.aspx 
2 Se bilag 1, figur 6 
3 http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/forbrug/forbrugerforventninger.aspx / http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2013/NR697.pdf 
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Førnævnte dele vil i det følgende blive tolket ud fra den divergente tankemåde, hvorved der ’åbnes op’ for en 

række potentielle problemområder og indfaldsvinkler.4 

Hvordan vurderes markedets tendenser relateret til både konkurrenter og markedspotentiale mod IKEAs 

vækstpotentiale – og hvilke vækststrategier5 kan sikre IKEA en strategisk stærk position på markedet 

fremadrettet? 

Hvor afgørende er forbrugernes præferencer set i forhold til IKEAs vækstpotentiale på det danske marked – dette 

skal også ses i lyset af et marked i vækst? 

I hvilken grad er brand loyalty en driver ift. IKEAs positionering, og hvilken styrke har IKEA som brand overfor 

de danske forbrugere?  

Hvordan bør IKEA ændre sin strategiske approach til det danske marked, tidens strømninger og/eller 

forbrugernes præferencer for at sikre en fortsat vækst – altså hvordan er det muligt at skabe et marketingmix, 

som giver IKEA konkurrencemæssige fordele ved at skabe præference overfor IKEA som brand?  

Hvilke særlige tendenser eksisterer i branchen for at tilbyde substituerende produkter og dermed opleve overflod 

af udbudt boliginteriør, som også skal afspejle moden, tendenser og ’de fire årstider’ (sæsoner).6 

I hvilken grad er der tilstrækkelig kapacitet hos udbyderne i produktkategorien til at være innovativ og i stand til 

at udvikle nye koncepter for at kunne følge med forbrugernes skiftende behov og ønske om ’friheden til at 

vælge’ mellem de mange forskellige substituerende produkter? 

Mange butikker især i detailleddet udfordrer eksisterende markeder med nye produkter – altså forsøger udbydere 

gennem produktudvikling at opnå vækst, hvor det eksisterende kundegrundlag fungerer som primære aftagere. 

Hvilken betydning har denne brancheglidning for IKEAs konkurrenceevne på det danske marked, og i hvilken 

grad er brand equity afgørende for forbrugernes præferencer i forhold til boliginteriør og design? 

Ift. PLC kurven og produkternes levetid er denne forkortet, grundet forbrugernes foranderlige behov. Denne 

diversitet af behov opleves især indenfor FMCG og detailledet for end-user på de europæiske markeder.7 

                                                            
4 Materialesamling Marketing Management HD 2. del, Academic Books, 2013-2014, Markedsføringsplanlægning og –ledelse, Stig 
Ingebrigtsen & Otto Ottesen, 2. udgave 2000 
5 Strategic Market Management, David Aaker & Damien McLoughlin, Wiley, 2012, Kap. 10-13 og Materialesamling Marketing 
Management HD 2. del, Academic Books, 2013-2014, Ansoff’s Vækstmatrice 
6 ´De fire årstider´ - indenfor moden af bade tøj og boliginteriør, hvor der er forårs-, sommer-, efterårs- og vinterkollektion.   
7 Artikel: Strategic Analysis of the European Warehousing Market, Published: 24 Jan 2005, Frost & Sullivan, 
http://www.frost.com/c/10046/sublib/display-report.do?searchQuery=FMCG&ctxixpLink=FcmCtx5&ctxixpLabel=FcmCtx6&id=B410-
01-00-00-
00&bdata=aHR0cDovL3d3dy5mcm9zdC5jb20vc3JjaC9jYXRhbG9nLXNlYXJjaC5kbz9wYWdlU2l6ZT0yNCZyZWdpb25Db2Rlcz1SR
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Hvorledes kan markedet efterkomme kundernes behov for foranderlighed i produktsortimentet ift. 

virksomhedernes ’time to market’ af de forskellige produkter indenfor boliginteriør og design? 

IKEA Group har med en global strategi skabt en positiv vækstende forretning på tværs af 26 lande og endnu 

flere kulturer – en forretning, som de seneste år har oplevet vækst i salget på 3,1 % til 27,9 mia. Euro globalt.8 

Hvilken brugsværdi (muligheder eller begrænsninger) har IKEA Danmark konceptuelt for at skabe en 

strategisk ’go to market’ plan tilpasset det danske marked? 

IKEAs vision er fremadrettet at arbejde med fokus på succeskriterier internt i virksomheden for at understøtte 

virksomhedens position på markedet.9 Hvorledes kan strategiske tiltag internt hos IKEA være afgørende for en 

styrket position på markedet – altså i hvor høj grad kan en inside-out strategi stå alene set i forhold til outside-in?  

Internettet er som salgskanal en vigtig parameter for udbydere i detailledet, hvilket IKEA ikke bør underkende 

styrken af. Den travle forbruger ønsker en let hverdag, men i hvor høj grad har salg via internettet indflydelse på, 

hvorledes IKEAs produkter vælges, frem for et andet brand?   

 

1.5 Problemformulering og valg af delproblemstillinger 

Trods lukning af butikskoncepter inden for boligbranchen de seneste år har IKEA, der i konkurrenters (Bolia, 

Ilva og Idemøbler) optik befinder sig på, hvad der kan defineres som mid-range markedet10, blandt andet oplevet 

en stigende vækst på det danske marked – altså en indikation af, at interessen for møbler og interiør ikke er 

faldende hos de danske forbrugere! Denne faktor er afgørende for, at det kan antages, at danske forbrugere ikke 

har mistet interessen for boliginteriør og – design, men i højere grad har været nødsaget til i en periode at tage 

nogle andre valg herunder nedprioritere køb af møbler af økonomiske årsager – altså køber de danske forbrugere 

med øje for især pris.  

Det ønskes at udfordre IKEA Danmark (herefter benævnt IKEA) på, hvordan virksomheden definerer sine 

kunders præferencer set i forhold til IKEAs udbud af produkter inden for boliginteriør og design, samt hvordan 

forbrugernes præferencer reelt er overfor IKEA og hvilke strategiske værktøjer, det kan anbefales IKEA at 

benytte.  

                                                                                                                                                                                                            
zAzJnNvcnRCeT1SJnF1ZXJ5VGV4dD1GTUNHJmZpbHRlclN3aXRjaD1mYWxzZUB%2BQFNlYXJjaCBSZXN1bHRzQH5AMTM4
ODczNzQ1MzczMw%3D%3D 
8 http://www.ikea.com/dk/da/about_ikea/newsitem/aarsresume_2013 
9 http://www.ikea.com/ms/da_DK/media/nyhedsrum/Aarsberetning-2012-2013.pdf 
10 http://www.kfst.dk/~/media/Afgoerelsesdatabase/Konkurrenceomraadet/Afgoerelser/2013/20130925%20AfgoerelseMoebelfusion.pdf 
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Denne problemprioritering (indsnævring) via den konvergente11 tankegang har ført frem til formulering af 

følgende problemformulering: 

 

 

 

 

For at kunne ’besvare’ denne problemformulering er flg. delproblemstillinger valgt:  

(1) Hvordan kan IKEAs strategiske position vurderes?  

(2)  Hvilken relation er der mellem IKEAs brand image og brand identity? 

(3) Hvordan kan det danske marked for boliginteriør og design karakteriseres? 

(4)  Hvilke præferencer og valgkriterier har de danske forbrugere i relation til IKEA?   

(5) Hvilke strategiske issues / problematikker kan identificeres ud fra analysedelen – og hvilke 

konsekvenser kan det få for IKEAs videre strategi? 

(6) Hvilken positioneringsstrategi bør IKEA følge – og hvordan?  

(7) Hvilke rekommandationer kan gives til IKEAs øverste ledelse? 

Med udgangspunkt i en analysedel, som tager afsæt på makro-, meso- og mikroniveau, identificeres følgeligt 

faktorer og problematikker med fokus på omverdenen, branchen og IKEA, således at rekommandationer til 

vækst- og positioneringsstrategi samt handlingsplan kan udarbejdes. 

 
1.6 Afgrænsning 

Idet IKEA Danmarks positioneringsstrategi ønskes klarlagt vil forbrugernes præferencer i henhold til 

konkurrenters udbud ikke være en del af afgangsprojektets analyse og perspektivering.  

Med fokus på IKEA samt forbrugernes præferencer og valgkriterier koncentrerer dette afgangsprojekt sig  

udelukkende på BtC, hvorfor BtB markedet og en positioneringsstrategi herfor ikke undersøges nærmere.  

                                                            
11 Materialesamling Marketing Management HD 2. del, Academic Books, 2013-2014, Markedsføringsplanlægning og –ledelse, Stig 
Ingebrigtsen & Otto Ottesen, 2. udgave 2000 

 

Hvordan kan IKEA sikre en fremtidig stærk strategisk position på det danske aftagermarked for 
boliginteriør og design – og hvilke konsekvenser vil den valgte fremtidige strategi resultere i? 
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Forhandlernettet og distributørers rolle er ikke interessant for afgangsprojektets karakter, idet IKEAs produkter 

kun forhandles igennem egne butikker, og der hverken er mulighed for salg af IKEAs produkter gennem 

selvstændige butikskæder eller med franchise konceptet som mulighed. 

Idet afgangsprojektet beskæftiger sig med produktkategorien boliginteriør og design, er det ikke aktuelt at 

inddrage IKEAs øvrige produktsortiment. Boliginteriør og design produkterne er herfor afgrænset til produkter, 

der primært ’udsmykker’ de private hjem og eventuelt sekundært har en funktionel anvendelse. Når der i 

rapporten beskrives produktkategorien er denne afgrænset til én ’samlet størrelse’.  

Overordnet fokuseres der på en overordnet strategisk positionering herunder fokus på forbrugerpræferencer og 

brand equity. 

 
1.7 Kildeanvendelse og kildekritik 

Et primært datagrundlag til vurdering af IKEAs strategiske position er et semistruktureret interview med IKEAs 

CMO Lena Gaarde – jf. bilag 512 findes de overordnede spørgsmål, som har dannet grundlag for nærværende 

interview. 

Spørgerammen er udarbejdet alene med henblik på en eksplorativ analyse for, at skaffe grundlæggende 

indikationer på forbrugerens præferencer til belysning af den aktuelle problemformulering og 

delproblemstillinger.  

Sekundære data er benyttet via interne data i forhold til IKEAs og konkurrenters økonomi og øvrige data, der 

relaterer sig til salg, omsætning og kunder. 

Af eksternt data er benyttet officielle data bl.a. fra Danmarks Statistik samt information fra eksisterende 

databaser bl.a. Euromonitor og andre analyseinstitutters databaser.  

 

Til afklaring af valgte delproblemstillinger er følgende informationsbehov skitseret: 

Ad (1) 

Det primære datagrundlag til vurdering af IKEAs strategiske position tager afsæt i interne og eksterne sekundære 

data og er sammenholdt med en analytisk tilgang ved at inddrage teoretiske modeller anvendt gennem HDMM 

studiet. 

 

                                                            
12 Se bilag 5, Spørgsmål relateret til interview med IKEAs CMO Lena Gaarde 
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Ad (2) 

Her anvendes hovedsageligt eksterne data til relationen mellem IKEAs brand identity og primære data i form af 

udarbejdet spørgeramme (se mere under Ad (4)) for bl.a. at få direkte indikationer af IKEAs brand image.  

 

Ad (3) 

En nuanceret tilgang til det danske markeds vilkår, konkurrencesituation, udvikling i tal, tendenser etc. inden for 

boliginteriør og -design skal vurderes. For at kunne karakterisere markedet søges der til analysen anvendelse af 

publicerede markedsanalyser, som bl.a. er udarbejdet af Euromonitor samt Frost & Sullivan – analysebureauer, 

der udarbejder analyser på mange brancher, markeder og industrier herunder konjunkturanalyser.  Danmarks 

Statistik benyttes ligeledes for at se på forskelligartede faktorer indenfor det danske marked som helhed herunder 

parametre, som også udfordrer og har indflydelse på udviklingen i det givne marked. Der er tale om statistisk 

materiale indsamlet i henhold til anerkendte metoder, hvorfor disse vurderes ret valide og reliable.  

Supplement af datagrundlag på mesoplan i form af analyser og rapporter fra brancheorganisationer, 

konkurrencestyrelsen og relaterede udbydere indgår yderligere i vurderingen af markedet og de for 

produktkategorien relevante strømninger.  

Publicerede tidsskrifter og artikler fra forskellige medieplatforme herunder online medier er benyttet til bl.a. at 

se på trenden og strømningerne på markedet. En kritisk stillingtagen overfor disse kilder er taget, eftersom de 

kan være behæftet med en manglende objektivitet eller indsigt. Dog vil der blive fokuseret på sammenhænge og 

enslydende konklusioner, når disse kilder anvendes som datagrundlag. 

 

 Ad (4)  

Afklaring af forbrugernes præferencer og valgkriterier set i relation til IKEA tager delvis udgangspunkt i 

empirisk materiale såsom artikler og online kilder samt sekundære analyser udarbejdet for IKEA og branchen. 

Disse anvendes som datagrundlag for udarbejdelse af spørgeramme rettet mod forbrugerne. Primære data med 

afsæt i udarbejdet og udsendt spørgeramme er konkluderet ud fra det aktuelle forbrugerperspektiv. 

 

Ad (5), Ad (6) og Ad (7) 

Herved tages der primært udgangspunkt i teori og modeller anvendt og afprøvet i forbindelse med HDMM 

studiet. Disse modeller anses som værende relevante for identificering og afklaring af afgangsprojektets 

strategiske approach. 
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1.8 Udsigts- og betragtningsniveau 

’Problemejer’ og opdragsgiver er den øverste ledelse i IKEA Group herunder IKEA Danmarks øverste ledelse, 

idet vi tager udgangspunkt i det danske aftagermarked. Vi befinder os derfor på et strategisk niveau, og som 

HDMM studerende udføres afgangsprojektet med en rolle som ekstern analytiker, hvor en tilgang på strategisk 

niveau ligger til grund for identificering af parametre, der kan betragtes som afgørende for klarlægning af 

fremtidig vækst- og positioneringsstrategier. 

Afhængigt af IKEAs direktions engagement og interesse i at samarbejde har vi valgt at være ’input-magere’ til 

deres fremtidige beslutningsprocesser på et strategisk niveau. Endvidere har vi valgt at udarbejde 

rekommandationer til den fremtidige vækststrategi på det danske aftagermarked.  

 

2. Udvalgte metodemæssige & erkendelsesmæssige overvejelser 

2.1 Problemløsningsmetoder 

Som HDMM studerende og udfører af dette afgangsprojekt er den relative interesse og den absolutte interesse, 

at lære om og vurdere, hvordan IKEA ser sig selv, samt hvordan de står i kontekst til det danske marked og det 

at være en del af det danske samfund.  

Metoden for at opnå denne læring er at få stillet de ’rigtige’ spørgsmål, dels til os selv, og hvilke rammer 

afgangsprojektet skal indeholde og dels i forhold til at kunne undersøge, hvordan det vil være muligt at kunne 

løse den nærværende problemformulering samt tilhørende delproblemstillinger.  

Igennem den divergente tankemåde er der ’åbnet op’ for en række potentielle problemområder jf. punkt 1.4. 

Problemidentifikationen og tolkning af projekttitel. Denne kreativitet og tankeproces er defineret i relation til 

den pågældende valgte virksomhed IKEA, der skal ses i kontekst til den allerede opfattede viden og den 

vesterlandske kultur især med henblik på Danmark.  

Ved den konvergente proces søges at give de korrekte svar på problemformuleringen og de tilhørende 

problemstillinger i form af analyser og kvantitetshypoteser, hvor kvantiteten og bredden af analyser skal skabe 

kvaliteten og de gode idéer. Det vil konkret ske ud fra tænkelige dimensioner og kombinationer, som problemet 

kan beskrives, analyses og tolkes ud fra. Data- og dimensionsreduktionen vil fremkomme ift. at gøre det 

overskueligt, og at der ikke behandles for mange dimensioner. Derfor er en udvælgelse af informationskilder 

samt prioritering mellem problem og delproblem en vigtig faktor.   
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For at kunne forstå det anslåede problem i nærværende afgangsprojekt og selve udfærdigelsen af dette, anvendes 

den kognitive og den affektive variable i forhold til Blooms m.fl.’s taxonomier for indlæring. For klarlægning af 

problemdiagnosen er der en overordnet viden om IKEA, og det er denne, som skal skabe forståelse for, at der 

kan opnås en dybere viden og en forståelse for at kunne analysere det valgte problem og fremkomme med en 

syntese. 

Ud fra denne analyse-syntese problemløsningsmetode er ’problemet’ blevet opsplittet i en række 

delproblemstillinger, som samles til en ’syntese’, som er den endelige konklusion.13 Hertil skal dog nævnes, at 

analyse-syntese metoden forudsætter, at forfatteren har fuld viden om markedet, hvilket realistisk set ikke kan 

lade sig gøre. Specifikke områder belyses ud fra en holistisk vurdering. Samtidig funderes metoden som en 

objektiv iagttagelse af virkeligheden. Fastholdelse af objektivitet er ikke realistisk i praksis, og i dette 

afgangsprojekt er subjektivitet essentielt.  

Den hermeneutiske metode anvendes endvidere med formålet forståelse og fortolkning, således at både 

problemidentifikation og problemløsning med udgangspunkt i et subjektivt betragtningsniveau, hvor egne 

betragtninger og idéer fremkommer og derved danner et helhedsorienteret perspektiv.  

 
2.2 Undersøgelsestyper 

I nærværende afgangsprojekt anvendes flere undersøgelsestyper, der tilsammen skal skabe den indsigt og det 

erkendelsesmæssige niveau af, hvordan IKEA kan forblive i en stærk strategisk position på det danske marked.  

Den ene undersøgelsestype er den beskrivende undersøgelse, hvormed tolkning og beskrivelsen af fænomenet 

omkring den nuværende strategiske position er for IKEA på det danske marked. Formålet med undersøgelsen er 

at få indkredset denne mulige problematik, og beskrivelsen af dette er repræsentationen af dette angivne område 

af virkeligheden ud fra den dataindsamling, der er foretaget. I undersøgelsessammenhængen ses der nærmere på, 

hvorvidt de fremkomne oplysninger omkring IKEA og branchen stemmer overens med formålet, og hvilke 

begrænsninger de indeholder.  

Den anden undersøgelsestype er den forklarende undersøgelse, hvor det ud over det rent beskrivende er 

spørgsmålet om sammenhæng og om, hvorfor situationen for IKEA ser ud, som den gør. Dataindsamlingen 

                                                            
13 Materialesamling Marketing Management HD 2. del, Academic Books, 2013-2014, Markedsføringsplanlægning og –ledelse, Stig 

Ingebrigtsen & Otto Ottesen, 2. udgave 2000 
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bygges op omkring forskellige teorier og dermed bliver disse ikke helt uafhængige og neutrale størrelser. Den 

anvendte teori og modelværktøj vil have indflydelse på fortolkningen af dataindsamlingen.  

Den tredje undersøgelsestype er den kritisk-diagnosticerede undersøgelse, hvor det antages, at IKEA har en 

udfordring med at bibeholde en stærk strategisk position. Der søges at finde de relevante årsagssammenhænge, 

og såfremt den pågældende diagnose er korrekt, vil den være afsæt i de kommende problemløsningstiltag. 

Gennem afgangsprojektet søges det at afdække, hvad årsagerne er samt mulighederne for at ændre og forbedre 

forholdene ved at give rekommandationer til IKEAs ledelse, som er den ændringsorienterende 

undersøgelsestype.  

Nærværende afgangsprojektet bliver derved et oplæg til IKEAs ledelse for at højne deres kundskabsniveau og 

potentielt implementere disse rekommandationer, der udspringer fra analyseresultatet og tolkningen heraf.14     

 

2.3 Validitet & reliabilitet  

I de kommende analyser tilstræbes der opnåelse af en høj validitet og høj reliabilitet herunder for nærværende 

afgangsprojektet som helhed.  

Sammenhængen mellem disse to begreber er, at validiteten er lig gyldigheden i analyserne, og at analyserne 

måler det, som er intentionen. Dette skal ses i forbindelse med reliabiliteten, der skal vise analysernes 

pålidelighed, og at de er reproducerbare og dermed viser det samme resultat hver gang. Vi vender senere i 

projektet kort tilbage til disse to centrale begreber i afsnit 8 for at vurdere datafangsten og de øvrige kilder.  

Validiteten inddeles i forskellige typer, den statistiske validitet, begrebsvaliditeten, den interne validitet og den 

eksterne validitet.  

Den statistiske validitet skal danne grundlag for de kommende konklusioner på baggrund af analyserne ved brug 

af de til formålet korrekte indsamlingsmetoder. 

Begrebsvaliditeten sikres gennem præcise definitioner af anvendte ord og begreber, således at der opnås at måle 

det, som var sat i udsigt og efter hensigten.  

                                                            
14 Materialesamling Marketing Management, HD 2. del afgangsprojekt, Academic Books, 2013-2014, Videnskabsteori og metodelære af 

Heine Andersen m. fl., bind 1, Introduktion, 4. udgave 1994 
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Den interne validitet skabes gennem minimering af ’støj’ fra eksterne faktorer, således at analyseresultaterne 

ikke påvirkes i en anden retning end det, som var hensigten.  

Den eksterne validitet holdes i hævd via analysernes repræsentativitet, således at analyseresultaterne kan 

anvendes til generalisering af det fremkomne analyseresultat. 

Reliabiliteten inddeles også i forskellige typer; måleinstrumentet, dataindsamlingen og databehandlingen.  

Måleinstrumentet skal belyse, hvor præcist vi måler det, vi ønsker at måle. Såfremt analyserne blev gentaget, 

skal det give samme resultat som i nærværende afgangsprojekt. Fx ved at spørgerammen testes grundigt for fejl, 

inden denne gennemføres.  

Dataindsamlingen skal være kontrolleret af de fastlagte procedurer for at skabe den ønskede høje reliabilitet. 

Databehandlingen skal ske via konsistente kontrolrutiner, således selve indtastningen og indkodningen ikke 

behæftes med fejl og afvigelser.   
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2.4 Nærmere præcisering af udvalgte centrale modeller og teorier 

Afgangsprojektets udgangspunkt er lærebogen Strategic Market Management af David Aaker og Damien 

McLoughlin15. Primær fokus på den strategiske analyse og den strategiske analyses output skal føre til 

udvælgelse af vækststrategierne samt positioneringsstrategi og rekommandationer.  For at udvide bredden i 

analyserne er andre modeller og teorier udvalgt for at supplere den overordnede tilgang, som Strategic Market 

Management bogen tager sit afsæt i. De sidste to niveauer indgår ikke i dette afgangsprojekt, idet det taktiske 

niveau ikke berøres. 

 

                                                            
15 Strategic Market Management, David Aaker & Damien McLoughlin, Wiley, 2012, side 11, figur 1.3 med egen tilvirkning 
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Model 2.1, Strategisk analyse, strategisk analyse output, strategivalg og egen tilvirkning 

2.4.1 Intern analyse 

Den interne analyse beror på en virksomhedspræsentation af IKEA samt vurdering heraf ud fra den interne del 

af SWOT analysen, styrker og svagheder, de kontrollerbare variable samt ud fra de 4 aspekter i Strategic Market 

Management bogens kapital 6, Internal Analysis.   

SWOT analysen 

SWOT analysen gennemføres på virksomhedsniveau og har til fordel at identificere og analysere IKEAs interne 

stærke og svage sider samt de eksterne muligheder og trusler, som virksomheden står overfor.  

Den eksterne del af SWOT analysen, muligheder og trusler, de ukontrollerbare variable, fokuseres der på i den 

eksterne analyse og en opsamling finder sted under den strategiske analyses output via en TOWS matrix – se 

mere nedenfor. 

Internal Analysis 

Internal Analysis gennemføres ved at følge de 4 overordnede aspekter: 1. Finansiel performance, 2. Performance 

målinger, 3. Styrker og svagheder (her kortlægges de fundne styrker og svagheder, jf. SWOT analysen beskrevet 

ovenfor) og 4. Fra analyse til strategi. Sidstnævnte vil være opsamlet i TOWS matrixen afsnit 9.1 og den 

efterfølgende strategiudvælgelse afsnit 10.  

 

2.4.2 Ekstern analyse 

Den eksterne analyse tager sit afsæt i en identifikation af trends og fremtidige events, der har påvirkning på 

IKEAs rolle og afsætningspotentiale på boliginteriør og designmarkedet.   

PEST modellen 

PEST modellen er valgt for til skitsering af de eksterne faktorer; Politiske (P), Økonomiske (E), Sociokulturelle 

(S) og Teknologiske (T). Der lægges specielt vægt på de sociokulturelle faktorer, eftersom IKEA er en del af en 

kultur.  

Modellen er valgt for at give et generelt indblik i makroverdenen herunder klarlægning af forhold, som har 

påvirkning på IKEAs afsætning. IKEA kan dog omvendt i ringe grad påvirke disse 4 faktorer. 

Svaghederne ved PEST modellen er ifølge Porter, at den er for generel, og at de ”virkelige” skift sker i den 

konkurrencemæssige omverden. 
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Abells model 

Til afklaring af målmarkedet versus det potentielle marked anvendes Abells tredimensionelle 

markedsafgrænsningsmodel. Kundefunktion, kundegrupper og teknologier afdækkes, hvorefter videre vurdering 

og valg af målmarkedet kan ske. Modellens styrke er at skabe en forståelse for, hvordan og hvorfor markedet 

inddeles i forskellige kundegrupper henholdsvis inddeling af kundernes funktionsbrug, som er repræsenteret i 

markedet. Modellen er anvendelig ved overvejelse af segmenter, således det rette marketingmix kan anvendes.  

Day og Wensleys modelteori 

For at imødekomme konkurrencemæssige sammenhænge tages der overordnet udgangspunkt i Day og 

Wensleys16 tilgang til klarlægning af perspektivet konkurrenter, IKEA og kunder imellem. Modellen anvendes 

idet et virksomhedsniveau ønskes betragtet, hvorfor der fokuseres på konkurrenceintensiteten på markedet samt 

klarlægning af de primære konkurrenter og deres konkurrencemæssige fordele. Med udgangspunkt i de 

overordnede strategier vurderes ’cost drivers’ og ’drivers for differentiation’ i relation til at anskue de 

konkurrencemæssige fordele i form af kilderne hertil – særegne færdigheder eller overlegne ressourcer, hvilket 

sammenholdes med IKEAs potentielle fordele. Virksomhedens resultater anskues iht. markedets profit samt 

kundetilfredshed og -loyalitet. Denne analysemetode anskuer kapacitet og kompetencer og kan bidrage til 

klarlægning af strategivalg herunder omkostningsstrategi og/eller differentieringsstrategi.  

 

Model 2.2, Day og Wensley model og egen tilvirkning 

 

                                                            
16 Materialesamling Marketing Management HD 2. del, Academic Books, 2012-2014, Artikel: Day & Wensley, Assesing Advantage: A 
Framework for Diagnosing Competetive Speriority, side 3, figur 1 og egen tilvirkning 
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The Scope of Customer Analysis er udgangspunktet for kundeanalysen.17 Der tages udgangspunkt i en 

segmentering af kundegrupperne, analyse af hvilke præferencer og valgkriterier de danske forbrugere har samt 

hvilke adfærdsvariable, der motiverer dem til køb. Ligeledes klarlægges unmet needs for forbrugerne.  

Med reference til Day & Wensleys ’back to orientation’ tilgang til analyse af kunderne, tages der udgangspunkt i 

slutforbrugersegmentet via vægtningen af kundetilfredshed og brand loyalitet.  

Svagheden ved Day & Wensleys modelteori er at denne model giver et statisk billede af konkurrencesituationen, 

hvilket betyder, at der skal tages forbehold for den dynamik, der altid vil være på et marked med så mange 

spillere – her markedet for boliginteriør og design.  

Key Succes Factors (KSF) 

For at kunne vurdere IKEAs konkurrencemæssige situation vil Key Succes Factors (KSF’ere) blive identificeret 

og vurderet i henhold til at være i stand til at konkurrere på markedet.  

 
2.4.3 Strategivalg og rekommandationer 

TOWS matrix 

SWOT-analysen operationaliseres med en TOWS-matrix, således relationer mellem de 4 analyseområder, de 

eksterne muligheder og trusler samt de interne styrker og svagheder, identificeres. Opstilling af 

analyseområderne bidrager til identifikation af IKEAs fremtidige problemområder eller muligheder. Heraf 

baseres strategier på faktorer og deres sammenhæng – og vurdering af de strategiske issues (diagnosen) udledes. 

TOWS har dog visse ulemper, idet indholdet er af subjektiv karakter. Modellen fremstår som et øjebliksbillede, 

hvorfor  den ikke kan stå alene og samtidig kan det være vanskeligt at klarlægge, hvilke problemstillinger der 

kræver mest opmærksomhed i et tidsprioriteret perspektiv. 

Ved anvendelse af TOWS opstilles mulige senarier i henhold til OT og SW herunder hvilke strategier, der bør 

vurderes i henhold til nærmere valg af fremtidig vækststrategi for IKEA på det danske marked. 

Sustainable Competitive Advantages (SCA) 

SCA’er sammenholdes med, hvorvidt assets og competencies kan give anledning til en SCA’er og derved på 

lang sigt agere en klar konkurrencemæssig fordel for IKEA.  Disse vurderes op mod opsatte KSF’ere, således at 

IKEA styrker sin konkurrencemæssige position i henhold til markedets vilkår. 

                                                            
17 Strategic Market Management, David Aaker & Damien McLoughlin, Wiley, 2012, side 26. 
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Vækststrategier 

Med fokus på det fremadrettede strategivalg vil rekommandationer bliver vurderet og vægtes iht. Aakers18 

vækststrategier herunder energizing the business, leveraging the business, creating new business og going global 

for at afdække et langsigtet strategivalg. 

 

3. Intern analyse 

Den interne analyse af IKEA skal overordnet lede frem til identificeringen af de organisatoriske styrker og 

svagheder samt hvilke begrænsninger der er og ultimativt udviklingen af langsigtede holdbare strategier. Dette 

ved at udnytte IKEAs nuværende styrker eller korrigere/kompensere for svaghederne.  

IKEAs assets og compentencies klarlægges for at vurdere, hvorvidt disse er tilstrækkelige til at bibeholde og 

opnå flere markedsandele, og dette vurderes ud fra Aakers ’Internal Analysis’.19 Det empiriske grundlag er 

baseret på kvalitativt data og kvantitativ ved udarbejdelse af spørgeramme.  

For at klarlægge hvilke strategier IKEA fokuserer på, vurderes cost drivers og drivers for differentiation 

ligeledes, idet disse anses væsentlige for vurdering af strategier og rekommendationer i et fremadrette 

perspektiv. 

 
3.1 IKEA  

IKEA Group er en international forretningskæde, som sælger boligartikler og har i dag 308 varehuse fordelt i 38 

lande. Virksomheden blev grundlagt i Sverige i 1943 af Ingvar Kamprad. Det første IKEA varehus i Danmark 

åbnede i 1969 i Ballerup, men flyttede sidenhen i 1979 til Taastrup. I 2014 er IKEA i Danmark repræsenteret 

med 5 varehuse, spredt ud over landet; 2 i hovedstadsområdet Taastrup og Gentofte, 1 i hhv. Odense, Århus og 

Aalborg. Varehusene i Danmark er gennemsnitlig +33.000 m2 store og har alle tilhørende parkeringspladser.  

 

I følgende interne analyse vil 4 overordnede aspekter lægges sig grund for udarbejdelsen. Punkt 4 ’Fra analyse til 

strategi’ vil være opsamlet i TOWS matrixen afsnit 9.1 og den efterfølgende strategiudvælgelse afsnit 10:  

 

1 – Finansiel performance – ’how is the business doing’ 

                                                            
18 Strategic Market Management, David Aaker & Damien McLoughlin, Wiley, 2012, kap. 10-13 
19 Strategic Market Management, David Aaker & Damien McLaughoin, Wiley, 2012, kap. 6 
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2 – Performance målinger 

3 – Styrker og svagheder  

4 – Fra analyse til strategi 

 

 

3.1.1 Finansiel performance – ’how is the business doing’ 

Nedenfor belyses de hidtidige strategiers succes i forhold til IKEAs finansielle performance og om disse 

eventuelt skal ændres for at kunne styrke virksomheden fremadrettet.  

IKEA Group, globalt set, er ejet af en hollandsk fond Stichting Ingka20 og derfor ikke børsnoteret eller afhængig 

af investorer. Ifølge IKEA giver det virksomheden selv mulighed for at tænke langsigtet herunder foretage 

langsigtede investeringer. Det økonomiske princip er at tjene pengene, før de bliver brugt. IKEAs overskud kan 

kun investeres i velgørende formål gennem IKEA Foundation eller hensættes til hårde tider. IKEA reinvesterer 

dog størstedelen af sit overskud i eksisterende og nye IKEA varehuse samt i produktudvikling og bæredygtige 

løsninger.  

IKEA Danmarks omsætning udgør 1,5 % af IKEA Groups samlede omsætning for 2012/2013. IKEA Danmarks 

omsætning i 2012/2013 var 3.3 mia. kr. og den totale omsætning for IKEA Group var i samme periode 213.8 

mia. kr.    

Omsætningsmæssigt har IKEA Danmark haft en positiv udvikling de seneste år – med en omsætning på 2.451 

millioner kr. i 2008/2009 er denne steget stødt frem til 2012/2013, hvor omsætningen lå på 3.3 mia kr. En 

særdeles positiv udvikling som trods en recession viser, at IKEA har været dygtig til at tjene penge på salg af 

sine produkter.  

EBIT har derimod været forholdsvis svingende – dog altid ligget på et ganske fornuftigt og positivt niveau. 

Umiddelbart kan udsving dels skyldes investering i medarbejderudvikling – og specielt de seneste år har netop 

dette været et fokus iht. de interne kompetencer og ansættelse af flere medarbejdere.21 Umiddelbart linkes 

udsving i EBIT ikke sammen med dyre indkøb, idet IKEA primært producerer sine produkter i egen værdikæde.  

                                                            
20 Se bilag 2, overordnet organisationsdiagram for IKEA GROUP samt beskrivelse af ejerskabsforhold.  
21 IKEAs årsrapport / regnskab 
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Trods et lille fald i dækningsgraden i 2011/2012 har IKEA siden 2008/2009 evnet at skabe overskud på sine 

produkter, og en ganske høj dækningsgrad, også sammenlignet med de primære konkurrenter, tyder på, at IKEA 

på langt sigt stadig formår at skabe profit på sine produkter.  

En stigning i dækningsgraden fra 2011/2012 til 2012/2013 kan sammenlignet med en nedadgående EBIT i 

tilsvarende regnskabsår tyder på, at der stadig anvendes flere omkostninger relateret til lønninger, men at IKEA 

optimerer andet steds og derved øger evnen til at skabe indtjening per omsat krone. En stigende evne til at 

forrente indskudt kapital fra 2008/2009 og frem til 2010/2011 følges op af et par år, hvor IKEA ikke formår at 

forrente den indskudte kapital i samme grad. Dog er overskudsgraden til stadighed positiv, hvorfor det må 

vurderes, at IKEA trods alt stadig formår at skabe profit og dermed en rentabel forretning – en klar styrke for 

virksomheden.  

Det kan dog også være en svaghed for IKEA kun at satse på indskudt kapital fra egen side, idet indskudt kapital 

udefra i højere grad vil bidrage til en mere skarp performancemåling og dermed krav til forretningsudvikling og 

innovation hos IKEA. 

IKEA Groups ROA (return on assets)22 er på 7,8 % for 201323, hvor IKEA Danmarks ROA er på 34 % for 

201324. Dette viser, hvor profitabel IKEAs aktiver er i forhold til genereringen af egne indtægter og hvor 

effektivt egne aktiver bruges. Idet IKEAs ROA ligger på over 5 % vurderes denne at være god og særdeles god i 

Danmark. Tallet viser dog ikke den immaterielle asset, som brand equity eller markedsværdien af håndgribelige 

asset, som også kan være af afgørende faktor for vurderingen af virksomheden. 

Salg og markedsandele 

IKEA kan sensitivt måle, hvordan deres kunder responderer på produkterne i porteføljen ved enten salg eller 

markedsandele. Såfremt kundernes præferencer ændres fx ved påvirkning af trends og strømninger i markedet, 

kan dette have påvirkning på enten salg og markedsandele, dog med forsinkelse i forhold til IKEAs målinger 

grundet markedets og kundernes inerti. 

I 2010 åbnede IKEA endnu et varehus i Aalborg, hvilket giver en indikation af, at kundebasen er steget, eftersom 

flere potentielle kunder, der boligmæssigt er lokaliseret omkring Aalborg, har nemmere adgang til indkøb i 

IKEA. Åbningen af varehuset i Aalborg og indikationen af, at kundebasen er steget er en styrke for IKEA, idet 

de nu kan være til stede for flere potentielle kunder, og det kan betyde en fremtidig udvikling i loyaliteten via de 

nye kunder.  
                                                            
22 Strategic Market Management, David Aaker Damien McLoughlin, Wiley, 2012, kap. 6, s. 100 – ROA = Net income / total assets 
23 ROA udregnet ud fra IKEAs 2013 nøgletal fra IKEA GROUP Yearly Summary, FY 13, s. 26, 
http://www.ikea.com/ms/da_DK/pdf/yearly_summary/ikea-group-yearly-summary-fy13.pdf   
24 ROA udregnet ud fra IKEA Danmarks nøgletal 2012/2013. 
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IKEA har opnået en markedsandel fra 15,9 % til 21 % i 2012 på trods af et markedet, der har været præget af 

recession, hvilket igen giver indikationen af en øgning i kundebasen og en udvikling i loyaliteten fra kundernes 

side til IKEA. 25   

I forhold til IKEAs stigende salg og markedsandele har dette haft en positiv indvirkning på scale of economies, 

idet kvantiteten af produktion stiger, og dermed skabes der et fald i enhedsomkostningen.   

3.1.2 Performance målinger – udover profitabilitet 

Identitet 

IKEAs identitet er baseret på stærke værdier og klare budskaber, som kommunikeres ud til omverdenen og deres 

divergente stakeholders, såsom kunder og medarbejdere. Det mærkes tydeligt, at det gennemsyrer hele 

virksomheden. IKEAs visuelle identitet følger overordnede globale fastlagte retningslinjer, og der er mange 

globale guidelines, som skal følges.26 IKEA efterlever overordnet en identity approach27, som fokuserer på at 

skabe en vedvarende brand message. Virksomheden har en positivistisk tilgang, hvor brandet ’ejes’ af IKEA, og 

ligeledes kontrollerer IKEA kommunikationen ud til modtagerne, en inside-out tilgang. IKEAs identitet har sit 

afsæt i at tilbyde produkter, som i høj grad imødekommer forbrugernes hverdag, hensyntagen til miljøet, design 

for alle og tilfredse medarbejdere, kontrolleret og styret fra IKEA. 

IKEAs overordnede vision er ‘at skabe en bedre hverdag for de mange mennesker’, hvilket må anses som 

værende en driver for differentiation. Konceptuelt handler det om at kunne tilbyde et bredt sortiment af 

funktionelle og veldesignede produkter til boligindretning – produkter, som kan købes til overkommelige priser, 

hvilket er en klar styrke. Dog skal det tages i betragtning, at IKEA med sine geografiske placeringer muligvis 

ikke når bredt nok ud. Dels er der områder i Danmark, hvor afstanden til IKEA er så stor, at et reelt 

kundepotentiale ikke udnyttes. Dels kan IKEAs geografiske placeringer også betyde, at fx byboere uden bil 

fravælger IKEA, idet offentlig transport til varehusene ikke er hensigtsmæssig. Betragtninger som anses som 

værende en svaghed for IKEA. 

Omdrejningspunktet for IKEAs produkter henviser de selv til som ’demokratisk design’ – design med fokus på 

kvalitet, form, bæredygtig fremstilling og funktion til lave priser, og netop demokratisk design gør IKEAs 

produkter unikke og fungerer som en klar driver for differentiation.  

                                                            
25
 Euromonitor, Rapport af februar 2013: Furniture and Homewares Stores in Denmark 

 
26 Bilag 5 / Spørgsmål relateret til interview med IKEAs CMO Lena Gaarde 
27 Brand Management, Research, theory and practice, Mogens Bjerre m.fl., 2009, kap. 5, Identity Approach, s. 47 
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Med mentaliteten ’vi er aldrig tilfredse’, vender IKEA konstant problemer på hoved for at komme op med nye 

teknikker og nye materialer for at gøre tingene bedre samt optimere produktions- og distributionsmetoder. 

Umiddelbart er konstateringen om aldrig at være tilfredse en driver for differentiation, idet IKEA altid ønsker at 

være de bedste. Dog kan det på lang sigt ses som værende en cost driver, idet det kræver investeret kapital at 

opretholde aktiver og kompetencer for at være de bedste. 

Bæredygtighed fylder meget i IKEAs langsigtede strategier, og virksomheden har udarbejdet en 

bæredygtighedsstrategi, People and Planet Positive28, som beskriver de langsigtede perspektiver frem til 2020. 

Ligeledes har IKEA udarbejdet en rapport omhandlende bæredygtighed29. Dette viser, i hvor høj grad IKEA 

vægter, at de interne forhold herunder produktion, ansvarlighed over for miljø, selvforsyning af vedvarede energi 

og mennesker rundt om i verden er af betydning for virksomheden. IKEA bevæger sig over i en konstruktivistisk 

cultural approach30, eftersom de ikke nødvendigvis sætter det som fokus i deres markedsføring, men alligevel 

sikrer deres tilstedeværelse gennem aktiviteter rundt om i verden; fx ved at levere bæredygtige telte til 

flygtningelejre.  

IKEA foretager etnografiske studier, hvor de som deltagerobserverende får opstillede hypoteser og klarheder på, 

hvordan forbrugeren lever deres ’hverdagsliv’, og hvilke behov disse har – dette ved fysisk at studere 

forbrugeren helt privat hjemme i deres stuer.31 Denne consumer approach32 skal søge at skabe en ekstra værdi 

for forbrugerne i sidste ende og samtidig minimere den mistede kontrol overfor forbrugeren og deres 

præferencer. 

Hver dag søges at forbedre arbejdsforholdene hos IKEA og for de mennesker samt lokalsamfund, som IKEA er 

en del af. Dét at leve bæredygtigt skal ikke være luksus for få. Det skal være for alle, hvorfor det er vigtigt for 

IKEA at kunne inspirere de millioner af mennesker, der besøger deres varehuse og samtidig gøre det muligt for 

alle at leve bæredygtigt derhjemme gennem de lave priser på de produkter, som IKEA udbyder. Denne vision 

anses som en solid styrke for IKEA set i forhold til at imødekomme forbrugernes forventninger til fremtidens 

virksomheder – altså er der også her tale om en driver for differentiation. 

Medarbejderkapacitet og performance 

IKEA er i høj grad opmærksomme på, at deres medarbejdere er et af de vigtigste assets for virksomheden og en 

                                                            
28 http://www.ikea.com/ms/da_DK/pdf/reports-downloads/peopleandplanetpositive.pdf 
29 http://www.ikea.com/ms/da_DK/pdf/sustainability_report/sustainability_report_2013.pdf 
30 Brand Management, Research, theory and practice, Mogens Bjerre m.fl., 2009, kap. 10, Cultural Approach, s. 207 
31 http://www.ikea.com/ms/da_DK/pdf/yearly_summary/ikea-group-yearly-summary-fy13.pdf, s. 11 
32 Brand Management, Research, theory and practice, Mogens Bjerre m.fl., 2009, kap 9, Community Approach, s. 180 
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fremtidig vækst. Ifølge IKEA er det medarbejderne, som udgør møbelkædens indre styrke og skaber en unik 

virksomhed, hvilket IKEA har valgt at belønne sine medarbejdere for.33 

Dels har IKEA introduceret et globalt præstationsbaseret bonusprogram, One IKEA Bonus, som er en årlig 

udbetaling tilknyttet den enkelte medarbejders lønniveau i så fald virksomheden generere overskud. 

Et nyere tiltag, som i høj grad skal skabe den lange relation IKEA og medarbejderne imellem, er det, som IKEA 

selv kalder for Tack!34. Et medarbejderloyalitetsprogram hvor medarbejdere med minimum 5 års anciennitet får 

udbetalt et i forhold til lønnen proportionalt beløb til pensionsopsparingen. 

Målsætningen med begge medarbejderprogrammer er, at IKEA skal være en så god arbejdsplads som muligt, og 

visionen er at støtte sine medarbejdere i både deres aktive liv, og når de går på pension. Belønningen forventes at 

motivere medarbejderne til fortsat bidrage til positive kundeoplevelser i IKEA. 

Netop disse programmer er en styrke for IKEA, idet de skaber commitment fra medarbejdernes side og 

belønning for en indsats, som kommer virksomheden til gode. Når der er tale om at belønne sine medarbejdere 

samtidig med, at det kommunikeres som en del af en overordnet strategi, betragtes det som værende en driver for 

differentiation – det er vigtigt, at IKEA positionerer sig som en virksomhed, der tager hånd om sine 

medarbejderes vilkår. 

Med en ledelsesstrategi om at vokse indefra er medarbejdernes indsats afgørende for, at IKEA kan give 

kunderne den ønskede oplevelse. Dette kan anses som en cost driver, da det kræver kapital at investere i de 

interne ressourcer for at kunne bygge videre på forretningen. 

 
3.1.3 IKEAs styrke som brand 

Kundetilfredshed og brandloyalitet 

En vigtig asset for IKEA er loyaliteten hos deres kundebase – uden denne havde de ’lav pris’ at tilbyde men 

ingen eller færre, der ville have præference for IKEA. 

IKEA er ’Årets stærkeste brand 2013’ jf. Mindshare 3DTM Brand Equity analyse35 af flere hundrede brands, og 

virksomheden har formået at skabe størst loyalitet blandt forbrugerne i 2013. Der måles på 6 loyalitetsparametre, 

startende med awareness, familarity, consideration, delivery, reference og commitment. Netop på ’commitment’ 

                                                            
33 http://www.ikea.com/dk/da/about_ikea/newsitem/TACK_IKEA 
34 http://www.ikea.com/dk/da/about_ikea/newsitem/TACK_IKEA 
35 http://blogmindshare.dk/blog/2014/01/17/staerkestebrand/ 
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scorer IKEA en særdeles høj andel på hele 33 %, hvilket indikerer i hvor høj grad forbrugeren optræder som 

ambassadør for brandet.  

Analysen viser også, at IKEA har en høj kendskabsgrad, hvilken de har formået at udnytte ved at konvertere en 

stor del af forbrugerne til højere loyalitetsniveauer. Forbrugerne køber ikke bare produktet, men foretrækker det 

frem for andre, og vil gå relativt lang for at få fat i netop det og vil endda anbefale det til andre.  

IKEA har en stor styrke i at kunne formå at skabe stærke adfærds- og attitudebaserede relationer til forbrugerne 

og dermed også en så høj grad af loyalitet.  

Dog påpeger analysens også, at kendskabsgraden er årsag til, at loyaliteten er rangeret så højt for IKEA. De 

tilbyder værdi for pengene og har et bredt produktsortiment, som derfor appellerer til mange.  

Indikationen af brandloyaliteten er et statisk billede af den givne situation for IKEA, idet den er yderst sensitiv 

og dermed kan ændre sig hurtigt i forhold til respektive kunder og deres oplevelser med IKEA. Fx på 

Trustpilot36, hvor en kunde har rangeret IKEA lavt med 2 stjerner efter én særdeles dårlig oplevelse, som har 

medvirket, at IKEA nu på trods af 15 års trofasthed har mistet et kundeforhold for altid. Kunden skriver: ’…Jeg 

føler mig så dårligt behandlet af  medarbejderen på gulvet, der har løjet mig direkte op i ansigtet. Min tillid til 

IKEAs medarbejdere er brudt…’.  

IKEA Danmark har i alt 1313 anmeldelser på Trustpilot, hvoraf de 46 % 5-stjernet anmeldelser, hvilket giver en 

klar indikation af, at kundetilfredshed er høj – og at kunderne gennemsnitligt har en positiv relation til IKEA.  

Det er en svaghed for IKEA, at der kan komme sådanne dårlige anmeldelser, og at der gives så stor kritik af en 

medarbejder, hvilket afspejler et ’gap’ mellem den identitet IKEA står for, og det image de har opnået hos nogle 

kunder.   

IKEA har et loyalitetsskabende produkt, IKEA Family, hvilket ligesom andre kundeloyalitetsprogrammer 

forsøger at skabe den tætte relation til kunderne igennem specielle tilbud, nyhedsbreve, events, kundemagasin 

med inspiration og lign. 59 % af de adspurgte i det udarbejdet spørgeramme har tilkendegivet, at de er medlem 

af IKEA Family. Samtidig påtænker 18 % af de adspurgte at tegne medlemskab i nærmeste fremtid.37 Disse 

betragtninger giver en indikation af, at IKEA Family er et kendt loyalitetsskabende produkt, og at IKEA kan 

betragtes som værende en interessant for forbrugerne. IKEA Family vurderes som en strategisk asset, idet 

kundeloyalitetsprogrammet skaber en direkte tillid og ekstra dimension for IKEA brandet set i relation til den 

enkelte kunde, som er medlem. 
                                                            
36
 http://www.trustpilot.dk/review/www.ikea.com 

37 Se bilag 4, Spørgeramme 
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Associationer 

IKEA Danmark har årligt 12 mio. antal besøgende38 i sine varehuse, hvilket så godt som svarer til, at hver eneste 

dansker, besøger IKEAs butikker 2 gange årligt. Det er mange forbrugere og dermed mange perceptioner til 

IKEA, der afspejler sig her. Derfor er det yderst vigtigt for IKEA at oparbejde en competence, hvor de ved, hvad 

forbrugerne synes om dem via en consumer approach39, hvor der lyttes til kunden, og brandet tillige modtages 

som en kognitiv størrelse hos forbrugeren – dog er det stadig IKEA, som styrer, hvad der skal kommunikeres til 

forbrugeren. Det er en styrke for IKEA at have en attraktiv brand personality, eftersom det vil styrke 

forbrugerens relation til brandet – en outside-in40 tilgang er derfor nødvendigt.  

Den oplevede kvalitet er somme tider meget anderledes end den faktiske kvalitet, som fx baseres på oplevelser 

med tidligere produkter – og dette kan være helt afgørende for om forbrugeren næste gang, de skal handle 

boliginteriør og designvarer, har IKEA ’top of mind’.  

Associationerne som forbrugerne har til IKEA er, at de er billige, hvilket 72 % tilkendegiver i spørgerammeet.  

50 % er overvejende enige i, at IKEA leverer høj kvalitet41, og disse to indikationer anses som det denotative 

aspekt, altså de rent funktionsdygtige. Til tider tillægges der det konnotative aspekt i forhold til følelser eller en 

stemning ved brug af IKEAs produkter. Der forefindes ikke noget narrativt i IKEAs promotion af sine 

produkter. Der anvendes fx ikke person endorsers, som af den vej kunne bringe brandet ind i folks perception.  

Associationerne til IKEA er en styrke, eftersom en af deres key succes factors er ’value for money’ 

positioneringen.42 Dette er attraktivt for den danske forbruger i en tid med økonomisk usikkerhed. 

Positionering 

IKEA udbyder i dag 9.500 forskellige  produkter i sit sortiment – et sortiment, som favner bredt fra komplette 

køkkener med tilhørende hårde hvidevarer til vaser, badeværelsesartikler, batterier og møbler til hjemmet samt 

kontorer.  

Markedet for boliginteriør og design er hovedsageligt præget af Red Ocean, og især på low-end og mid-range 

markedet er der tale om produkter, som ikke bærer præg af at være innovative, men mere tilpasninger af 

produkternes visuelle udtryk afledt af tendenser i markedet. Det samme gør sig gældende for IKEA. Der er ikke 

tale om stor innovation iht. selve produktets funktionalitet. En stor del af IKEAs produkter har været en del af 

sortimentet gennem mange år uden, at der er ændret på hverken funktionalitet eller design, men ligeledes 

                                                            
38 Euromonitor, Rapport af februar 2013, Furniture and Housewares Store in Denmark, side 2 
39 Brand Management, Research, theory and practice, Mogens Bjerre m.fl., Routledge, 2009, kap. 6, Consumer Approach, s. 83 
40

 Fag: Strategisk markedsledelse, Lektion 17-19 ved ekstern lektor Jens Jacob Bødker 
41 Se bilag 4 
42 Euromonitor, Rapport af februar 2013, Furniture and Housewares Store in Denmark, s. 2 
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forsøger IKEA at forny sig ved at skabe nye design for produkter. Der er dog stadig tale om produkter, som ikke 

tilbyder andre funktionaliteter end de produkter, som allerede indgår i IKEAs sortiment.  

Til gengæld fokuserer IKEA på at skabe produkter, som er produceret med stor hensyntagen til miljøet og 

menneskers trivsel og vilkår rundt om i verden jf. afsnit 3.1.3, som omhandler IKEAs CSR strategi. Dette er en 

klar driver til differentiering hos IKEA set i relation til markedets konkurrenter. Competencies, som er udviklet 

til at imødekomme en så omfattende CSR strategi som IKEAs, vurderes som en styrke i IKEAs positionering på 

markedet. 

For IKEA er der tale om, at en del af deres produkter inden for boliginteriør og design kan kategorisere som 

Cash Cows43, idet der er tale om produkter med en relativ høj markedsandel. Dog er der tale om produkter, som 

ikke skaber vækst i markedet, men idet IKEA er i stand til at skabe omsætning på disse produkter, er de set ud 

fra et strategisk perspektiv stadig en del af IKEAs sortiment – måske det ikke er forkert at antage, at disse 

produkter opfattes som en del af et ’standardsortiment’, som forbrugeren forventer eksisterer og altid kan findes 

hos IKEA. Dette vurderes som en styrke for IKEA, idet virksomheden formår at skabe en fortjeneste på 

kategorien, og samtidig kan det være netop det, som mange kunder kommer til IKEA for at købe. 

Samtidig vurderes det, at IKEA trods nye tiltag som fx en lancering af en farverig kollektion af diverse tilbehør 

til boligen, ’IKEA PS 2014’44,  ikke fokuserer tilstrækkeligt på Question Marks – dette kan ses som en svaghed 

for ikke at positionere sig med fokus på en cost for differentiation strategi og dermed være first-mover. Et sådan 

fokus ville vise, at IKEA også tør gå forrest, når der er tale om innovation og design af nye typer produkter inden 

for boligdesign og interiør – produkter som også tilbyder forbrugerne nogle ekstraordinære features eller 

funktionaliteter. IKEA vurderes at have kapitalen til at kunne udfordre sin positionering på markedet. 

Resultat af spørgsmålet i spørgerammen45 ’Hos hvilket bolighus oplever du størst mulig value for money’ 

indikerer, at forbrugerne oplever markant højere ’value for money’ hos IKEA frem for ILVA og Idémøbler, som 

jf. afsnit 5.3 er defineret som de primære konkurrenter. Altså opnår IKEA her en konkurrencemæssig fordel, som 

i høj grad underbygger en af de væsentligste SCA’er hos IKEA. 

Udover IKEAs  fokus på positionering af pris og produkt, er tilgængelighed en høj prioritet i IKEAs overordnede 

positioneringsstrategi. Globalt set, må der max være 1 times kørsel i bil til et respektivt IKEA varehus, hvilket er 

overholdt på det danske marked med de 5 varehuse, der geografisk er repræsenteret i hele landet. Det er en 

                                                            
43 Materialesamling Marketing Management HD 2. del, Academic Books, 2012-2014, Boston Matrice 
44 http://www.ikea.com/dk/da/catalog/categories/collections/12041/ 
45 Se bilag 4 
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svaghed for IKEA, at det trods placering ved storbyerne kan være omstændigt for forbrugerne at komme til og 

fra varehusene med offentlige transportmidler. 

Innovation 

Innovationen hos IKEA sker ved at opnå indgående kendskab til hverdagslivet hos mennesker og således 

implementere disse erfaringer i hele værdikæden.  

IKEA anskuer sit forhold til sine kunder som et partnerskab, hvor tesen er at ’sammen sparer vi penge’.46 

R&D udviklingen hos IKEA er i højsædet, og der er fokusområder både mht. research delen, hvor IKEA 

undersøger, hvad der skal til for at beholde sin relevans på markedet og mht. udviklingen, som er en afledt effekt 

af researcharbejdet. Det være sig både med henblik på produkt- og procesoptimering. 

Innovationen og de ændringer IKEA foretager er inkrementelle47, de foretager mindre ændringer, som tilpasses 

markedets behov. Der er dog fokus på nyt forretningsområde med udviklingen af elektronikprodukter, såsom 

LED TV. Dog vil dette ikke blive uddybet nærmere grundet nærværende produktafgrænsning.  

De inkrementelle innovationer anses som værende en nødvendig cost driver for at holde sine produkter opdateret 

iht. de strømninger, der er i markedet herunder forbrugernes efterspørgsel. 

Investering i udvikling af internettet skal betragtes som en cost driver, idet der er tale om en udvidelse af en 

salgskanal med henblik på optimering af salget. 

Dog er det en stor strategisk svaghed og en begrænsning for IKEA, at hele produktporteføljen endnu ikke er 

tilgængelig i den eksisterende webshop. Især er boliginteriør produkterne et bevidst fravalg, da IKEA vurderer, 

at antallet af varer, der vil blive beskadiget under transport til kunden, vil være for højt – og at disse produkter 

ikke er profitable at sælge online grundet deres lave pris.48 Tilmed er IKEA også opmærksomme på, at de ikke er 

tilstrækkeligt konkurrencedygtige på transport / levering, hvilket er et strategisk fokus for virksomheden. 

Samtidig er de høje kontraktpriser med PostDanmark en stor omkostning for IKEA, når der er tale om 

forsendelse af mindre pakker.49 Derfor er internettet og det sidste led i leveringen til kunden en vigtig parameter 

for IKEA at få udviklet, men virksomheden er hæmmet af bekostningsfulde partnerskabsaftaler, hvorfor dette led 

er en svaghed af betydelig karakter. 

                                                            
46 Forretningskoncept, http://www.ikea.com/ms/da_DK/this-is-ikea/about-the-ikea-group/index.html  
47 

Managing Innovation, Joe Tidd & John Bessant, Wiley, 4th Edition, 2012, s. 27 
48 Euromonitor, IKEA A/S in Retailing (Denmark), Rapport af februar 2013, s. 1 
49 Se bilag 5, Spørgsmål til IKEAs CMO Lena Gaarde 
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Værdikæden 

IKEA fokuserer på en konstant optimering af værdikæden, og netop dette skal sikre størst mulig kundeværdi af 

IKEAs produkter. Der tages udgangspunkt i Michael Porters værdikæde, som anskuer henholdsvis primære 

aktiviteter og støtteaktiviteter. Støtteaktiviteter er en nødvendighed for at holde primæraktiviteterne kørende – fx 

medarbejdere eller teknologisk udvikling. 

Hos IKEA på globalt plan er værdikæden lang, idet virksomheden selv producerer råvarer på egne plantager og 

fremstiller på egne fabrikker til de nationale markeder – en cost driver for IKEA. Ressourcer udnyttes 

omhyggeligt og bæredygtig fremstilling samt volumen af produktionen skaber kvalitet til lavest mulig pris. Hos 

IKEA er opbygningen af langvarige relationer med leverandører, investering i højtautomatiseret produktion og 

fremstilling store volumener af stor værdi, idet disse faktorer er medvirkende til effektivisering og nedbringelse 

af omkostninger forbundet med det endelige produkt. IKEA har mulighed for at påvirke omkostnings-

optimeringen i alle trin i værdikæden. En styrke for IKEA. Idet IKEA også benytter sig af underleverandører 

kan der opstå en svaghed, da virksomheden ikke kan kontrollere anvendelse af materialer og 

fremstillingsmetoder iht. miljø og lovgivning 100 %. Dette kan få uhensigtsmæssige omkostninger og fordyre 

produktet til forbrugeren. 

Fokus på værdikæden og gennemgang af støtteaktiviteter i forbindelse med de primære aktiviteter på det danske 

marked berøres allerede som elementer i ovenstående gennemgang af de i opgaven vurderede væsentlige 

performancemålinger. Derfor vil gennemgangen af værdikæden og værdiskabelse for kunder blive behandlet 

overordnet for at illustrere forståelse af den øgede kundeværdi gennem de primære aktiviteter. 

Det er en styrke for IKEA at være så selvstyrende i stort set alle led af virksomhedens processer. Den formodede 

vertikale baglæns integration, der er forekommet i forhold til opkøb af nogle af de mange leverandører, har ført 

til betydelig opnåede konkurrencemæssige fordele. 

Det kræver dog struktur, da der er meget langt fra dyrkning af plantagerne til produktet står på hylderne. 

Ydermere er det ikke alle led i værdikæden, som er selvstyret internt fra IKEA. Virksomheden får også levering 

andre steder fra og her mistes den totale styring, og det kræver indgåelse af aftaler og konstant optimering.  

Idet vi i denne opgave tager udgangspunkt i IKEA Danmark, som ikke alene påvirker alle primære aktiviteter og 

støtteaktiviteter gennem hele værdikæden (primæraktiviteter frem til indkøb og lager hos de enkelte varehuse / 

lande optimeres ud fra et globalt perspektiv) tager vi udgangspunkt i en forenklet værdikæde. Som 

detailvirksomhed på det danske marked vil IKEAs primære aktiviteter omfatte indkøb og lager, marketing samt 

salg og service. Ud fra Michael Porters værdikæde uddybes delelementerne herunder. 
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De primære aktiviteter gennemgås som ovennævnt for IKEAs varehuse på det danske marked. Og netop de 

primære aktiviteter skal alle ses som en styrke for IKEA, idet der er fokus på optimering af værdien for kunden. 

Indkøb og lager 

Indkøb sker tilpasset markedet og den tilhørende efterspørgsel. IKEAs varehuse styre selvstændigt 

varemodtagelse og kontrol af varer og gennem store ’Tag-selv’ lagre er logistikken fra lager til forbruger 

simplificeret og alle omkostninger forbundet hermed er nedbragt til kundens fordel. Opfyldning af varer i 

butikken er ligeledes en vigtig faktor, således at varer, der i mindre grad kræver emballering, er tilgængelige for 

kunderne. Her er der fokus på en cost driver strategi, idet omkostninger minimeres til fordel for en så lav pris 

som muligt til kunderne. 

Marketing 

IKEA har stort fokus kundeværdi og -behov og anvender et marketingmix, hvor både produkt, pris, placering og 

promotion indgår for at skabe en stærk positionering på markedet. Marketingindsatsen fra IKEAs side er intensiv 

og meget visuelt fokuseret. Konceptuelt er der fokus på at kommunikere nytteværdien og oplevelsen for kunden, 

hvilket gøres med stor vægt på den årlige udgivelse af IKEAs varekatalog, som i folkemunde også omtales 

’IKEA-biblen’. IKEAs varekataloget vurderes som en asset - dels fungerer det som et relateret element til IKEA 

og dels er der ikke andre udbydere på markedet, som kan sammenlignes på denne aktivitet. IKEAs varekatalog 

omdeles til husstande og ofte opleves det, at forbrugerne beholder IKEA kataloget for løbende at kunne vende 

tilbage og søge inspiration til sit hjem. IKEA betragter selv sit katalog som en forlænget arm af sit brand50, og 

oplaget i 2013 var på 2.230.000 stk., hvoraf 1.790.000 blev distribueret til danske husstande.51 Marketing er for 

IKEA en kombination af cost driver og driver for differentiation strategierne, idet der både skal investeres 

kapital, som optimerer kundeværdien. Samtidig er der fokus på at kommunikere tilsigtede parametre, hvor IKEA 

gerne vil differentiere sig fra andre fx med IKEA kataloget og værdien af dette.  

Ligeledes har IKEA fokus på et stærkt branding perspektiv. For eksempel rammer kampagnen med budskabet 

’kvalitetstestet af hverdagen’, som netop søger kvalitet i hverdagen og med prisen i fokus. Igen sikrer IKEA sit 

budskab om at gøre ’hverdagen lettere for alle’. Kommunikationen spreder sig over flere medieplatforme og især 

de sociale medier er blevet en del af IKEAs tilgang til kunderne – i dag har IKEAs Facebook side mere end 

57.000 likes. Oftest fokuserer IKEA ikke på produktniveau i sin kommunikation, men i højere grad oplevelsen 

og styrkelsen af sit brand. 

                                                            
50 http://www.grafiskundervisning.dk/hvorfor‐er‐ikea‐kataloget‐mere‐udbredt‐end‐biblen/ 
51 http://www.ikea.com/dk/da/about_ikea/newsitem/IKEA_katalog_2013 
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Salg og service 

IKEA har stor fokus på service og tilgængelighed af produkter i sine varehuse. Indretning af IKEAs varehuse er 

udformet, således at kunder med inspiration fra mindre miljøer skal finde inspiration ved en ’guided’ tur gennem 

varehuset, hvor ’stier’ med pile følges. Således forsøger IKEA at sikre, at kunderne kommer igennem alle 

oplevelser med produktsortimentet.  

Eksponering af alle IKEAs produkter sker gennem udstillingsområderne, som fylder en markant del af IKEAs 

butiksfaciliteter. Når inspiration er hentet i udstillingsområderne guides kunder strategisk ned til ’Tag selv’ 

varelageret, som fører kunderne direkte videre til kasselinjerne. På ’Tag selv varelageret’ har kunderne mulighed 

for nemt og enkelt at finde sine varer. Især denne form for varelager giver store muligheder for at nedbringe 

prisen på produkterne – en cost driver. 

Kasselinjer er optimeret med ’selvbetjeningskasser’, hvilket betyder mindre mandskab til betjening af kunderne. 

Igen en faktor, som nedbringer omkostninger og derved prisen på produkterne. Dels kan der her være tale om en 

cost driver, idet omkostninger til medarbejdere nedbringes. Dels kan der være tale om en driver for 

differentiation, idet ingen af de primære konkurrenter anvender denne service. 

Distribution 

IKEA har en svaghed i, at de ikke benytter sig af egne transportmuligheder til kunde fra bestilling til levering, 

da det skaber en mere rigid leveringsproces fx i forhold til returvarer fra kunden. Det sidste indtryk, som IKEA 

kunne efterlade hos kunden, er nu ’outsourcet’, hvilket betyder, at det er en ansat hos IKEAs eksterne 

transportleverandører, der efterlader det sidste indtryk til kundens helhedsoplevelse af købet. Der er her tale om 

en cost driver strategi, idet IKEA forsøger at minimere omkostninger et sted i værdikæden, hvor de ikke 

umiddelbart har kompetencer eller kapacitet til at varetage distributionen. 

 

Eftersom anvendte data bl.a. er baseret på interne kilder fra IKEA, skal der tages forbehold for at ovenstående 

information kan være positivt initieret i forhold til, hvordan processerne i virksomheden egentligt er helt ned i 

detaljerne. Fx belyser dokumentaristen Frank Piasecki52, at store virksomheder pynter sig og gør sig mere 

’grønne’ end de i virkeligheden er – også kaldet ’green washing’. Nogle virksomheder promoverer sig selv ved 

at sætte fokus på netop dette. Han belyser, at IKEA så at sige er repræsentant for produkterne, der i nutidens 

samfund er præget af ’brug og smid væk´-kulturen. IKEAs samlede CO2 udledning er da også steget fra 2011 til 

2012. Deres samlede affaldsbrug steg med 6 % og deres vandforbrug steg med 8 %. Trods IKEAs 

opmærksomhed og indsats inden for bæredygtighed er virksomheden forbruger af klodens energi.    

                                                            
52 Fra samfundsprogrammet vist på DR2: ’Frank går efter magten’, program 3 – om IKEA og deres CSR strategier, vist d. 13.5.2014 
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3.1.4 Styrker og svagheder 

 

Model 3.1, Overblik over SW 

 

 

Styrker 

En markant positiv udvikling er tydelig for IKEA på det danske marked. IKEAs finansielle performance vidner 

om, at virksomheden står med et godt fundament for videreudvikling af sine aktiviteter. Øget markedsandele og 

kundebase samt udvidelse med et nyt varehus trods recession vidner om en økonomisk sund forretning.  

IKEA udnytter i høj grad stordriftsfordele gennem hele værdikæden og sætter virksomheden i en særdeles 

positiv position over for kunderne, idet der i høj grad fokuseres på at nedbringe omkostninger, som er fordyrende 

led. IKEAs fokus på kundeværdien er høj og dette kommer også til udtryk gennem virksomhedens brand 

identitet.  

En klar prisstrategi (value for money) og en identitet, som appellerer til massemarkedet, er grundlæggende for 

IKEAs positionering på det danske marked. Især IKEAs ønske om at vokse indefra gennem udvikling af 

medarbejdere og deres vilkår samt en øget kundeoplevelse er grundlæggende for virksomheden strategier 

fremadrettet.  

IKEA opererer under en kombination af en inside-out og en outside-in strategi. Især har IKEA selv fokus på 

optimering af profit iht. effektivisering af interne processer og nedbringelse af omkostninger for at kunne 

opretholde sin positionering på markedet. Samtidig er der tale om, at IKEA med fokus på en outside-in strategi 
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imødekommer kundernes behov om kvalitet og design samt efterlever en generel udvikling afledt af holdninger  

til miljø og menneskers vilkår på globalt plan. 

Svagheder 

En tilbageholdenhed i forhold til, at IKEA først foretager nye investeringer, når pengene er tjent kan have en 

negativ effekt på virksomhedens evne til at udvikle sig og være innovativ. En manglende satsning på udvikling 

af nye produkter kan være hæmmende for på sigt at kunne differentiere sig på markedet. 

Ligeledes begrænses den innovative tilgang og muligheden for at være first-mover, når alt skal have tjent sig ind, 

inden en investering kan realiseres. 

IKEA begrænsede e-commerce aktiviteter er en mangel på virksomhedens tilstedeværelse på en platform, hvor 

forbrugerne søger og køber ind – og gerne køber alt ind samlet, idet tilgængeligheden er høj. En e-commerce 

platform med et begrænset udvalg af virksomhedens produkter afspejler ikke IKEAs fokus på en identitet om at 

gøre ’hverdagen lettere for alle’. Tilgængelighed af de fysiske butikkers placering er ligeledes et issue i denne 

sammenhæng. 

Eksterne leverandører kan være en svaghed, idet IKEA ikke selv kan kontrollere processer etc. i det led i 

værdikæden. Dette kan ses i forhold til underleverandører som leverer råvarer til produktion eller færdige 

produkter til salg. Ligeledes kan det gøres sig gældende i værdikæden, hvor den udgående statistik (distribution) 

ikke kan styres fra IKEA, idet virksomheden ikke har styr på kundens helhedsoplevelse i forbindelse med købet 

og den efterfølgende service. 

 
3.2 IKEAs SCA’er 

IKEAs SCA’er tager sit afsæt i de vurderede styrker samt assets and competencies, og prioriteres for at 

imødekomme de til markedet definerede KSF’ere jf. afsnit 5.5. 

Som nævnt ovenstående i afsnit 3.1.3 er en afgørende parameter for IKEA’value for money’. Netop denne SCA 

er helt grundlæggende for IKEAs overordnede strategier, og set i et langsigtet perspektiv er den vigtigt for at 

kunne opretholde den opnåede positionering på det danske marked for boliginteriør og design i mid-rage 

segmentet. Det betyder, at IKEA for fortsat at kunne imødekomme markedets krav til netop dette parameter skal 

have fokus på procesoptimering i alle led i værdikæden. Her er der grundlæggende tale om en 

lavomkostningsstrategi for at holde priser nede, således at IKEA kan bibeholde sin position på markedet, men 

dette er også afledt af en differentieringsstrategi om at skabe ’value for money’. 
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Ydermere er det jf. afsnit X.X en betydelig konkurrencemæssig fordel, at IKEAs brand equity er mål markant 

højere end noget andet brand i danskernes bevidsthed. Derfor vurderes IKEAs brand equity som en afgørende 

SCA for virksomhedens langsigtede differentieringsstrategi. I høj grad betragtes den som en stærk parameter, 

idet den vurderes essentiel for at kunne kompensere mod den manglende tilgængelighed, IKEA har i form at sine 

fysiske butiksplaceringer samt den eksisterende e-commerce platform. Netop denne SCA vurderes afgørende for 

at  kunne være overlegne mod de primære konkurrenter, og medvirker, at kunderne foretrækker at køre i IKEA 

trods den ikke altid hensigtsmæssige tilgængelighed. Især skal dette betragtes i relation til Idémøblers 

geografiske butiksplaceringer.  

 

4. Ekstern analyse  

 

4.1 Definition af boliginteriør og design markedet 

Der vil altid være en form for dynamik i markedet og set ift. den evolutionære udvikling, der har ført til den 

glidende forandring i kundernes behov, er der skabt en gradvis ændring af ’spillereglerne’ i branchen.  

Vi er i dag et forbrugerstyret samfund modsat tidligere, hvor vi var et afsenderstyret samfund. Dette stiller krav 

til virksomhedernes omstillingsparathed, som bliver en afgørende faktor for, hvorvidt udbyderne på markedet 

overlever i forhold til afsættelsen af produkterne indenfor boliginteriør og design. 

Markedsstruktur 

Markedsstrukturen på boliginteriør og design markedet for mid-range er fuldkommen konkurrence, da markedet 

er karakteriseret ved, at der er mange udbydere med homogene produkter.  

Markedsprisen er så at sige givet og såfremt nye spillere på markedet kommer til, vil det være relativt let for 

disse at etablere sig – altså eksisterer der lave indtrængningsbarriere.53  

Gældende markedskræfter ved denne konkurrenceform og hvad disse medfører, vil være at finde i 

konkurrentanalysen jf. afsnit 5. 

Efterspørgselsforhold 

Efterspørgselsforholdet på markedet skal ses i forhold til prisen og forbrugernes opfattelse af produktets 

                                                            
53 Strategic Market Management, Global Perspective, David Aaker & Damien McLoughhlin, Wiley, 2012, Porters Five Forces, s. 68 
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nytteværdi – hvad de mener, produktet er værd for dem. Efterspørgselskurven er her flad, idet forbrugerne ville 

reagere voldsomt på eventuelle prisændringer.54   

Afsætningsøkonomisk beskrivelse af produkterne 

Den afgrænsede produkttype for boliginteriør og designmarkedet er produkter som har karakter af en forholdsvis 

kortvarig gode. Det er primært brugsgenstande, der er i en prisklasse, som gør, at forbrugerne har økonomisk 

kapacitet til at skifte disse ud jævnligt.  

Prisniveauet er afgrænset til 3 simplificerede prisklasser, baseret på IKEAs produktportefølje.  

 Prisklasse 1: Den lave prisklasse på mellem 10-200 kr. fx ’dekorativt tilbehør’ og ’detaljer, der gør dit hjem 

smukt’.55   

Prisklasse 2: Den middel prisklasse på mellem 200-400 kr. fx ’tekstiler og tæpper’.56 

Prisklasse 3: Den høje prisklasse på mellem 400-1.500 kr. fx ’opbevaringsmøbler’ og ’belysning’.57 Prisklasse 1 

og 2 repræsenterer jf. punkt 1.6 afgrænsning, de produkter hvor den primære funktion er tiltænkt udsmykningen 

i hjemmet, hvor prisklasse 3 repræsenterer den sekundære funktion, det funktionelle produkt.  

I forhold til PLC kurven og produkternes levetid er denne forkortet58 grundet forbrugernes foranderlige behov. 

Produktet er allerede kendt af forbrugerne, og derfor er der ikke brug for introduktion og set i forhold til tidens 

trends om fornyelse i hjemmet, er det produkter, hvor salget stiger voldsomt og falder hurtigt igen. Derved er der 

en lille eller slet ingen modningsfase.  

 

4.2 Abell / Definitioner af forretningsområdet ud fra tre dimensioner 

I følgende vil belyses, hvorledes markedsformen for boliginteriør og design er set i forhold til produkttypen, 

brugssituationen og kundernes behov. Ved brug af Abells tredimensionelle markedsafgrænsningsmodel 

skabes der en forståelse for, hvordan og hvorfor markedet inddeles i forskellige kundegrupper og inddelingen af 

kundernes funktionsbrug, som er repræsenteret i markedet.  

                                                            
54 Euromonitor, Rapport af februar 2013, Analysis, Retailing in Denmark rapport 46 sider, Industry Overview, s. 2 
55 ‘Dekorativt tilbehør’, http://www.ikea.com/dk/da/catalog/categories/departments/decoration/24924/ og ‘detaljer, der gør dit hjem 
smukt’, http://www.ikea.com/dk/da/catalog/categories/departments/decoration/10769/  
56 ’Tekstiler og tæpper’, http://www.ikea.com/dk/da/catalog/allproducts/  
57  ’Opbevaring’ og ’belysning’, http://www.ikea.com/dk/da/catalog/allproducts/  
58 Artikel, Strategic Analysis of the European Warehousing Market, Published: 24 Jan 2005, Frost & Sullivan, 
http://www.frost.com/c/10046/sublib/display-report.do?searchQuery=FMCG&ctxixpLink=FcmCtx5&ctxixpLabel=FcmCtx6&id=B410-
01-00-00-
00&bdata=aHR0cDovL3d3dy5mcm9zdC5jb20vc3JjaC9jYXRhbG9nLXNlYXJjaC5kbz9wYWdlU2l6ZT0yNCZyZWdpb25Db2Rlcz1SR
zAzJnNvcnRCeT1SJnF1ZXJ5VGV4dD1GTUNHJmZpbHRlclN3aXRjaD1mYWxzZUB%2BQFNlYXJjaCBSZXN1bHRzQH5AMTM4
ODczNzQ1MzczMw%3D%3D 
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Udgangspunktet er IKEA, hvor valget af kunde er foretaget. Fokus er på hvilken funktion og teknologi IKEA 

ønsker at servicere - ikke det egentlige produkt IKEA tilbyder. Her er produktet nærmere resultatet af de tre valg 

(Kundefunktion, teknologi, service). Det potentielle marked søges afklaret, således målmarkedet kan defineres.  

Kundegruppe og købsadfærd 

I kundegruppen defineres hvilket kundesegment, kunden tilhører, og hvem der kunne være interesseret i at købe 

produkterne. Inddelingen i kundegrupperne kunne være ud fra forskellige segmenteringsvariable, såsom profilen, 

de psykografiske variable og købsadfærden.  

Profilen: demografi, socioøkonomisk og geografi.  

Psykografisk: livsstil og personlighed.  

Købsadfærden: ønsket udbytte, købsbeslutning, købsadfærd, brug, opfattelser og antagelser. Profilen er de 

offentligt tilgængelige kvantitative data, hvorimod henholdsvis de psykografiske og købsadfærden er baseret på 

kvalitative datasæt og er derfor sværere tilgængelige.  

I forhold til det danske marked for boliginteriør og design vil det være nærliggende at inddele kundegrupperne 

indenfor, hvor potentialet er – dvs. hvor købsadfærden bliver en vigtigt del. Samtidig vil denne altid være i 

forandring i større eller mindre grad.  

Købsadfærden for den konkurrencefremmende forbruger er karakteriseret hos Konkurrence- og 

forbrugerstyrelsen således, at forbrugeren gennemgår 4 trin før et køb foretages.  

Trin 1 – Afklaring af præferencer: Forbrugeren gør sig klart hvilket behov, som købet af det pågældende 

produkt eller ydelse skal dække.  

Trin 2 – Afsøgning af markedet: Forbrugeren undersøger hvilke virksomheder, der udbyder et produkt, som 

passer overens med præferencerne.  

Trin 3 – Evaluering af alternativer: Forbrugeren sammenholder de forskellige tilbud og forhandler eventuelt 

om prisen eller betingelserne vedrørende handlen.  

Trin 4 – Køb: Forbrugeren vælger det mest konkurrencedygtige tilbud og afslutter handlen.  

 

Grundlæggende gennemgår forbrugeren disse 4 trin for at afsøge det bedste tilbud hos virksomhederne. Springer 

forbrugeren fx trin 2 over, så er der en mindre chance for, at de finder det mest konkurrencedygtige tilbud, 

hvilket betyder, at forbrugeren derved så ikke er konkurrencefremmende.59 

Disse 4 trin antager, hvordan forbrugerne reagerer på marketingstimuli, ligesom i effekthierarkimodellen 

                                                            
59 Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, Rapport på konkurrencefremmende forbrugeradfærd, 2011, s. 13 
http://www.forbrug.dk/~/media/Forbrugerstyrelsen/PDFer/103307%20Konkurrencefremmende.pdf  
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AIDA60, hvori antagelsen om, at forbrugerne altid gennemgår købsprocessen i den angivne rækkefølge, ligger.  

De 4 trin i AIDA modellen attention, interest, desire og action er dermed tilsvarende trin 1-4 i forhold til 

Konkurrence- og forbrugerstyrelsens fastlæggelse af den generelle konkurrencefremmendes forbrugers adfærd.  

I forhold til den nærværende produktkategori – og afgrænsning, skal der tages forbehold for denne ovenstående 

beskrevne rækkefølge. Eftersom at forbrugernes involvering her vil være af lav karakter ud fra FCB modellen61 – 

primært de ’small treats’ ift. udsmykningen af hjemmet, som forbrugeren forholder sig udpræget emotionelt til 

og ikke anvender mange tanker omkring det rent fornuftmæssige. Sekundært ’small tools’ ift. det funktionelle 

aspekt i produktkategorien, hvor forbrugeren foretager købet efter en rationel beslutning og hurtig handling.  

Forbrugsadfærden har udviklet sig, således at forbrugerne benytter flere forskellige kanaler i researchen omkring 

et givent produkt. Denne tilgang har ændret købsprocessen fundamentalt. Forbrugerne researcher i butikken og 

køber efterfølgende på nettet – eller omvendt. 45 % af forbrugerne benytter to kanaler i forbindelse med et køb, 

typisk fysiske butikker og nettet. Ca. 25 % bruger tre kanaler og bruger hermed den mobile platform aktivt i 

processen, især den yngre del af befolkningen. I forhold til det fysiske katalog fx IKEAs katalog benytter 78 % 

kataloget til at researche produkter, hvor kun 41 % køber direkte fra kataloget.  

Der er dermed ikke tale om enten eller, men de mange kanaler skal ses som et supplement til hinanden.62 

Selvom alle forbrugere i dag ikke benytter sig af traditionel informationssøgning (4 trins modellen el. AIDA), 

ligger der en afsøgningsfase, selvom denne kan forekomme ustruktureret grundet forbrugerens benyttelse af 

blogs, fora og eget netværk.  

Jf. afsnit 6.2 er de tre prioriterede kundegrupper (segmenter) gengivet herunder.  

Segment 1- ’trendsætterne’ 

Segment 2- ’den stilbevidste forbruger’ 

Segment 3- ’den fornuftbetonede forbruger’ 

   

Kundefunktion 

Kundefunktionen afdækker den brugsfunktion hos kunden, som produktet afhjælper, og som udgangspunkt har 

boliginteriør og design forskellige nytteværdier hos kunden. Fælles er dog, at der er tale om fysiske produkter, 

som udgør en del af en husstands indretning. 

                                                            
60 Forstå forbrugerne – og bliv en bedre markedsfører af Ole E. Andersen, Samfundslitteratur, 2011, s. 113 
61

 Forstå forbrugerne – og bliv en bedre markedsfører af Ole E. Andersen, Samfundslitteratur, 2011, s. 115  
62 Dansk Erhverv, Forbrugernes købsadfærd ligner en krusedulle, http://www.danskerhverv.dk/OmDanskErhverv/Nyhedsbreve/nyt-om-
kunderne/Arkiv-Nyt-om-kunderne/Sider/testside-forbrugeradfaerd.aspx  
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1. Fornyelse: Tilfredsstillelsen for forbrugerne at få fornyet deres hjem via mindre ting / accessories, som 

’frisker’ hjemmet op og er købt for forbrugerens egen tilfredsstillelse.  

2. Funktionalitet: Funktionaliteten i fx at have en vase at sætte sine blomster i eller at få lys i hjemmet i 

form af en lampe. 

3. Miljøbevidsthed: Beror sig på, at forbrugeren kan udvise en vis form for status set i det 

samfundsmæssige aspekt fx ift. bæredygtige produkter.  

4. Social status: Ydermere er der den samfundsorienterende kundefunktion, der beror på at have det nyeste 

og det, som passer ind ift. forlængelse af forbrugernes personlig gennem, fornyelse af ting til hjemmet. 

 

Teknologier 

Teknologien er det, som forbrugeren kan bruge for at få dækket sit behov. 

1. Emballering: Formen, som disse boliginteriør og design produkter skal leveres i, skal være emballeret, 

således at det kan fragtes hjem på forsvarlig vis – fx også sammen med de andre handlede produkter. 

2. ’Saml selv’: Produktets teknologi kunne også fremstå som et ’saml selv’ produkt.  

3. Komplementært produkt: Primært produkt pakket sammen med et komplementært produkt fx en 

lampe der sælges. Denne er sam-pakket med en pære eller en lysestage der er sam-pakket med 

stearinlys.  
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4.2.1 Opsamling 

 

 

Model 4.1, Abell – skitsering af målmarkedet 

 

Den ultimative markedsafgrænsning er dog fastlagt af kunderne herunder deres perceptioner og behov – mere 

end den er fastlagt af markedsføreren IKEA. 

Idet produkttypen er afgrænset til én ’samlet størrelse’ i denne rapport, er der her kun foretaget en samlet 

tredimensionel markedsafgrænsning. Såfremt hvert produkt indenfor produkttypen skulle analyseres, ville det 

mest oplagte være at lave en markedsafgrænsning på hver produktgruppe, da det ville give forskellige 

segmentmuligheder og andre kundepotentialer. 

Specifikt for boliginteriør og design vurderes målmarkedet, se model ovenfor, at omfatte alle 3 definerede 

segmenter, prioriterede kundefunktioner til at omfatte fornyelse og funktionalitet i prioriteret rækkefølge samt 

emballering og ’saml selv’ under teknologier. Det er netop denne definition af målmarkedet (set i forhold til 

forbrugeren), som er afgørende for et fremtidigt marketingmix. 
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4.3 Analyse af markedet 

Boliginteriør- og designmarkedet, er en del af det overordnede marked i Danmark. I Danmark er 

befolkningstallet pr. 1. kvartal 2014 er 5.627.235 mio. personer63 og antallet af personer i alderen 18-80 år, der 

anses for at have den overvejende købekraft udgør 3.912.717 mio. personer.64  

Identificerede faktorer og trends 

I det følgende er omverdenen karakteriseret ud fra PEST modellens 4 faktorer Politiske, Økonomiske, 

Sociokulturelle, Teknologiske. Legal og Environmental indgår under de 4 førstnævnte faktorer. Der sættes fokus 

på de forhold, der har afgørende betydning for IKEAs afsætningskanaler via deres fysiske butikker samt deres 

internethandel på egen website, men som IKEA selv har en begrænset mulighed for at påvirke.  

Analysen benyttes til at skabe et overblik over udbydernes omgivelser, således at en afklaring på muligheder og 

trusler i en følgende opsummering af muligheder og trusler kan afdækkes. Det skal dog bemærkes, at faktorer 

behandlet i PEST modellen er omskiftelige, hvorfor en analyse afdækker fortiden. Det er derfor nødvendigt for 

IKEA løbende at forholde sig til nedenstående definitioner iht. fremtidige tiltag. 

Der findes flere former for trends og strømninger i samfundet og på det respektive marked for boliginteriør og 

design i Danmark, såsom ’brug og smid væk samfund’ samt forlængelsen af personligheden. 

Det er fx megatrends, som er de store transformationer i tiden. Ting som befinder sig under overfladen – og det 

er så de store samfundsforandringer, der påvirker os alle sammen, og den måde vi som mennesker tænker og 

agerer efter. Derfor er det af afgørende betydning for markedet, at man forstår tidens megatrends for nemmere at 

kunne navigere i takt med, at forandringerne sker.65  

 

4.3.1 Politiske faktorer 

De politiske og lovgivningsmæssige forhold er styret af regeringen, Folketinget og EU og påvirker 

virksomhedernes aktiviteter og får dermed potentielt indflydelse på virksomhedernes strategi og drift.  

Konkurrenceforvridning 

Konkurrencelovgivningen, som er underlagt retningslinjer for EU, har også en effekt på boliginteriør og 

designmarkedet, eftersom en enkelt udbyder ikke må opnå en dominerende position, således at det kan forvride 

                                                            
63 http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-befolkningsfremskrivning/folketal.aspx  
64 Aggregeret befolkningstal i aldersgruppen 18-80 år, FOLK1: Folketal den 1. i kvartalet efter kommune, køn, alder, civilstand, 
herkomst, oprindelsesland og statsborgerskab, 
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectTable/Omrade0.asp?SubjectCode=02&Planguage=0  
65 Frit citeret efter fremtidsforsker Anne Skare, www.futurenavigator.dk 
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konkurrencesituationen og begrænse den effektive konkurrence. Konkurrencen bliver begrænset, hvis fx 

producenterne af en vare aftaler at sælge til den samme høje pris. På den måde kommer forbrugerne og andre 

virksomheder til at betale en pris for varen, som er højere end den ville have været, hvis producenterne havde 

konkurreret om at sælge varen til den billigste pris. Dette er ikke blot til skade for de enkelte forbrugere og 

virksomheder, men også for samfundet.66  

 

Dette er positivt for virksomhederne, da det skaber en mulighed for altid at udøve en fair konkurrence og 

dermed vinde indpas overfor kunderne mht. andet end prisen på de udbudte produkter. Det kan være en trussel 

for en virksomhed, der har opnået en dominerende position og store markedsandele fx hvis en konkurrent 

modtager et kapitalindskud fra en anden konkurrent, således alle spilleres position og deres respektive 

strategiske overvejelser tilpasses den ’nye’ situation på markedet.   

 

Markedsføringsloven 

Markedsføringsloven er ydermere vigtig at forholde sig til. Direktivet om ’urimelig handelspraksis’, som blev 

vedtaget i maj 2005 for at tydeliggøre forbrugernes rettigheder, er en faktor, som skal overholdes af alle 

virksomheder på markedet. Dette skal således sikre, at forbrugerne ikke vildledes fx mht. bevidst undladte 

væsentlige oplysninger, eftersom forbrugerne skal kunne træffe et informeret valg af en bestemt vare blandt de 

respektive virksomheder.67  

Dette er positivt for virksomhederne, således at de altid kan sætte en ære i altid at være dem, som giver 

forbrugerne et klart billede af de udvalgte produkter. Det er en mulighed for virksomhederne, såfremt de holder 

sig inden for retningslinjerne og dermed altid fremstår som en seriøs ’partner’ overfor forbrugeren.   

Lukkelovens ’afskaffelse’ 

Den såkaldte ’afskaffelse’ af Lukkeloven har haft en stor indvirkning på det generelle danske marked. Det 

betyder nu, at der er få regler for, hvornår en butik ikke må have åben.68  

Dette er en overvejende mulighed for virksomhederne, da de nu har mulighed for at benytte butikkens 

åbningstider som et tillagt konkurrenceparatmeter.   

                                                            
66 Vejledning om konkurrencelovgivningen, 2013, 
http://www.kfst.dk/~/media/KFST/Publikationer/Dansk/2013/Vejledning%20om%20konkurrenceloven%2020130902.pdf  
67 Direktivet om urimelig handelspraksis, side 8, http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/ucp_da.pdf 
68 http://www.danskerhverv.dk/Nyheder/Sider/Ny-lukkelov.aspx  
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CSR 

Virksomhedernes samfundsansvar er en af regeringens centrale målsætninger for at lægge krisen bag os og 

dermed holde fokus på ny ansvarlig vækst og øget beskæftigelse.  

Danske virksomheder er de førende global set, der naturligt har inddraget CSR som en parameter i deres drift af 

virksomheden, i alle led. 1.100 af de største danske virksomheder er underlagt kravet i regnskabsloven om at 

oplyse om deres arbejde med ansvarlig vækst.  

Den seneste handlingsplan fra regeringen fra 2012-2015 har 4 specifikke indsatsområder: (1) Styrke respekten 

for internationale principper, (2) Øge ansvarlig vækst gennem partnerskaber, (3) Øge gennemsigtighed og (4) 

Fremme gode rammer for ansvarlig vækst gennem det offentlige. Værdiskabelsen for både virksomheder og 

samfundet skal via denne handlingsplan lede til en forbedret konkurrenceevne på kort og langt sigt.69 

Til trods for at CSR medfører en øgede omkostninger for virksomhederne i form af kontrol og tilpassende 

ændringer i procesgangene i virksomheden, ses det som en mulighed, eftersom det er et stort fokus hos de 

divergente stakeholdes – og det kan dermed benyttes aktivt i den interne og eksterne kommunikation.  

 

4.3.2 Økonomiske faktorer 

De økonomiske faktorer er som oftest afledt af de politiske og lovgivningsmæssige forhold, som påvirker den 

økonomiske udvikling på markedet.  

Den finansielle krise eskalerede voldsomt i efteråret 2008, både internationalt og i Danmark. Aktiemarkeder 

faldt til jorden som sten, og frygten på de finansielle markeder var høj, kreditinstitutter krakkede, og de, som 

overlevede, fik store udfordringer. Dansk økonomi faldt kraftigt og har siden haft svært ved rigtig at komme i 

gang igen, selv fem år efter krisen.70  

Økonomisk vækst 

Den overordnede økonomiske vækst i Danmark er fortsat svag efter recessionen – og i 2012 resulterede det i et 

                                                            
69
 Ansvarlig vækst, Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015, http://samfundsansvar.dk/regeringens_handlingsplan 

70 Erhvervs- og vækstministeriets rapport om finanskrisens årsager, s. 15, 
http://www.evm.dk/publikationer/2013/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/18-09-13-rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-
aarsager/rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-rsager.ashx 
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totalt fald i BNP på 0,4 % dette år.71 Den økonomiske aktivitet i Danmark faldt kraftigt i forbindelse med 

finanskrisen. BNP faldt således under krisen med knap 7 % fra årsskiftet 2007/08 og frem til 2009. 

Genopretningen efter krisen har været svag, også sammenlignet med andre lande, og BNP ligger fortsat ca. 5 % 

under niveauet før krisen. Krisen i Danmark har således haft betydelige afledte samfundsøkonomiske 

konsekvenser. Nationalbanken har skønnet, at produktionen i Danmark (realt BNP) i hvert af årene 2009-13 i 

gennemsnit ligger 2,25-2,5 % under det niveau, som det ville have været på i fravær af finanskrisen. Det giver et 

samlet akkumuleret produktionstab over de fem år på omkring 12 % af BNP. Det svarer til omkring 200 mia. 

kroner og anses for en trussel på markedet.72  

Flere ekspertudtalelser har dog haft budskabet om en stigende optimisme for at den økonomiske aktivitet er på 

vej op for 2014 og frem.73 Det er behæftet med en vis usikkerhed også set i forhold til fremgangen for den 

indenlandske efterspørgsel, hvilket primært omhandler det private forbrug. Dette ses som et positivt tegn og en 

mulighed for markedet, selvom den stigende optimisme fortsat udvikler sig afdæmpet.  

Beskæftigelse 

Sammenlignet med opsvinget i anden halvdel af 1990’erne faldt ledighedsgabet meget hurtigt og kom ned på et 

meget lavt niveau. Presset på arbejdsmarkedet afspejles blandt andet i det såkaldte ledighedsgab.  Ledigheds-

procenten er faldende og pr. februar 2014 er den 5,3 % af den samlede arbejdsstyrke. Dette er den laveste 

ledighed i Danmark siden august 2009, hvilket ses som en mulighed, eftersom flere virksomheder nu er begyndt 

at ansætte og efterspørge arbejdskraft igen.74  

Forbrugerpriser 

Da forbrugerpriserne også steg betydeligt i samme periode som ovenfor, var reallønsfremgangen dog mindre end 

den ellers ville have været. De stigende forbrugerpriser var bl.a. forårsaget af stigende råvarepriser på 

verdensmarkedet, og en del af prisstigningerne kan derfor henføres til udenlandske forhold. De stigende priser 

afspejlede dog også stigende indenlandsk efterspørgsel og deraf afledte effekter på lønningerne.  

                                                            
71 Analyse, Business Enviroment: Denmark, side 2, http://www.portal.euromonitor.com.esc-
web.lib.cbs.dk/Portal/Pages/Search/SearchResultsList.aspx 

72 Erhvervs- og vækstministeriets rapport om finanskrisens årsager, s. 27, 
http://www.evm.dk/publikationer/2013/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/18-09-13-rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-
aarsager/rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-rsager.ashx 
73 http://oim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2013/dec/dansk-oekonomi-viser-foraarstegn.aspx  
74 Danmarks statistik, Arbejdsløsheden februar 2014, http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2014/NR162.pdf  
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Det havde også stor påvirkning på konkurrenceevnen. Denne faldt betydeligt, og eftersom lønstigningerne i 

Danmark steg markant, havde dette en negativ effekt på produktivitetsudviklingen. Dette udgør stadig en trussel 

i dag for virksomhedernes potentiale for at kunne konkurrere effektivt.75 

Forbrug 

Perioden fra 2004 og frem til finanskrisen var præget af kraftig fremgang i det private forbrug. 

Forbrugsfremgangen afspejlede ikke kun, at der kom flere ind på arbejdsmarkedet med deraf følgende 

indkomstfremgang, men også at husholdningerne valgte at anvende en stigende andel af deres disponible 

indkomst på forbrug.76 Derved skete der en markant stigning i forbrugskvoten, hvilket ofte ses i forbindelse med 

konjunkturvendinger og i perioder med stigende forbrugertillid. Det stigende forbrug skal også ses i lyset af, at 

husholdningernes formue steg markant fra 2003 frem til 2007. Formuestigningen stammede både fra en stigning 

i værdien af finansielle aktiver og stigende boligpriser. I 2011 oplevede det danske marked det laveste forbrug, 

men i 2012 så markedet det første tegn på stigning i forbruget igen.  

Den opbyggede ubalance i økonomien under opsvinget før 2007 søges nu efterfølgende udlignet. Under 

opsvinget steg privatforbruget kraftigt, dog blev flere midler også opsparet gennem hele højkonjunkturen.77 

Nationalbanken anviser incitament til et højere forbrug for 2014 og 2015 – primært grundet de lave rentesatser, 

og dette er en stor mulighed for virksomhederne, således de kan højne deres afsætning af deres produkter.  

Forbruget indenfor møbler og boligudstyr mm. har oplevet en stigning fra 2008 til i 2012, hvilket viser 

forbrugernes villighed til at igen at prioritere flere midler på boligen.78 

 

Replikaprodukter 

Gældende dansk lovgivning ved køb af replikaprodukter skal ses som en trussel for mid-range markedet med lav 

påvirkning, eftersom det her er muligt for forbrugerne at erhverve sig designvarer for færre penge. Dette 

betragtes som en substitut for boliginteriør og design produkterne på det afgrænsede marked. Det er lovligt for 

danskerne at erhverve sig kopiprodukter i fx England, hvis blot produkterne importeres til eget private forbrug 

og ikke sælges videre via fx Den Blå Avis eller købes ind som erhvervsdrivende og udstilles/bruges.79  

 

                                                            
75 Se bilag 1, figur 1 og figur 2. 
76 Se bilag 1, figur 3 
77 Analyse om konjunktursvingninger i Danmark, side 27, 
https://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Konjunktur_aktivpriser_og_kreditgivning/$file/konjunktur_kvo409.pdf 
78 Se bilag 1, figur 6 
79 http://kopimobler.dk/regler-kopimobler/  
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Sociokulturelle faktorer 

De sociokulturelle forhold skal kortlægges for virksomhederne, da disse forhold har stor betydning for 

afsætningen af virksomhedernes produkter.  

Befolkningstilvækst i større byer 

Befolkningstilvæksten er størst i de større byer i Danmark. Dels grundet at de nuværende indbyggere er yngre og 

med forholdsvis flere personer i den fødedygtige alder og tilsvarende færre bliver ældre. Det betyder flere børn, 

og færre dør. Dels har større byer som især København haft en stor nettotilflytning, og denne tendens med den 

positive nettotilflytning vil der være frem til 2023. I Københavns kommune alene forventes befolkningen at 

vokse med 19 % i løbet af de næste ti år.80 Det betyder at fænomenet ’spøgelsesbyer’ bliver en mere udbredt 

realitet i de små bysamfund rundt omkring i hele Danmark. Urbanisering ses som en mulighed for virksomheder 

med placering i de større byer, eftersom forbrugernes aggregerede købekraft er større her.   

Internettet, en stærk trend  

En stærk trend er brugen af Internettet, når der skal handles. 1 ud af 5 danske forbrugere køber deres produkter 

online, hvilket er en trend, der vil fortsætte stærkt i fremtiden. Den danske detailhandel er bagud med deres 

internetstrategier og salg via internettet81, hvilket er en trussel for de virksomheder, der ikke lægger stor nok 

vægt på deres digitale strategier og ikke vælger at anse internettet som udviklende salgsplatform.    

Forbrugertillid 

Perioden op til finanskrisen var præget af udbredt optimisme og positive forventninger til både familiens og 

landets nuværende og fremtidige økonomiske situation. Forbrugertillidsindikatoren nåede sit historisk hidtil 

højeste niveau i 2005, men var generelt på et højt niveau i årene fra 2004 til ultimo 2007.82 Husholdningernes 

vurdering af deres økonomiske situation toppede også lige før finanskrisen.  

Det, at den internationale og den danske økonomi oplevede en lang periode med fremgang, og at økonomierne 

viste modstandsdygtighed over for diverse stød, har givetvis haft en selvforstærkende effekt på 

forbrugeroptimismen. Tendensen ses tydeligst i vurderingen af familiernes økonomiske situation, hvor der 

indtraf en betydelig forbedring fra omkring 1993 til og med krisen. Dette hænger formentlig sammen med det 

store fald i den strukturelle ledighed og de bedre konjunkturer i Danmark og internationalt. 

                                                            
80 Befolkningsfremskrivninger 2013-2050, http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2013/NR219_1.pdf 
81 Artikel, Danish Consumers in 2020: A Look into the Future, side 4, november 2013,  
http://www.portal.euromonitor.com.esc-web.lib.cbs.dk/Portal/Pages/Search/SearchResultsList.aspx 

82 Se bilag 1, figur 4 
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Forbrugeroptimismen kulminerede i årene op til krisen – specielt fra 2005 til 2007.83 I kombination med lave 

renter og fremgangen i realøkonomien var optimismen, og heraf større risikoappetit, medvirkende til generelt 

stigende aktivpriser. Fx steg aktiekurserne målt ved OMX C20 med godt 200 % fra det seneste laveste niveau i 

marts 2003 til toppen i oktober 2007. Fremgangen i aktivpriserne var medvirkende til at skabe en 

formuefremgang, som virkede stimulerende på den økonomiske aktivitet igennem højere forbrugskvoter.  

Forbrugerindikatoren, som er et udtryk for forbrugerforventningerne, der belyser befolkningens syn på de 

økonomiske konjunkturer på et givent produkt har fra 2009-2013 ligget med gennemsnit på -2, men har dog 

oplevet en stor fremgang medio 2013 til en forbrugerindikation på 4. Dette skal ses som en mulighed for 

virksomhederne, da det giver en indikation af, at forbrugerne igen er parate til at forbruge.84  

 

4.3.3 Teknologiske faktorer 

Teknologiske faktorer er særdeles vigtige for virksomhederne, eftersom fx udviklingen af computerteknologi 

påvirker stort set alle led i virksomhedernes værdikæde.  

Informations- og kommunikationsteknologi (ICT) 

Danmark er ’ranket’ nr. 8 ud af 144 lande i World Economic Forum’s 2013 Networked Readiness Index, som 

måler tilbøjeligheden for landene til at udnytte muligheder, som er udbudt gennem informations- og 

kommunikationsteknologi (ICT). 93 % danskerne gør brug af internettet.  

 

Selvom Danmark er ranket nr. 8 ud af 144 lande er der stadig brancher, som før nævnt, fx detailhandlen der ikke 

følger med mht. deres Internetstrategier.  

 

Internt i virksomhederne skal ICT ses som en mulighed for udviklingen og integreringen af IT systemer til 

forbedring af værdikædens funktioner såsom indkøb, lager, markedsføring, økonomi, salg og service.  

 

En bedre styring medfører mulighed for hurtigere reaktionsevne og tilpasning af omkostningsstrukturen. 

For den enkelte virksomhed betyder den teknologiske udvikling endvidere kommunikations- og 

relationskabende muligheder via fx de sociale medier og virksomhedernes udbydelse af deres produkter via egne 

websites.  

                                                            
83 Se bilag 1, figur 5 
84 Se bilag 1, figur 4 
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Research og design (RD) 

Trenden i Danmark er at handle på internettet, Danmark er derfor også rankeret højt i forhold til informations- 

og kommunikationsteknologi (ICT).  

Research og design (R&D) er relativt højt i Danmark. Dette er et stort fokus, og tilmed kan omkostningerne 

fradrages i årene, hvor R&D udviklingsarbejdet opstår, eller det kan afskrives henover en 4-5 års periode.  

Antallet af patenter er steget fra 421 i 2007 til 565 patenter i 201285, hvilket har haft en positiv indvirkning på 

ikke-priskonkurrenceevnen. Dette ses som en mulighed for virksomheder, der allerede strategisk prioriterer 

R&D i virksomheden. Men R&D ses som en trussel, såfremt andre virksomheder ikke har dette på den 

strategiske agenda, eftersom de risikerer ikke at kunne følge med deres respektive konkurrenter og vigtigst, at de 

risikerer at sætte sig selv i en ’følger’ position og dermed ikke er ’firstmoveren’ og ikke kan udnytte fordelene 

ved at være i denne position.  

 

4.3.4 Opsamling 

 

Model 4.2, overblik over PEST 

 
                                                            
85 Artikel, Business Environment: Denmark, december 2013, s. 6,   

http://www.portal.euromonitor.com.esc‐web.lib.cbs.dk/Portal/Pages/Search/SearchResultsList.aspx 
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Alle 4 faktorer, se model ovenfor, har indflydelse på virksomhedernes konkurrencekraft og udgør henholdsvis 

muligheder og trusler.  

De udvalgte politiske spilleregler for virksomhederne på markedet er grundlæggende en mulighed for 

virksomhederne, idet der er skabt gode muligheder for at opretholde en fair konkurrence. En ’rettesnor’ til 

hvordan virksomhederne på bedste vis udbyder og informerer om deres produkter. Lukkelovens ’afskaffelse’ kan 

endvidere benyttes som en konkurrenceparameter. En trussel kan det dog være for en stor virksomhed, såfremt 

en konkurrent giver en anden konkurrent et kapitalindskud. Af de politiske faktorer er især virksomhedernes 

samfundsansvar (CSR), en oplagt mulighed for virksomhederne at følge og udforske.  

Ud fra de økonomiske faktorer udgør den negative økonomiske vækst samt de høje forbrugerpriser en trussel for 

virksomhederne. Selvom fremskrivninger og ekspertudtalelser peger mod bedre tider, kan dette have årelange 

udsigter for de mulige tabte markedsandele er genvundet, og tilbagegående salg igen har stabiliseret sig. Det at 

beskæftigelsen er øget, og der ses et tegn på stigning i forbruget, er store muligheder for virksomhederne, der 

dermed kan begynde at forecaste mere positivt for 2014 og frem.  

De sociokulturelle faktorer viser, at forbrugertilliden har givet positive indikationer. Det samme har forbruget af 

internettet, hvorfor virksomhederne også inddrager dette som en prognose og vigtig trend i en fremtidig 

strategifastsættelse.  

Urbaniseringen er en mulighed for de større virksomheder, hvor den geografiske placering allerede er ved de 

større byer.  

Ved de teknologiske faktorer er udbredelsen og benyttelsen af ICT en vigtig parameter til intern styring og 

optimering samt relationskabende muligheder til deres eksterne stakeholders. Det, at R&D er højt prioriteret i 

virksomhederne i Danmark i dag, gør at spillerne på markedet skal bibeholde deres investeringer til på denne 

front for hele tiden at kunne følge med.     
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4.4 Muligheder og trusler  

 

Model 4.4, overblik over OT 

Muligheder 

Overordnet er der optimisme på det danske marked for den økonomiske aktivitet og indenlandsk efterspørgsel. 

Beskæftigelsen er begyndt at stige igen, ligeledes er forbruget og ikke mindst forbrugertilliden indenfor møbler 

og boligudstyr stigende. Villighed til at prioritere flere midler på boligen. Fra 2008-2012 er der oplevet en 

stigning af forbruget indenfor møbler og boligudstyr.  

På det danske marked er der flere lovgivningsmæssige faktorer, der skaber fair konkurrence jf. konkurrence-

lovgivningen, som betyder bedre priser til forbrugerne og et konkurrenceparameter er lukkelovens afskaffelse. 

Direktivet om urimelig handelspraksis tydeliggør forbrugernes rettigheder, og virksomhederne kan derved 

fremstå som en seriøs ’partner’ ved at overholde den gældende markedsføringslov.  

Virksomhedernes samfundsansvar og miljømæssige tiltag er centrale er i fokus, og det, at virksomhederne 

bidrager positivt til fremtiden, er en af regeringens centrale målsætninger.  

Trusler 

Overordnet er den danske økonomi stadig svag efter recessionen, hvor afledte faktorer heraf har ført til et 

produktionstab på omkring 200 mia. kr. Konkurrenceevnen er faldet grundet de stigende priser og de markante 

lønstigninger i Danmark, hvilket har ført til en negativ produktionsudvikling.  

Replikaprodukter er lovligt for danskerne at erhverve sig til privat forbrug og kan betyde et substitut af 

boliginteriør og design produkterne på mid-range markedet.  



Afgangsprojekt HD Marketing Management / Maj 2014 
Ina Christiansen og Jeanette Steenstrup 

 

Side 49 of 97 
 

De danske detailvirksomheder er bagud med deres digitale strategier, til trods for at 1 ud af 5 danske forbrugere 

køber deres produkter online.  

Virksomheder, der ikke har strategisk fokus på R&D, risikerer at sætte sig selv i en ’følger’ position frem for den 

fordelagtige ’firstmover’ position.   

 

5. Konkurrentanalyse 

Konkurrentanalysen udarbejdes med afsæt i anvendelse af Day & Wensleys model for klarlægning af 

konkurrencemæssige fordele86. Konkurrentanalysen ønskes anvendt til anskueliggørelse af de primære 

konkurrenters situation og tiltag, således kilder til særegne færdigheder og overlegne ressourcer hos IKEA kan 

identificeres og sammenholdes iht. konkurrenceevnen – herunder et valg af en strategisk tilgang af en positionel 

fordel i form af enten en lavomkostningsstrategi og/eller en differentieringsstrategi.  

Idet IKEA ønsker at skabe sine egne koncepter og forretning baseret på egne mål og kundernes behov87 ligger 

analysen af de primære konkurrenter vægt på en kombination af de parametre, som IKEA ønsker inkorporeret i 

sine overordnede konkurrence-strategier samt Aakers model for konkurrentanalyser88. 

Konkurrentanalysen har en deskriptiv tilgang og vil tage udgangspunkt i såvel empiri som et kvalitativ og 

kvantitativt datagrundlag. Konkurrentanalysen tager ikke højde for den dynamiske proces på markedet, hvori 

konkurrencemæssige fordele opnås – deraf er nedenstående et statisk billede af konkurrencesituationen. 

 

5.1 Markedets intensitet 

Det danske marked for boligdesign og interiør er et fragmenteret marked bestående af forretningskoncepter 

karakteriseret ud fra forskellige strategiske parametre herunder pris, kvalitet, design, trends, distributionskanaler, 

serviceniveau, oplevelse i købsøjeblikket og produktkategorier relateret til forskellige segmenter89. Især har 

markedet været domineret af meget synlige og prismæssigt konkurrencedygtige udbydere90. Dog skal det 

nævnes, at udbydere inden for den definerede produktafgrænsning spreder sig over flere af de nævnte 

                                                            
86 Materialesamling, Marketing Managment, HD 2. Del, Academic Books, 2013-2014, Day & Wensley, Assessing Advantage: A 
framework for diagnosing competitive superiority (1988) 
87 http://www.retailnews.dk/article/view/99348/idemobler_og_ilva_skal_udfordre_ikea#.U1Pkak3TqE4 
88 Strategic Market Management, David Aaker Damien McLoughlin, Wiley, 2012, Understanding the competitors, figur 3.2 s. 47 
89 Forstå forbrugerne, Ole Andersen, Samfundslitteratur, 2011, s. 20, 4 P’er 
90 Euromonitor / Rapport af februar 2013: Funiture og Homewares Stores in Denmark 
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produktkategorier, hvor prismæssig spredning og overlappende priser indikerer et ikke-særskilt low-end og mid-

range segment91.  

På markedet eksisterer som tidligere nævnt fuldkommen konkurrence, som typisk karakteriseres ved en Red 

Ocean strategi92. På markedet er konkurrencen hård, og overtagelse af markedsandele er i fokus. Det er et 

marked præget af manglende innovation, hvor udbydere fx forsøger at presse hinanden på pris eller andre 

parametre, hvorved der kan opnås konkurrencemæssige fordele.   

Markedets forhold kan på nuværende tidspunkt karakteriseres ud fra Berthons Cycle of Competitive retionality93 

(cyklus: at innovere  marked  at imitere  overudbud). Konkurrenter agerer i høj grad iht. at imitere 

produkter på design og funktionalitet. Konkurrenter imiterer first-movers, og derved oplever markedet 

foranlediget af rational adfærd hos konkurrenter, typisk et overudbud af en given produkttype. Den eneste måde 

at skabe ny værdi på er at starte en ny cyklus ved at innovere. Dette opleves især i mid-range segmentet.  

Der er stor konkurrence fra substituerende produkter94, hvorfor alle udbydere på markedet inden for boliginteriør 

og design vil være potentielle konkurrenter og dermed en trussel for IKEA. Boliginteriør og design er ikke 

innovativ i forhold til nye teknologier, hvilket yderligere er en faktor med indvirkning på at substituerende 

produkter hos followers lettere finder vej til markedet. Brancheglidning inden for boliginteriør og design har 

været tiltagende de seneste år, idet især forhandlere af møbler må imødekomme konsumenternes efterspørgsel 

efter hele koncepter (køb af møbler, brugskunst, etc. under samme tag)95. Tilsvarende tendens opleves i de 

danske supermarkedskæder, hvor boligtilbehør (fx møbler, brugskunst og lamper) ofte ses forsøgt implementeret 

i sortimentet. Dog tages supermarkeder i detailleddet ikke i betragtning i dette afgangsprojekt.  

5.2 Markedsandele 

Generelle markedsandele defineret som i ’Furnitures and Houseware in Denmark’96 betragtes for at anskue 

konkurrenters position på markedet overordnet. Det noteres, at fordeling af markedsandele for konkurrenter ud 

fra et generelt perspektiv ikke giver et eksakt billede af fordelingen inden for produktafgrænsningen – dog 

antages disse valide som datagrundlag iht. vurdering af konkurrenternes positionering inden for det givne 

produktkategori.  

                                                            
91 Konkurrencestyrelsen: Axcel III’s køb af Ilva A/S og Ilva AB, (Fusion mellem Ilva og IDEmøbler), Rådsmødet den 30. marts 2009  
92 Red Ocean thinking: Marketing Management, Philip Kotler m.fl., Pearson, 2012, s. 334 
93 Fag: Strategisk Markedsledelse, session 13-16, slide 16, Berthon 2000 
94 Strategic Market Management, Global Perspective, David Aaker & Damien McLoughhlin, Wiley, 2012, Porters Five Forces, s. 68 
95 Udtalelse fra Møbler + Interiør / Michael Korsager: http://www.business.dk/detailhandel/moebelbranchen-staar-over-for-konsolidering 
96 Euromonitor, Rapport af februar 2013, Funiture and Homewares Stores in Denmark, Category briefing 
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Det samlede salg i branchen97 er faldet stødt fra 17,02 millioner kroner i 2007 til 14,65 millioner kroner i 2012. 

Bemærkelsesværdigt er det, at omsætningsfaldet har medført større markedsandele for storaktørerne på 

markedet, hvilket kan skyldes, at konkurrenter på markedet er faldet fra, såvel som diversion ratios98, hvilket 

indikerer en efterspørgselssubstitution og forbrugernes skiftende adfærd mellem butikkerne. Med reference til 

Konkurrence- og forbrugerstyrelsens rapport vedr. afgørelse om møbelfusion mellem Jysk og IDdesign viser tal 

fra en i rapporten inkluderet forbrugerundersøgelse blandt andet, at hhv. 18 % af Idémøblers kunder og 19 % 

ILVAs  kunder ville vælge IKEA, hvis ’den oprindelige butik var permanent lukket’.  

Nedenfor viste markedsandele tager udgangspunkt i samme datagrundlag, men kan dog afvige iht. definerede 

markedsandele i forskellige artikler og rapporter. 

 

Model 5.1, Markedsandele99 

 

5.3 Identificering og analyse af de primære konkurrenter 

Som nævnt er markedet for boligdesign og interiør et fragmenteret marked. Med udgangspunkt i Day & Wensley 

teorier ønskes det i denne opgave at kortlægge intensiteten mellem IKEA og konkurrenter, som vurderes til at 

være de primære inden for den definerede produktafgrænsning.  

                                                            
97 Euromonitor Rapport af februar 2013, Funiture and Homewares Stores in Denmark, Category briefing3 
98 http://www.kfst.dk/~/media/Afgoerelsesdatabase/Konkurrenceomraadet/Afgoerelser/2013/20130925%20AfgoerelseMoebelfusion.pdf 
 
99 Euromonitor / Rapport af februar 2013: Furniture and Homewares Stores in Denmark 
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Til trods for at low-end og mid-range segmentets udbydere primært har fokus på prisstrategi opleves det i højere 

grad, at andre variable indgår i de overordnede konkurrencestrategier. Især IKEA har fokus på andre 

konkurrencemæssige fordele herunder medarbejderudvikling og -pleje, CSR, produktudvidelse og service 

overfor kunderne100. Disse parametre antages vigtige i vurderingen af de primære konkurrenters ageren og 

eksistens på markedet. 

Konkurrenternes fordeling af omsætning skal ses som den samlede omsætning, hvorfor primære konkurrenter i 

høj grad er vurderet ud fra regnskabsmæssige tal for virksomheden som helhed og især vægtes prioritering af de 

primære konkurrenter op mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport udarbejdet i forbindelse med JYSKs 

opkøb af IDDesign101. Idet rapporten antages som værende valid, anvendes den som relevant indikator for, 

hvordan markedet anskues konkurrenter imellem iht. forbrugernes adfærdsmønster inden for den aktuelle 

produktkategori samt hvordan konkurrenterne positionerer sig mod hinanden. Heraf identificeres og vurderes de 

to primære konkurrenter til IKEA som værende ILVA og Idémøbler.  Benchmarking mod de to primære 

konkurrenter underbygges ligeledes af udtalelser og artikler publiceret i forskellige medier102 – især 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udtalelse omkring risiko for konkurrenceforvridning på markedet vurderes 

absolut relevant103, da IKEA ville blive for dominerende på det danske marked uden Idémøbler og ILVAs 

tilstedeværelse. 

Det bør noteres at Jysk og Imerco ligeledes kunne vurderes som primære konkurrenter, men at der ses bort fra 

dem i dette afgangsprojekt, idet produktafgrænsningen vurderes ikke at være sammenholdende med sortimentet, 

tilgængeligt hos disse udbydere. 

5.3.1 Fælles parametre og strategier for ILVA og Idémøbler (IDDesign)104 

Idet ILVA og Idémøbler ejes af samme kapitalfont (senest er 80 % af aktiemajoriteten opkøbt af JYSK med Lars 

Larsen i spidsen) indledes med en række konkurrencemæssige fordele og konsoliderede strategier, hvilke er 

gældende for begge boligkoncepter. 

Værdikæden og de interne processer 

Ejerskab af samme kapitalfond vil naturligt bibringe fokus på stordriftsfordele for virksomhederne flere steder i 

værdikæden. Således optimeres fordele ved produktion og indkøb af produkter til sortiment hos begge 

                                                            
100 http://www.ikea.com/ms/da_DK/media/nyhedsrum/Aarsberetning-2012-2013.pdf 
101 http://www.kfst.dk/~/media/Afgoerelsesdatabase/Konkurrenceomraadet/Afgoerelser/2013/20130925%20AfgoerelseMoebelfusion.pdf 
 
102 http://www.business.dk/detailhandel/dyne-larsen-vil-udfordre-ikea, http://www.business.dk/detailhandel/dyne-larsen-vil-udfordre-ikea    

103 http://m.epn.dk/brancher/detail/ECE6011502/lars-larsen-er-nu-stoerre-end-ikea/ 
104 IDDesign / Årsrapport 2011/2012 
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butikskoncepter. Sammenlægning af distribution og lagerkapacitet internt samt levering til kunder er ligeledes en 

konkurrencemæssig fordel, idet omkostninger til disse aktiviteter optimeres og minimeres – altså en cost driver 

for ILVA og Idémøbler.  

Fælles for ILVA og Idémøbler er deres indsats på en sekundær salgskanal. Begge bolighuse har en simplificeret 

e-commerce platform, hvorigennem et begrænset varesortiment tilbydes. 

CSR strategi 

ILVA og Idémøblers fokus på en decideret CSR strategi, er beskrevet for IDDesign som en overordnet strategi. I 

løbet af 2011/2012 er der udarbejdet og implementeret et Code of Conduct105, således både ILVA og Idémøbler 

samt deres leverandører lever op til forventede CSR politik, som forventes implementeret i den nærmeste 

fremtid. Miljødelen iht. valg af leverandører i forbindelse med transportører og transportaktiviteter er en 

afgørende del af IDDesigns ambitioner for fremtiden. Ligeledes er fokus på et reduceret energiforbrug blandt 

ambitionerne for kapitalfonden og dens butikker. Alle fokusområder som anses for at være en ’driver for 

differentiation’. 

Overordnet konkurrencestrategi / Målsætninger 

En konsolidering af indkøbsaktiviteter i IDDesign bibringer forventninger om sikring og øget fordele på pris, 

produktkvalitet, sortiment og leveringsservice. Samtidig er der øget fokus på vækst i og udvidelse af et 

forhandlernetværk og bolighuse for at imødekomme højere markedsandele i strategisk rigtige geografiske 

områder. 

Gældende for begge bolighuskoncepter er en intensiveret marketingindsats og et øget kundefokus herunder 

excellent kundeservice succesparametre, som forventes at imødekomme de usikre konjunkturer og medføre øget 

markedsandele. Overordnet er der tale om drivers for differentiation, idet ILVA og IdéMøbler ønsker at skille 

sig ud gennem tilpasset kommunikation og sikring af, at kunder imødekommes og får en unik serviceoplevelse.  

Til trods for konsolidering af flere aktiviteter og tiltag ønsker IDDesign til stadighed, at de to boligkoncepter skal 

differentieres og positionere sig forskelligt106, hvorfor de to butikskoncepters individuelle strategier og 

konkurrencemæssige fordele indgår herunder. 

5.3.2 ILVA 

ILVA er præsenteret på det danske marked med 6 bolighuse, som alle er placeret i storbyområder. Konceptuelt 

                                                            
105 http://en.wikipedia.org/wiki/Code_of_conduct  
106 http://www.audon.dk/documents/pdf/Ilva.pdf 
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er ILVAs identitet baseret på et moderne storbykoncept og kendetegnes ved moderne design til særdeles 

konkurrencedygtige priser og store bolighuse. 

Finansiel performance 107 

ILVAs omsætning har siden 2008/2009 (284.135.000 kr.) været stødt stigende. EBIT viser dog, at virksomheden 

ikke har evnet at tjene penge på de ellers positive omsætningstal, hvilket kan skyldes for dyre vareindkøb eller 

høje lønomkostninger. En faldende dog positiv dækningsgrad viser, at ILVA heller ikke har været i stand til at 

opretholde samme niveau for overskud, som tjenes på produkter, hvorfor ILVA ikke har kunnet skabe en positiv 

bundlinje og derved profit siden 2009/2010. Og dette til trods for en stigning i ILVAs markedsandele på det 

danske marked.108 Overskudsgraden indikerer dog, at ILVA efter et markant fald i overskudsgraden i 2009/2010 

har formået at forrente den indskudte kapital positivt til 2,47 % i 2011/2012. 

Identitet 

ILVAs mission er, at boligkæden skal afspejle et DNA, som kendetegnes ved høj kvalitet og godt design med 

autoritet og kant – samtidig til en pris, hvor de fleste kan være med. 

Med sloganet109 ’Enjoy the wide selection’ forsøger ILVA at formidle et brand, som både tilbyder sine produkter 

til en bred målgruppe, men samtidig kombinerer sit brand med noget moderne, som har international karakter. 

ILVA adskiller sig ligeledes fra markedet med en ny kommunikationsstrategi, som skal sikre, at bolighuset 

følger med tiden og kommunikere med forbrugeren via de digitale medier110. Ilva er i øvrigt præsenteret på de 

sociale medier, hvor møbelkæden især på Facebook har fokus på forbrugerne. 

Butiksoplevelsen hos ILVA sætter ligeledes kunden i centrum – og en oplevelse skal være incitament til at 

besøge og handle sine produkter til boligen i ILVA.111 

For ILVAs identitet er der overordnet fokus på drivers for differentiation, idet der er tale om visioner og tiltag, 

som arbejder mod, at ILVA af forbrugerne opleves som noget særskilt. 

Promotion 

ILVA har løbende aktiviteter på sociale medier samt annoncering via diverse platforme. Samtidig er promotion 

aktiviteterne i høj grad fokuseret på tilbudsaviser, som distribueres til husstande i Danmark. 

                                                            
107 ILVAs officielle årsregnskaber. Se bilag 3 for relevante beregninger og grafer i bilag 3 
108 Se ovenstående fordeling under afsnittet ’Markedsandele’ 
109 http://www.ilva.dk/om_ilva/ilva_brandet.html 
110 http://www.business.dk/premium/businessdirect/outcom-as/ilva-indgaar-samarbejde-med-reklamebureauet-envision 
111 http://www.ilva.dk/inspiration/oplev_det_nye_laekre_ilva.html 
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5.3.3 Idémøbler 

Idémøbler kæden består af 31 bolighuse og 5 tilknyttede Idémøbler112 i Danmark. Konceptuelt er Idémøblers 

overordnet konkurrencestrategi baseret på et bredt sortiment i godt design og god kvalitet med et landsdækkende 

netværk af typisk mellemstore bolighuse113.  

Finansiel performance114 

Efter nedgang i omsætningstallene fra 2008/2009 (997.589.000 kr.) til 2010/2011 (843.000.000 kr.) har 

IdéMøbler formået at skabe en positivt vækstende omsætning de efterfølgende år - primært i 2012/2013 

(1.063.107.000 kr.), men et lavt EBIT som i 2010/2011 rammer nulpunktet og herefter udvikler sig i negativ 

retning, evner Idémøbler ikke at opretholde de positive tal. Dette kan være en indikation på, at Idémøbler har 

haft høje udgifter til løn eller kan have haft store afskrivning på store varelagre. Det kan ligeledes betyde, at 

Idémøbler køber sine varer for dyrt, hvilket de høje udgifter til varedebitorer kan være en indikation for. En 

positiv og jævn dækningsgrad indikerer, at møbelkæden formår at skabe indtjening på sine produkter – dog er 

der tale om en forholdsvis lav dækningsgrad. En stødt faldende overskudsgrad, som i 2011/2012 lander på 

negative tal, vidner om, at IdéMøbler, med udgangspunkt i anvendte regnskabsår, trods indskudt kapital ikke 

evner at skabe profit. Dog oplever Idémøbler at komme ud af første kvartal i 2014 med et positivt resultat115. 

Interne ressourcer 

En kapitalindsprøjtning til Idémøbler har i høj grad bidraget til, at boligkæden har haft mere økonomisk råderum 

til at udvikle sig på indsatsen mod kunder med intern optimering og uddannelse af medarbejderstab – en cost for 

differentiation, som kan være afgørende for at kunder i højere grad får en bedre oplevelse hos Idémøbler 

fremadrettet.  

Samtidig har en sortimentsudvidelse116, som en driver for differentiation, været bibringende til en fremgang for 

IdéMøbler – dette til trods for en mistillid hos 200 kunder, som ikke har fået leveret sine købte produkter iht. 

aftale. Manglende kapacitetsmæssige ressourcer vurderes af kædens direktør som årsag hertil, hvilket Idémøbler 

efterfølgende har investeret i udvidelse af117. 

                                                            
112 IdéMøblers company page på LinkedIn 
113 IDDesign Årsrapport 2012/2013 
114 IDdesigns officielle årsregnskaber. Se beregnede tal i bilag 3 
115 http://www.wood-supply.dk/article/view/126501/forarsoptimisme_i_idemobler#.U1UzZE3TqE4 
116 http://www.wood-supply.dk/article/view/126501/forarsoptimisme_i_idemobler#.U1UzZE3TqE4 
117 http://www.retailnews.dk/article/view/123292/kunder_i_opror_over_idemobler#.U11LTE3TqGd 
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Identitet 

Missionen for Idémøbler er at tilbyde den moderne forbruger helhedsløsninger og møbler, der kan være med til 

at gøre hverdagen lettere, sjovere og flottere118 - en identitet afspejles i sloganet ’Levende hjem’. 

Promotion 

I tråd med ILVA er der fokus på aktiviteter på de sociale medier, annoncering på forskellige platforme samt 

løbende distribution af tilbudsaviser. 

5.4 Opsamling 

Et fragmenteret marked bestående af mange forskellige udbydere, som især har haft pris som en primær 

konkurrenceparameter, er kendetegnet for konkurrenceintensiteten inden for boliginteriør og design i Danmark. 

Substituerende produkter og brancheglidning er især kendetegnende for udviklingen i den i opgaven definerede 

produktkategori. Markedet går mod en konsolidering med færre men større konkurrenter. Volumen på markedet 

er faldende, og alligevel opleves øget markedsandele hos de større spillere, som gennem konceptuel udvikling 

ser ud til at udkonkurrere de mindre aktører på markedet.  

Både ILVA og Idémøbler er udfordret på evnen til at skabe profit på deres forretning til trods for positive 

omsætningstal. Dog kan Jysks overtagelse af hovedparten af aktier i begge butikskoncepter betyde en 

kapitalindsprøjtning og udnyttelse af stordriftsfordele for begge butikskoncepter, hvilket kan ændre den 

finansielle performance for fremtiden. 

Et fokus på tilgængeligheden hos de primære konkurrenter viser, at Idémøbler skiller sig ud, idet deres 31 

bolighuse naturligt er placeret med mindre geografisk spredning. 

Ud fra de primære konkurrenters satsninger og konkurrencemæssige fordele tyder alt på, at fokus på CSR og 

udvikling af medarbejderstaben er prioriteret. Desuden vurderes det at fokus på at tilbyde ’hele konceptet’ i de 

enkelte butikker er måden hver konkurrent positionere sig på. Begge primære konkurrenter satser overordnet set 

på en kombination af en lavomkostningsstrategi og en differentieringsstrategi. 

 

5.5 KSF 

Nedenstående KSF’ere (Key Succes Factors)119 er de væsentligste parametre nødvendige for at begå sig i 

markedet for boliginteriør og design. 

                                                            
118 http://markedsforing.dk/artikler/kampagner/m-belk-de-g-r-nye-reklameveje 
119 Strategic Market Manegement, David Aaker og Damien McLoughlin, Wiley, 2012, s. 73 
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For spillerne på markedet gælder det om at have A&C’er (assets and competencies) strategisk korrekt udfærdiget 

og implementeret, således de kan konkurrere succesfuldt på markedet. Der er de strategiske nødvendigheder, 

som ikke nødvendigvis viser en fordel, men såfremt spillere på boliginteriør og design markedet ikke har dem, 

kan det føre til store svagheder.  Der er også de strategiske styrker, dem hvor spillerne på boliginteriør- og 

designmarkedet udmærker sig og som skaber en fordel for dem.  

    

- 1. udvalgte KSF, som er en strategisk nødvendighed er, prisfokus og procesoptimering.  

Som følge af samfundstendensen ’brug og smid væk’ skal hvert led i værdikæden opnå profitabilitet, 

grundet den hårde priskonkurrence i branchen.  

Procesoptimering som fx det rigtige valg af leverandør og procurement alliancer, er nogle af de 

strategier der er oplevet i branchen, for at imødekomme bedre konkurrencedygtige 

omkostningsstrukturer.120 Economic of scale er mindsket gennem de seneste 20 år, og der skal her ses 

på, hvor profitten ligger ift. markedsandelene. 

- 2. udvalgte KSF er tilgængelighed, som er en strategisk styrke.  

Virksomhederne skal møde kunderne, dér hvor de er – om det er fysisk eller online, såfremt de skal have 

en chance for at imødekomme behovene. Forbrugsadfærden er udviklet og i dag benyttes der flere 

kanaler før endeligt køb foretages. Grundet en travl hverdag, tænker forbrugerne på bekvemmelighed og 

dette stiller større krav til virksomhederne, og hvor de er placeret.  

 

KSF’erne skal prioriteres og relevansen af virksomhedernes A&C’er skal vurderes, samt en vurdering om hvilke 

som vil være de mest kritiske i fremtiden. Dynamikken på markedet vil altid være foranderligt, og derfor skal 

A&C’erne også ændres over tid. 

    

6. Kundeanalyse 

Med reference til Day & Wensleys ’back to orientation’ tilgang til analyse af kunderne tages der udgangspunkt i 

slutforbrugersegmentet og derfra vil en anskuelse bagud fra kunde til virksomhed identificere nødvendige 

                                                            
120 Analyse, Retailing in Denmark, side 2, februar 2013,  

http://www.portal.euromonitor.com.esc‐web.lib.cbs.dk/Portal/Pages/Definitions/Definitions.aspx 
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strategier og tiltag, som skal forbedre IKEAs præstation, se strategiudvælgelse afsnit 10.1..  Succeskriterier er 

oftest vedvarende kundetilfredshed og brand loyalitet, hvilket nedenstående segmentering vil tage sit afsæt i.  

Segmenteringen er essentiel for IKEA. Til trods for IKEAs kommunikation med massemarkedets effekter 

herunder TV spots, har virksomheden stadig stor fordel i at have et specifikt kendskab til deres egentlige 

kundegrundlag, således at en SCA overfor kunderne kan genereres. 

 

6.1 Vurdering af resultater udledt af spørgerammen 

Spørgerammen tager sit udgangspunkt i primær data ved en deskriptiv analyse via internet surveymetoden121. 

Informationsbehovet er et ’øjebliksbillede’ af, hvordan IKEAs omverden ser ud med specifikt henblik på, hvilke 

præferencer forbrugerne har, når de handler boliginteriør til hjemmet. Endvidere at få en dybere tilgang og 

forståelse for, hvordan brandingværdien og associationerne er overfor IKEA samt deres primære konkurrenter.  

Analysens univers omfatter danske forbrugere herunder segmenterne ’trendsættere’, ’den stilbevidste forbruger’ 

og ’den fornuftsbetonet forbruger’, som angivet herunder. 

Spørgsmålene er stillet, så de giver den relevante information der er nødvendigt for belysning af ovenstående. 

Spørgsmålene er udformet, således at formuleringen bliver entydigt og let forståelig for respondenten – dermed 

opnås så præcise svar som muligt.  

Udformningen af spørgsmålene er forsøgt formuleret så motiverende som muligt for respondenten, hvilket 

sikredes ved bl.a. at tage udgangspunkt i dennes erfaringsverden, ved formulering i let forståeligt sprog og ved at 

vække interessen hos respondenterne. Spørgsmålene optræder også i et naturligt flow og en logisk rækkefølge.  

I spørgerammen er der benyttet de samme typer spørgsmålsbatterier, således denne serie af samme svarskala, har 

gjort det nemmere for respondenten. Nominalskalaen, intervalskalaen og semantisk differentialskalaen er 

anvendt.  

I analysen er der ikke benyttet CAPI el. CATI interview, idet brandet IKEA har en høj kendskabsgrad, og det 

vurderes ikke nødvendigt at ’at hjælpe’ respondenten gennem spørgsmålene. 

 

Erfarede skævheder og bias 

Der er opstået en mulighed for bias i spørgerammen, da mange bekendte til forfatterne af afgangsprojektet har 

                                                            
121 Anvendt Markedsanalyse, Poul K. Faarup & Kenneth Hansen, Hans Reitzels Forlag, 2008, s. 29 
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besvaret spørgsmålene. Spørgerammen er sendt ud via de sociale medier initieret af forfatterne til 

afgangsprojektet og derfor er svarprocenten i aldersgruppen 26-35 år også højest, med 48 %. Ydermere skal der 

tages højde for ’friendlyness’ faktoren, netop fordi det er bekendte som primært har svaret og der kan derfor 

komme en skævhed i, at de derfor ikke har ønsket at svare, med negativt udfald på spørgsmålene.  

Ved spørgsmålet ’Er du ikke medlem af IKEA Family, påtænker du så at blive det i nærmeste fremtid?’ skulle et 

filter have været anvendt, således at data havde været vist mere korrekt og respondenten ikke havde haft 

mulighed for at ’springe’ dette spørgsmål over.   

Ved spørgsmålet, ’Hvad synes du om IKEA?’, var valgmulighederne trendy, billig, høj kvalitet, inspirerende og 

troværdig – her ville der med fordel kunne være opnået en bedre tilgang, såfremt mere negativt ladede ord også 

var anvendt fx traditionel eller kedelig som en svarmulighed.   

Med fordel kunne der være spurgt ind til respondentens indkøbsvaner ift. brug af internettet, eftersom dette er en 

stor trend hos forbrugerne og kunne her være anvendt for at se om IKEAs salgsplatform på internettet blev 

opfattet som foretrukken og bred nok i sit udbud af virksomhedens samlede produktportefølje.   

En prætest at spørgerammen ville have vist, hvor validiteten var, altså hvorvidt der rent faktisk blev målt efter 

intentionen. Prætesten kunne også være behjælpelig til, at der var kommet en højere grad af reliabilitet ind i 

resultatet, så skulle der fx ske en gentagen af spørgerunden på ny en anden gang, ville spørgerammen være 

reproducerbart.  

 

Hypoteser 

Med udgangspunkt i brandværdien og associationer overfor IKEA er nedenstående hypoteser udvalgt: 

1. 70 % af respondenterne oplever IKEA som billig 

2. Respondenterne oplever i højere grad ’value for money’ hos IKEA, sammenlignet med IKEAs primære 

konkurrenter. 

3. En overvægt af kvinder handler boliginteriør, når de er i iKEA.  

 

Indikatorer 

Ud fra spørgerammens resultater indikeres det, at IKEA er det mest foretrukne indkøbssted for boliginteriør. 

Sammenlignet med de øvrige i spørgerammen angivet udbydere af boliginteriør handler respondenterne 3 gange 
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så meget i IKEA. Når der handles boliginteriør lægges hovedvægten på visuel oplevelse i butikken, god service, 

hurtig levering og i meget lille grad lægges der vægt på miljøvenlige materialer samt forsvarlig emballering. 

Hypotese 1 kan bekræftes, idet 72 % af respondenterne vurderer IKEA som ’billig’, hvorfor denne hypotese kan 

bekræftes. 

Sammenlignet med IKEAs primære konkurrenter, ILVA og Idémøbler, indikeres det, at ’value for money’ i 

markant højere grad opleves hos IKEA, hvorfor hypotese 2 kan bekræftes. Dog skal det betragtes, at vægtningen 

af prisen skal holdes op mod design, funktionalitet og kvalitet, som er de øvrige mest markante parametre, som 

respondenter vægter i denne sammenhæng, hvorfor pris ikke kan stå alene. 

75 % af de kvindelige respondenter mellem 26-45 år handler primært boliginteriør når de er i IKEA, hvorfor 

hypotese 3 kan bekræftes. 

Respondenter lægger primært vægt på henholdsvis pris, funktionalitet, design og kvalitet, når de skal indrette sit 

hjem. Trend er derimod den eneste parameter, som tillægges mindst værdi, når respondenterne tager 

udgangspunkt i indretningen at hjemmet.  

73 % af respondenter handler 1-3 gange årligt hos IKEA, og når de handler er det primært boliginteriør fx vaser, 

tæpper og stearinlys til deres hjem. Denne produktkategori er efterfulgt af henholdsvis produktkategorien 

’opbevaringsmøbler’ herunder kommoder og ’køkkentilbehør’ herunder potter og pander. Dette indikerer, at 

IKEAs kunder primært handler produkter med en forholdsvis kortvarig forbrugsgode, hvilket  er nært relateret 

til, at markedet er præget af en ’brug og smid væk’ kultur. 

Respondenter opfatter IKEA som værende troværdig. Troværdigheden indikerer, at forbrugeren får, hvad de 

forventer, når de handler i IKEA. Dette hænger sammen med, at knap 50 % af respondenterne har svaret ’helt 

enig’ ved spørgsmålet om, at IKEA lever op til deres forventninger ved indkøb af boliginteriør.   

Inspiration er ligeledes vægtet højt hos respondenterne i deres associationer til IKEA. Den inspirerende faktor 

indikerer og hænger sammen med i hvor høj grad respondenternes vægter en visuel oplevelse i butikken. 

I spørgerammen er det med spørgsmålet ’Hvis IKEA en dag ikke eksisterer mere, hvor ville du så foretage dine 

boliginteriør og design køb henne?’, søges det be- eller afkræftet hvorvidt Konkurrence- og forbrugerstyrelsens 

undersøgelse af diversion ratio122 er retvisende. Respondenternes svar herpå indikerer en klar overensstemmelse 

med, at respondenterne ville foretage sine køb hos Idémøbler og ILVA - hvorfor det kan betragtes bekræftet.   

                                                            
122 http://www.kfst.dk/~/media/Afgoerelsesdatabase/Konkurrenceomraadet/Afgoerelser/2013/20130925%20AfgoerelseMoebelfusion.pdf 
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59 % af respondenterne er medlem af IKEA Family, heraf har 3 % flere kvinder angivet, at de er medlem. Dette  

indikerer et højt kendskab og tilvalg af dette loyalitetsskabende produkt.  

18 % af respondenterne, som i forvejen ikke er medlem af IKEA Family, påtænker at bliver det i nærmeste 

fremtid. 72 % af disse respondenter har svaret ’helt enig’ i at IKEA er billig, 27 % har svaret ’helt enig’ og 54 % 

har svaret ’overvejende enig’ i, at IKEA er troværdig. Dette er et positivt incitament for, at disse respondenter i 

nærmeste bliver en del af det loyalitetsskabende produkt og med den ønskede image opfattelse af IKEA.   

 

6.2 Livsstilssegmenter  

IKEA definerer sin primære målgruppe som værende kvinder mellem 25-49 år123. Med afsætning i den 

definerede produktafgrænsning vurderes det nødvendigt at klarlægge en mere detaljeret segmenteringsstrategi 

for at kunne afdække et vækstpotentiale inden for denne. 

Med udgangspunkt i det danske markeds strømninger er det interessant at delkomponere IKEAs primære 

målgruppe og kombinere disse med GallupsKompas livsstilssegmenter124, se model nedenfor, idet køb af 

boliginteriør og design i høj grad er afledt af forbrugernes livsstil, holdninger og værdier. Ligeledes defineres 

Kompas’ livsstilssegmenter med udgangspunkt i de to dimensioner ’fællesorienteret – individorienteret’ og  

’moderne – traditionel’ – heraf er 9 livsstilssegmenter yderligere defineret. Fordelen ved at anvende 

GallupKompas er, at denne ikke begrænses af demografiske forhold. 

 

Model 6.1, GallupKompas livstilssegmenter  
 
Med henblik på at være i stand til at sikre det rette marketingmix er nedenstående segmenter defineret: 

                                                                                                                                                                                                            
 
123 Se bilag 5, Spørgsmål relateret til interview med IKEAs CMO Lena Gaarde 
124 Forstå forbrugeren – og bliv en bedre markedsfører, Ole E. Andersen, Samfundslitteratur, 2011, s. 201 
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Segment 1- ’trendsætterne’:  

Dette segment ligger sig op ad livsstilssegmentet ’moderne-individorienterede’. Typiske karakteristika for 

forbrugerne i dette segment er knaphed på tid – hverdagen er præget af travlhed.  Forbrugerne i dette segment er 

typisk koncentreret om at skabe sig en karriere, hvilket tiden i høj grad er fokuseret på. Dette segment bor 

primært i storbyerne, og de vil gerne forny deres hjem men ikke på bekostning af tiden, der skal bruges på at få 

det nyeste og mest ’hippe’. Segment 1 tænker i tilgængelighed og i ’one stop solution’, dvs. de skal kun handle 

ét sted. Især internettet er en væsentlig kilde til søgning af information. Aldersmæssigt er forbrugerne i 

segmentet mellem 25-35 år. 

 

Segment 2- ’den stilbevidste forbruger’:  

Der er primært tale om byboere i større byer. Segmentet kan sammenholdes med adfærd og holdninger 

karakteriseret i det ’moderne’ segment, som i høj grad har interesse i kvalitets- og mærkevarer. Segmentet er 

opmærksomme på nye trends og livsstilsprodukter, hvorfor de er bevidste om indretning af deres hjem, men 

anser ikke penge som en målestok for, hvordan de klare sig i forhold til andre. Typisk ligger aldersfordelingen 

mellem 35-49 år og i høj grad er der tale om etablerede forbrugere – både hvad angår bolig og familie. 

Forbrugerne i dette segment er fokuseret på karrieren og har typisk lange arbejdsuger. De handler gerne flere 

steder for at få det rigtige. Adfærd og holdninger kan sammenholdes med det ’moderne’ livsstilssegment. 

Aldersmæssigt er de mellem 35-49 år. 

Segment 3- ’den fornuftbetonede forbruger’: 

Karakteristika for dette segment tager sit afsæt i ’center-segmentet’. Segmentet betragtes som et gennemsnitligt 

segment, hvor forbrugerne ikke går i én retning, men i højere grad tager lidt med fra hvert af de øvrige 

segmenter. Disse er repræsenteret, idet de betragtes som den ’brede målgruppe’125, hvilket til stadighed er 

interessant for IKEA. Hovedvægten betragtes som kvinder, og der er tale om et segment, som i højere grad har 

gjort sig nogle erfaringer og som vægter pris, funktionalitet og kvalitet mod hinanden. Samtidig er der primært 

tale om followers, som finder inspirationen i de øvrige segmenter. Alderen i segment 3 imødekommer i højere 

grad IKEAs overordnede primære segment, men dog defineres de her som værende 40-60 år. 

Unmet needs126 

Tilgængelighed i forhold til de fysiske butikker og internettet er IKEAs overskyggende ’unmet need’ hos 

forbrugeren.  

                                                            
125 Interview med IKEAs CMO Lena Gaarde 
126 Strategic Market Management, David Aaker / Damien McLoughlin, Wiley, 2012, s. 26 og 35 
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Det kan have en stor effekt for IKEA, at de ikke er til stede centralt i storbyerne. Forbrugerne kan nemmere gå 

ind hos en konkurrent, som er bredere repræsenteret geografisk og dermed få opfyldt deres behov.  

Det vurderes samtidigt, at internettet ville kunne kompensere for den manglende tilstedeværelse rent geografisk, 

såfremt hele IKEAs produktportefølje, især boliginteriør og design produkterne, var tilgængelig på e-commerce 

platformen.  

I spørgerammen kunne der med fordel være spurgt ind til respondenternes ’unmet needs’ relateret til 

tilgængelighed, produktfunktionalitet, emballering og parkeringsforhold.  

 
6.3 Opsamling 

Ud fra ovenstående indikationer fra den anvendte spørgeramme, IKEAs nuværende segmentering og 

GallupKompas’ livsstilssegmenter127 sammenfattes nedennævnte segmenter som værende interessante for IKEA, 

når der er tale om boliginteriør og design. Dog skal det nævnes, at definerede segmenter betragtes dynamiske 

samt at udvalgte karakteristika, adfærd og psykografiske kriterier, anses som en tillagt faktor for at kunne 

vurdere og arbejde videre med de udvalgte segmenter på et taktisk plan. 

 

7. SWOT  

Nedenfor er opsummeringen af SWOT som skitserer udfaldet af analysen for IKEAs strategiske 

planlægningsproces, hvor formålet er at matche de markedsmuligheder, der foreligger for IKEA i en TOWS 

analyse, jf. afsnit 9.1.  

                                                            
127 http://www2.tns‐gallup.dk/vores‐markedsfokus/medier/printmedier/gallupkompas/kompas‐segmenter.aspx 
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Model 7.1, overblik over SWOT 

 

 

8. Vurdering af datafangst og øvrige kilder ex post 

Markedets forudsætninger og data herom anses som værende valid, idet udgangspunktet er taget i udarbejdet 

kvalitative og kvantitative rapporter indsamlet hos bl.a. Euromonitor og Konkurrence- & Forbrugerstyrelsen. 

Dette har givet et datagrundlag, som både er set ud fra dansk perspektiv såvel som internationalt.  
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Det ville have været ønskeligt med mere detaljeret indsigt og data omkring selve brandingperspektivet for 

konkurrentdelen, således at et stærkere fundament i primære konkurrenternes ageren og herunder deres brand 

identity og brand image kunne behandles og vurderes.  

 

9. Den strategiske analyses output  

9.1 TOWS 

TOWS matrixen128 nedenfor er opstillet med de samlede styrker og svagheder (SW) samt muligheder og trusler 

(OT) for at generere IKEAs strategiske tiltag (indsatsområder/issues). Alle SW’er og OT’er er oplistet og i 

prioriteret rækkefølge. De væsentligste af alle 4 faktorer vil være benyttet i operationaliseringen for at finde de 

alternativer, der skal føre til IKEAs fremtidige markedsføringstiltag.  

Mange stakeholders og deres interesser er oftest i uoverensstemmelse med hinanden. Hvorfor det er IKEAs 

ledelses beslutninger, der afhænger af, hvordan disse uoverensstemmelser kan være i effekt samtidigt og IKEA 

stadig kan opnå og udvikle en succesfuld forretning.  

Via tilgangen om, hvordan IKEAs forretning er, hvem IKEAs kunder er, hvad vil IKEAs kunder have og 

hvordan skal forretningen være, operationaliseres dette gennem TOWS og alternativerne findes. Hver alternativ 

afsluttes med en ’action’, som konkretiserer de strategiske tiltag herunder et tidsmæssigt perspektiv.  

                                                            
128 Materialesamling, Marketing Management, HD 2. del, Academic Books, 2013-2014, s. 60: The TOWS Matrix – A Tool for Situational 
Analysis, Heinz Weirich, Pergamon Press Ltd, 1982 
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Model 9.1, overblik over TOWS matrix 

 

SO: Maxi-Maxi 

Fordelagtigt for IKEA at være i denne position, hvor potentiale for at kunne maksimere styrkerne og 

mulighederne foreligger. Her ledes styrkerne og ressourcerne udnyttes til at opnå fordele på markedet for 

boliginteriør og design.  
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Styrke IKEAs Brand Equity  

(S1 + S2 + S3 +S7 + O1 + O2 + O3 + O4) 

IKEA har Danmarks stærkeste brand, hvilket er en SCA for virksomheden. IKEA har opnået en stærk finansiel 

performance samt medarbejderfokus og en stigende markedsandel, hvilket forpligter virksomheden til at bevare 

deres styrke og relevans som brand. Da dette ses i sammenhæng med mulighederne på markedet for fremgang i 

den danske økonomi samt stigende beskæftigelse, øget forbrug og øget forbrugertillid, er det essentielt for IKEA 

at bibeholde denne stærke brandmæssige position.  

Virksomhedens fokus bør være på deres kerneværdi ’demokratisk design’ med tesen om, at de udbudte 

produkter skal alle have råd til, og det skal gerne være ’allemandseje’.  

En extended core129 af IKEAs kerneværdier er derfor ikke en option, der vil være fordelagtig for virksomheden 

fx ved dyrere design og andet materialebrud end det som anvendes i dag. 

’Value for money’ som er IKEAs SCA hænger i tråd med markedet svagt stigende økonomiske vækst og denne 

prispositionering er en positionel fordel130 for virksomheden.      

 

Action: Der skal fokuseres på ’Gør det vi gør i dag, bedre!’131 og tankegangen om ’Value for money’ 

bibeholdes. Dette skal holdes konsistent hele tiden – på taktisk plan skal handlingsparametrene stadig være i 

stort fokus, som de er det i dag.  

 

ST: Maxi-Mini 

Strategien er her IKEAs styrker, som kan stå i mod trusler i miljøet. IKEA har fordel i at benytte styrkerne med 

diskretion og tilbageholdenhed.  

Bibeholde/øge markedsandel 

(S2 + S3 + S4 + T3) 

Ud fra styrken associationer, vurderingen af IKEA som brand og positionering har virksomheden fordel i at 

benytte sig af en overlegen diskretion i forhold til at holde ’kursen’ ved den konstante prissætning og dermed 

stadig fokusere på at levere samme produktkvalitet. Derved overkommes truslen af den mulige 

konkurrenceforvridning på markedet ved at konkurrenter går sammen og laver ’slagtilbud’ samt forsøger at 

skabe attention hos forbrugerne via handlingsparameteren pris.  

                                                            
129

 Fag: StrategicBrand Management, udleveret undervisningsmateriale, lektion 2 ved lektor Mogens Bjerre 
130 Materialesamling Marketing Management HD 2. del, Academic Books, 2012-2014, Artikel: Day & Wensley, Assesing Advantage: A 
Framework for Diagnosing Competetive Speriority 
131 Udtalelse fra IKEAs CMO Lena Gaarde 
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Action: De 21 % i markedsandele, som afspejlede sig i 2012132, skal derfor bibeholde deres relevans hos 

forbrugerne ved intensivering af image gennem konstant tilstedeværelse og gennem sine budskaber.   

Det tidsmæssige perspektiv for eksekvering af dette er ultimo 2014 og frem, idet der er tale om  

positioneringsdisciplin, som er konstant og dermed ikke på kampagnebasis.  

 

WO: Mini-Maxi 

Mulighederne fra det eksterne miljø er her, men med IKEAs svagheder er det en udfordring for virksomheden at 

opnå fordelene i forhold til markedskravene. 

Større tilgængelighed 

(W1 + W3 + W4 + O1 + O7) 

Ud fra IKEAs svagheder e-commerce, tilgængelighed, værdikæder ift. levering er det en udfordring for 

virksomheden at opnå fordele i forhold til mulighederne omkring den økonomiske vækst og 

befolkningstilvæksten, der forefindes i det eksterne miljø. Her er det specifikt et issue/indsatsområde for IKEA, 

at de kun har 5 varehuse i Danmark. Denne geografiske spredning kan resultere i tabt salg og markedsandele i 

forhold til de andre konkurrenter på boliginteriør og design markedet, som er bredere repræsenteret via de 

fysiske butikker. Ift. brancheglidning er dette også en væsentlig faktor for IKEAs, at deres kunder køber 

boliginteriør og designvarer, der er nødvendige i hjemmet, i FMCG kæderne133, som er væsentligt bredere 

repræsenteret geografisk end IKEA nogensinde kommer til at blive.  

 

Action: IKEA skal tænke i nyt forretningsperspektiv fx ved lancering af nye konceptstores som ’IKEA 

BOLIGINTERIØR’, som kunne skabe en større tilgængelighed med mindre geografisk spredning. Disse mindre 

butikker kontra varehusene ville kunne lokaliseres i butiksmiljøer placeret i de store og mellemstore byer. Denne 

nytænkende ’Markedsudvikling’134 ville skabe en grobund for at imødekomme svagheden tilgængelighed og 

muligheden befolkningstilvæksten i storbyerne og det tidsmæssige perspektiv er august 2015.  

 

Konceptuel storbystrategi 

(W2 + W3 + W4 + O4 + O7) 

Bred eksponering i storbyerne ville skabe differentiering i IKEAs kommunikative budskab – noget som 

forbrugerne ikke havde forventet og dermed en overraskelsesfaktor, som ville skabe interessen og positivt sætte 

IKEA i et andet lys end det traditionelle billede, der tegner sig af virksomheden i dag. Differentiering i 
                                                            
132 Euromonitor / Rapport af februar 2013: Furniture and Homewares Stores in Denmark 
133 Udtalelse fra IKEAs CMO Lena Gaarde 
134 Materialesamling Marketing Management HD 2. del, Academic Books, 2012-2014, Ansoffs vækstmatrice 
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parametermixet under promotion ville være et fokuspunkt, og som i mindre grad ville have en kapital binding i 

forhold til ovennævnte alternativ.  

 

Action: ’Pop up stores’135 ville være et specifik punkt, der ville kunne skabe hype og opmærksomhed for 

brandet IKEA på en helt anden måde, end virksomheden gør i dag. En sådan butik skulle lokalisere sig i fx 

Købehavns centrum, dvs. indre by, hvor ’highstreet’ butikker er placeret, og der kommunikeres til 

massemarkedet, som også IKEA søger at ramme. Denne ’Pop up store’ kunne have forskellige events eller ’give 

aways’. Den skulle ikke være et fast inventar i bybilledet, men det skulle være en ’gimmick’, som skulle skabe 

en anderledes tilgang til brandet IKEA – eventuelt i forlængelse af det nye katalogs udgivelse august 2014 eller i 

forbindelse med lancering af den nye udviklede E-commerce platform.     

 

Produktudvikling136  

(W2 + O5 +O6) 

En intern begrænsning hos IKEA er den manglende fokus på differentiering. På nuværende tidspunkt er der i 

ringe grad en nuværende fokuseret strategi ift. produktudvikling. Der fokuseres dog på forbedring af 

produkterne, men de nye produkter, som ikke har været på kataloget side endnu forefindes ikke. Ses dette imod 

de muligheder, der er i Danmark mht. R&D støtte, ville det være hensigtsmæssigt for IKEA at se på, hvilke 

udviklinger der kunne have en specifik effekt for dem.  

 

Action: Igangsættelse af en målsat plan allerede medio 2014 for at klarlægge og kalkulere sig frem til, hvorvidt 

denne R&D støtte kunne være behjælpelig til, at virksomheden kunne få igangsat nogle af de udviklinger der 

eventuelt allerede er på tegnebrættet, men ikke har været en strategisk prioritet. Det skal i samme moment 

vurderes, hvorvidt den interne kapacitet er til stede, og om de rigtige til opgaven er ansat, således mulighederne 

imødekommes.   

 

Opkøb el. udvikling af værdikæden  

(W4 + O3 +O4) 

IKEAs interne begrænsning i forhold til ikke at have den totale styring af alle led i værdikæden med særlig 

henblik på den ene primære down stream aktivitet, leverance til kunde, ses i relation med det eksterne miljøs 

muligheder. Forbrugertillids indikatoren viser tegnpositive tegn og selv forbruget er også i vækst. Her er det et 

issue for IKEA, at de ikke selv har den totale styring af alle led i værdikæden, idet nogle af de forbruger, som 

                                                            
135 Inspiration fra Anthon Bergs ´pop up store’ i København ultimo 2012,  
http://www.psfk.com/2012/03/buy-chocolate-with-good-deeds.html#!OuEAY  
136 Materialesamling Marketing Management HD 2. del, Academic Books, 2012-2014, Ansoffs vækstmatrice 
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ville vælge IKEA til, kun gør det én gang efter de kunne havde en erfaret vag oplevelse af virksomheden 

leverance, som kommer fra ekstern partner.   

 

Action: Igangsætning af målsat plan eksekveret i primo 2015 om vertikal forlæns integration, således den 

værdikædestyringen bliver totalt.  

I forhold til Brand Touchpoint Wheel137 og Post-purchase Experience-fasen, er det i dette sidste punkt i hjulet, 

hvor der er mulighed for kontakt med kunderne, og netop her skulle værdien skabes i, at det er en IKEA ansat 

der leverer varen, hvor påvirkning gennem ’Living the brand’138 ville være større her end ved en ekstern partner. 

Denne sidste fase er den afgørende faktor for, om IKEA leverer den reelle tilfredsstillelse til kunden.   

 

WT:Mini-Mini 

Denne position er ikke ønskværdig. Her er stort fokus på minimering af de interne svagheder og de eksterne 

trusler.  

E-commerce platform 

(W1 + W3 + T1 + T2) 

IKEAs position her er af vigtig karakter, eftersom den interne begrænsning i forhold til e-commerce platform 

ikke er udviklet efter forbrugernes behov. Endvidere er det vigtigt, at IKEAs ’knaphed’ på antal varehuse gør, at 

den geografiske spredning er for stor, hvilket leder hen til, at der skal lægges et strategisk fokus på at optimere 

denne position for ikke at tabe markedsandele til andre spillere på boliginteriør og design markedet – eller andre 

brancher, som allerede har en veludviklet it platform eller er tilgængelig med fysiske butikker i langt højere grad.   

 

Action: Igangsætning af målsat plan medio 2014 – og der skal sættes R&D ressourcer af i en sådan grad, at 

denne e-commerce platform udvikles, således IKEA kan opnå en ’firstmover’ postion og dermed opnå de 

fordele, der ligger her. Med overvejende sandsynlighed er det en ’følger’ position, de vil kunne opnå, eftersom 

der er flere spillere på markedet, som allerede har haft dette i fokus.  

 

Co-creation 

(W2 +T3) 

IKEAs interne begrænsning i, at de ikke foretager nye investeringer, førend pengene er tjent, kan have negative 

                                                            
137 Artikel udleveret i faget Strategic Brand Management, Understanding and Prioritizing High-Impact Brand Touchpoints, Davis Dunn, 
2002, s. 60 
138 Artikel udleveret i faget Strategic Brand Management, Living the Brand, Esben Karmark, s. 125 
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konsekvenser, eftersom virksomheden kun udfører inkrementelle innovationer og dermed ikke har stor nok fokus 

på at differentiere sig – det kan derved føre til reaktive konsekvenser. Set op imod truslen i det eksterne miljø 

omkring konkurrenceforvridningen i forhold til konkurrenter, som laver forskellige former for alliancer eller 

giver kapitalindskud til en anden konkurrent.  

 

Action: IKEA skal bruge sine egne nuværende trofaste kunder til et Co-creation139 samarbejde fx et design 

samarbejde, således at IKEA bibeholder sin stærke relevans på markedet efter tesen om ’jo mere involvering, jo 

større kundetilfredshed opleves der. IKEA skal derfor turde at ’give slip’, og dermed vægte denne investering 

sammen med sine kunder og i et tidsmæssigt perspektiv ville opstart af arbejdsproces og prioriteret tiltag vil 

være ultimo 2014.  

9.2 Opsamling 

Mulighederne er set i forhold til de risici, der kommer til at have størst betydning for IKEA. Virksomheden kan i 

ringe grad vælge ikke at benytte sig af den kalkulerede risiko, eftersom dette kunne føre til fatale følger for 

IKEA og deres forretning – samt deres brandværdi der pt. er yderst højt bl.a. grundet kendskabsgraden, og at 

IKEA er Danmarks stærkeste brand.140  

De strategiske aktiviteter er som regel mødt med en reaktion fra en eller flere konkurrenter, hvilket vil kræve et 

modangreb/Plan B, således at virksomheden er forberedt. Udarbejdelse af flere TOWS matrixer til forskellige 

tider fx. en til fortiden, en til fremtiden og/eller flere til bestemte tider i fremtiden. For nærværende 

afgangsprojekt er der ikke udarbejdet strategiske handlingsplaner for dette, idet hovedvægten er lagt på 

opretholdelsen af brand værdien, og i et tidsperspektiv skal dette effektueres i løbet af 2014-2017. 

IKEAs styrker er så solide, vurderingen er at der ikke skal de væsentligst indsatser her. De benytter sig af de 

muligheder der er indenfor kundetilfredshed og brandloyalitet.  

Derfor vil fokus punkterne og de fremtidige strategier have væsentlig fokus på at imødekomme svagheder og 

truslerne på markedet. Især tilgængeligheden både i form af få varehuse og en E-commerce strategi, der pt. ikke 

er udviklet efter forbrugernes behov og markedets tendendser, gør. at det er her IKEA skal intensivere og 

udvikle deres strategiske setup for at kunne bibeholde deres stærke position på markedet – også om 10 år. 

                                                            
139 Fag: Strategic Brand Management fag, udleveret undervisningsmateriale, lektion 5 ved lektor Mogens Bjerre 
140 http://blogmindshare.dk/blog/2014/01/17/staerkestebrand/ 
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10. Strategivalg  

Eftersom valget af en strategi ikke kun er baseret på rational analyse af faktorer, skal der fokuseres på interne 

personlige værdier hos IKEA, og hvilke fx personlige mål har de respektive Managers. IKEA skal fokusere på 

de eksterne realiteter og de interne kapaciteter. Miljøet er ikke konstant, men dynamisk og altid i forandring. 

Derfor skal strategien også tage højde for sandsynligheder og forudsigelser omkring respektive ændringer i 

fremtiden.141     

Det vurderes, at IKEA ud fra de i TOWS’en allerede opstillede strategivalg har et markant fundament i sine 

styrker, når der er tale om både at udnytte muligheder i markedet og endvidere imødekomme truslerne. Her gør 

IKEA det allerede bemærkelsesværdig, hvorfor valgte strategivalg tager sit afsæt i at imødekomme nogle 

svagheder ved at udnytte IKEAs SCA’er – især med fokus på tilgængelighed. 

 

10.1 Fremtidig fokuseret strategi 

E-commerce platform fra Mini-Mini positionen i TOWS anbefales som det primære fremadrettede strategiske 

fokus. Dette med udgangspunkt i at intensivere IKEAs brand, således at virksomheden i endnu højere grad 

positioneres overfor forbrugerne. Trods IKEAs høje brand equity (SCA) vurderes det, at parametermixet bør 

styrkes på place i form at udvikling af en styrket e-commerce platform. Dette er især en vigtig parameter i 

relation til de primære konkurrenter på det danske marked, hvor tilgængelighed er essentielt for IKEA. 

Strategivalget understøtter ligeledes IKEAs egne mission om, at ’hverdagen skal være lettere for alle’. Trods en 

solid styrke for IKEA som brand, vurderes det tvivlsomt, hvor længe denne styrke kan kompensere for den 

manglende tilgængelighed via de fysiske butikker – specielt taget i betragtning, at kunderne ikke kan få det fulde 

line up af produkterne på den eksisterende e-commerce platform. 

Jf. Ansoff’ vækststrategier142 er denne udvalgte strategi – E-commerce platform – markedspenetrering, hvor 

fokus er lagt på at øge markedsandelene og få flere fra målgruppen til at købe produkterne inden for den 

definerede produktafgrænsning. Essentielt er det at booste IKEAs eksisterende forretning, hvorfor der også er 

tale om vækststrategien ’Energizing the Business’. IKEA har fordel i at have erfaring med markedet gennem de 

seneste 30 år og derved måden at operere på. IKEA har allerede opbygget en kundebase og har adskillige 

kompetencer, men må tænke mere innoverende for at imødekomme markedets efterspørgsel herunder 

forbrugernes unmet needs. 
                                                            
141 Materialesamling Marketing Management HD 2. del, Academic Books, 2013-2014, The TOWS Matrix – A Tool for Situational 
Analysis, Heinz Weirich, Pergamon Press Ltd, 1982 
142 Materialesamling Marketing Management HD 2. del, Academic Books, 2013-2014, Ansoffs vækststrategier 
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Model 10.1, ’Growth Strategies’ og egen tilvirkning 

 

Beregning for IKEAs E-commerce platform 

IKEAs ledelse skal have et vurderingsgrundlag, som bl.a. tager udgangspunkt i hvilke økonomiske 

konsekvenser, det kommer til at have for valget af denne nye strategi. Flere faktorer spiller ind her. Det være sig 

løn til ansatte som specifikt er udvalgt/ansat til denne specifikke projektbaserede arbejdsopgave, 

etableringsomkostninger for den nye platform og selve promoveringen af den samt optimeringen.  

Udover disse faktorer spiller det en afgørende rolle for IKEA, at de får udarbejdet en aftale med PostDanmark 

eller anden tilsvarende leverandør, som sikrer, at virksomheden vælger at investere pengene i at levere 

boliginteriør og design produkter til de bestillende kunder. 

Nedenfor er de anslåede omkostninger for udarbejdelsen af E-commerce platformen. Disse er kompatible med 

IKEA Groups IT set up, således at det kan inkorporeres og adapteres til de andre lande, IKEA opererer i. 

Samtidig forventes det, at denne nye platform vil føre til et større samlet afsæt i hele IKEAs produktportefølje, 

og at denne afledte effekt ville kunne vise, hvor stort et forventet afkast, det vil give mere pr. år. Jf. 

produktafgrænsningen i nærværende afgangsrapport er beregningsgrundlaget for den afledte effekt ikke med 

heri.  
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Estimerede beregninger ved ny E-commerce 
platform 

Afskrivninger fordelt over 3 år 

Posteringer for E-commerce platformen Kr.  År 1  År 2 År 3 

- Lønudgift til IT specialister (projektbasis) 
89.000 kr./mdr. (2 
ansatte) 178.000

- E-commerce platform (engangsbeløb) 2.000.000

- Promotion 

  - Lancering (ultimo 2014) 5.000.000

Løbende poster   

  - Årlig promotion 500.000

  - 1 fuldtidsansat E-commerce Manager  40.000

(reference til CMO Lena Gaarde) (kr./mdr.) 

Totale omkostninger 2014 (skal ses som en investering)  

- Lønudgifter 
  - 2 x lønudbetaling til IT-specialister (5 mdr. fra juli-november 
2014) 890.000 296.667 296.667 296.667
  - lønudbetaling til E-commerce Manager (3 mdr. fra oktober-december 
2014) 120.000

- E-commerce platform 2.000.000 666.667 666.667 666.667

- Promotion  5.000.000 1.666.667 1.666.667 1.666.667

Total         8.010.000 2.630.000 2.630.000 2.630.000

Årlige omkostninger pr. 2015 og frem 

- Promotion  500.000 500.000 500.000

- Lønudgift til E-commerce Manager 480.000 480.000 480.000

Årlig omkostning         980.000 3.610.000 3.610.000

Oms. krav før finansielle poster (kun boliginteriør 
og design produkter (kr.)         44576271 61186440 61186440

Min. oms. stigning for dækning af omkostninger (%)       13,5 18,7 18,7
 

Tabel 10.1, beregninger for strategivalget 

Omkostninger til E-commerce platformen er fordelt over 3 år, eftersom der er tale om en etableringsudgift, og 

denne skal give afkast over en længere periode. Herved vurderes, at omkostningerne derfor skal fordeles over en 

længere periode. 
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E-commerce platformen er en aktiveringsudgift, og når først platformen er lanceret, præsenterer den en stor 

værdi for IKEA. I år 1 skal der minimum nås en omsætningsstigning på 13,5 % for at omkostninger dækkes jf. 

IKEAs økonomiske ’løftestang’143, som for regnskabsåret 2012/2013 er på 5,59 % og udgør beregningsfaktor for 

alle 3 afskrivningsår . Tilmed skal der omsættes yderligere for at opnå indtjening.  

Nøgletallet ’løftestangen’ viser, hvad der vil ske med resultatet før finansielle omkostninger, hvis omsætningen 

ændres. Dette skal ses i forhold til markedet for boliginteriør og design, hvor der i 5 år har været en 

omsætningsnedgang. Dog har der været en stigning i omsætningen fra 2010-2012144, hvorfor sandsynligheden 

for nedgang de næstkommende år vurderes som en lille risikofaktor. 

De investerede 2. mio. kr. i E-commerce platformen er irreversible omkostninger, eftersom platformen er 

indkøbt og programmeret. Det kunne eventuelt bruges som støttefunktion, nu hvor det er en immateriel post.  

Dog er løn til en E-commerce Manager på de årligt 480.000 kr. og den årlige promotion på 500.000 kr. 

reversible omkostninger, eftersom disse kan afvikles igen – og såfremt E-commerce platformen ikke indfrier de 

kalkulerede forventninger.    

Der er en risiko for, at IKEA kommer vil opleve en form for ’kannibalisme’, eftersom de kunder der efter en 

lancering af E-commerce platformen, køber deres boliginteriør og design varer dér frem for at købe dem i et af 

varehusene. IKEAs omsætning flyttes dermed til E-commerce platformen, og der må derfor kalkuleres med en 

risikofaktor grundet denne usikkerhed.  

Dog vil IKEA på den anden side imødekomme spektret ’tilgængelighed’, så forbrugere som før valgte at købe 

deres boliginteriør og design varer andre steder, nu ledes ind på E-commerce platformen. Derfor skal dette 

ligeledes kalkuleres ind som en oplagt mulighed for IKEA og dermed opnåelse af flere markedsandele.    

Jf. ovenstående beregninger giver det en indikator for, at IKEA bør inkorporere denne udvalgte E-commerce 

strategi for at mindske virksomhedens nuværende ’gap’ samt imødekomme den manglende tilgængelighed og 

forbruger trenden af at 1 ud af 5 danskere, som foretrækker at foretage deres køb på internettet.  

I et tidsmæssigt perspektiv skal E-commerce platformen dog være en driver fra ledelsens side allerede gældende 

pr. juni 2014 for at imødekomme forbrugerens internet-trend, samt at IKEA formår at bibeholde deres relevans 

på markedet. 

                                                            
143 Se bilag 3 med driftmæssig ’løftestang’ for IKEA 
144 Se bilag 1 
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Hvert business unit i IKEA skal have stor fokus på dette via ledelsens uddybende forklaring og dennes 

strategiske prioritet.  

 

IKEAs strategiske ’fit’145 

 

 

Model 10.2, ’A Business Strategy’ og egen tilvirkning 

Har IKEA det ’strategiske fit’ mht. ’Where to compete’ og ’How to compete’146 jf. viste model ovenfor, som gør 

at denne E-commerce platform bærer chancen for at blive en succes – her skal IKEA være yderst opmærksom på 

nedbrydelsen af mulige eksisterende siloer147 ift. til de forskellige business units.  

Der skal fokuseres på samarbejde på tværs af organisationen og økonomiske ’løftestænger’. Struktur, systemer, 

medarbejdere og kulturen er bærende elementer og ’Living the brand’148 og synergier ud fra tilgangen ’sammen 

er vi stærkere’ bliver derfor essentielt for E-commerce platformens succes.  

Kunderne skal være i fokus, og der skal konstant tænkes i, hvad det er kunderne ’køber’ ind på, ikke ift. selve 

produkterne, men at kunderne vælger IKEA grundet høj loyalitet til brandet. Afledt af denne positive ’Value 

Proposition’ vælges virksomhedens boliginteriør og design produkter.  

                                                            
145 Strategic Market Management, David Aaker & Damien McLoughlin, Wiley, 2012, kap. 1, s. 5 
146 Strategic Market Management, David Aaker & Damien McLoughlin, Wiley, 2012, kap. 1, s. 5 
147 Strategic Market Management, David Aaker & Damien McLoughlin, Wiley, 2012, kap. 15, s. 283 
148 Fag: Brand Management, Lektion 5 ved lektor Mogens Bjerre, Artikel ’Living the brand’, Esben Karmark, kap. 5 
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Værdiskabelsen 

Implementeringen af E-commerce platformen og skitseringen af hvori værdiskabelsen sker set ift. hvad 

ambitionen var fra start, og hvilken effekt IKEA fik ud af denne lancering, måles ud fra værdistadier. Dette i 

forhold til ’The Brand Value Chain’149 på et taktisk niveau og vil for nærværende afgangsprojekt være et 

overordnet udgangspunkt, se model 10.3 nedenfor.  

 

 

Model 10.3, ’Brand Value Chain’ og egen tilvirkning 

 

For IKEA kommer der ikke kun lineære ting ud af givne eksekvering af E-commerce platformen, eftersom 

virksomheden påvirkes af udefrakommende faktorer.  

                                                            
149 Fag: Brand Management, Lektion 2 ved lektor Mogens Bjerre, Udleveret materiale – Keller 2003 ’Brand Value Chain’  
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For IKEA skal der udarbejdes en plan for, hvad virksomheden kan gøre efter lancering, og markedets betingelser 

såsom konkurrentreaktioner kommer til at have indflydelse på virksomhedens fremstød. Det kunne forekomme, 

at konkurrenten kommer med et modspil til lanceringen af E-commerce platformen – noget som IKEA ikke 

kunne have forudset fra starten i stadie 1. Derfor skal der også måles på, hvilke ’forstærkere’ og ’formindskere’ 

der fik påvirkning for marketingmix’ets eksekvering.  

Når E-commerce platformen har været ’på markedet’ i 3 mdr. analyseres selve eksekveringen og hvilke 

forudsætninger, der i sidste ende forklarer, hvordan og hvorfor de målsatte markedsandele blev opnået. 

 

10.2 Opsamling 

IKEAs strategiske agilitet, tilpasningsdygtigheden, skal slutteligt ses i forhold til rekonfigureringsevnen om at se 

tingene ’nok’ udefra, således at markedets foranderlighed imødekommes og virksomhedens evne til at forholde 

sig kritisk til egne tiltag holdes i hævd – det vurderes kompatibel, således at E-commerce platformen kan 

eksekveres med succes.  

Det finansielle aspekt i E-commerce strategien vurderes af mindre økonomisk vigtighed for IKEA i forhold til 

den meromsætning, det vil generere og den samlede øgede kundetilfredshed, der ville opnås. IKEA kan derved 

imødekomme den stigende forbrugertrend, hvor der foretrækkes at købe ind på internettet. En trend som ikke på 

nogen måde viser tegn på stagnering, kun stejlt stigende år fra år.  

 

11. Konklusion 

IKEAs succes på det danske marked har vist sin styrke i en tid med et nedadgående generelt forbrug de seneste 

år i sammenhæng med recessionen på det danske marked. En væsentlig konkurrencemæssig fordel har 

manifesteret sig i IKEAs mission om at tilbyde ’value for money’, hvilket er en primær driver for succesen. 

Samtidig er en høj brand equity afgørende for IKEAs relation til forbrugerne, hvor også kendskabsgraden og 

loyaliteten er væsentlige for IKEAs positionering. 

IKEA Danmark har et solidt fundament i at være en del af en global koncern, hvor bl.a. en veludbygget 

værdikæde sikrer stordriftsfordele, således at prisen kan bibeholdes som en væsentlig konkurrencemæssig fordel 

på produktsiden. En udfordring for IKEA er dog den manglende styring af det sidste led i værdikæden – 

transport og levering hos kunder, som på nuværende tidspunkt er outsourcet. Dette betyder, at IKEA ikke styrer 

det sidste touchpoint i kunderelationen.  
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Fuldkommen konkurrence er kendetegnende for mid-range markedet for boliginteriør og design. Der er tale om 

et fragmenteret marked, hvor pris har været fællesnævner for den primære konkurrenceparameter, og ydermere 

er en tiltagende tendens til brancheglidning og substituerende produkter vigtige faktorer for IKEA at tage i 

betragtning for en fremadrettet vækststrategi. Markedet er præget af en Red Ocean strategi, og tilmed kan det 

karakteriseres ved manglende innovation, hvorfor udbydere presser hinanden på pris. Derfor er det yderst vigtigt 

for IKEA at fokusere på opretholdelse af deres høje brand equity som en væsentlig SCA. IKEAs image er 

positivt ladet ift. virksomhedens identitet, og der opleves en klar overensstemmelse med forbrugernes 

præference med fokus på pris (’billige’) og troværdighed – der er også stor fokus på sammenhængen mellem 

image og identitet med bl.a. flere forskellige tiltag såsom etnografiske studier.  

Prisfokus og procesoptimering samt tilgængelighed er afgørende Key Succes Factors for at kunne positionere sig 

på markedet, hvilket IKEA imødekommer med sin nuværende lavprisstrategi samt differentieringsstrategi med 

fokus på brand equity. 

Konsolidering mellem markedets udbydere fx Jysks overtagelse af ILVA og Idémøbler er kendetegnende for 

markedets udvikling. Stordriftsfordele tegner også her et mønster og især fokus på pris i overensstemmelse med 

kvalitet er parametre, som vægtes. Især denne betragtning for markedet er væsentlig for IKEA at vurdere i sin 

fortsatte differentieringsstrategi.  

Til trods for at IKEA kommunikerer med massemarkedets effekter, er det essentielt for virksomheden at få 

defineret segmenter herunder delsegmenter for at kunne finde de helt specifikke og forskellige forbrugertrends, 

som kan være medvirkende til at målrette virksomhedens budskaber. Herved kan ekstra attention skabes mod 

prioriterede segmenter, som sætter dagsordenen – herunder ’trendsættere’.  

Købsadfærden peger i en klar retning af tilgængelighed som et unmet need for IKEA, der i dag ikke udbyder alle 

deres produkter online, sammenholdt med at de geografisk kun er repræsenteret med 5 varehuse spredt over hele 

Danmark. Imødekommelsen af denne væsentlige mangel for forbrugeren skal mindskes ved at investere i 

strategien ’E-commerce platformen’.  

Relateret til Mini-Mini placeringen i TOWS er den udvalgte vækststrategi E-commerce platformen en væsentlig 

faktor for at overkomme markedet trusler og de interne svagheder hos IKEA.  

E-commerce platformen kan med en samlet omkostning på 8 mio. kr. lanceres og endda afskrives over en 3 årig 

periode, hvilket ses i forhold til markedets opadgående omsætningskurve for boliginteriør og design, hvorfor 

IKEA må vægte denne strategi højt, således at forbrugerens unmet needs og tidens trend imødekommes.  
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Bilag 

Bilag 1150 - Illustrative figurer fra Danmarks statistik og OECD 

 

Figur 1 - Udvikling i beskæftigelsen i Danmark fra 2000-2012 

 

Figur 2 - Udvikling i enhedslønomkostninger  

                                                            
150 Erhvervs- og vækstministeriets rapport om finanskrisens årsager, figurer indsat fra denne rapport, 
http://www.evm.dk/publikationer/2013/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/18-09-13-rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-
aarsager/rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-rsager.ashx og statistik indhentet fra Danmarks statistik, www.dst.dk  
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Figur 3 - Husholdningernes forbrugskvote og virksomhedernes investeringskvote 

 

 

Figur 4 - Forbrugertillidsindikatoren 
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Figur 5 - Forbrugertillid 
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Figur 6 – Husstandenes årlige forbrug på møbler, boligudstyr mv. 
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Bilag 2151 - Overordnet organisationsdiagram for IKEA GROUP, samt beskrivelse af ejerskabsforhold 

 

IKEA GROUP opererer i hele værdikæden fra sortimentsstrategi og produktudvikling til produktion, distribution 

og detailvirksomhed.  

Virksomhederne i IKEA Group  

Virksomhederne i IKEA Group (INGKA Holding B.V. med datterselskaber) har en ejerskabsstruktur, der sikrer 

uafhængighed og en langsigtet strategi.  

Stichting INGKA Foundation hører hjemme i Holland og ejer INGKA Holding B.V. (og IKEA group). Fondens 

penge må kun bruges til 2 formål: Geninvestering i IKEA Group og velgørende formål via Stichting IKEA 

Foundation.  

Bestyrelsen i Ingka Holding B.V. (der ligger i Leiden, Holland, og er moderselskab til IKEA Group) består af 

Göran Grosskopf (formand), Luisa Delgado, Stina Honkamaa Bergfors, Lars-Johan Jarnheimer, Jonas Kamprad, 

                                                            
151 Organisation IKEA Management Group, http://www.ikea.com/ms/da_DK/this-is-ikea/about-the-ikea-group/index.html#key-figures  
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Göran Lindahl, Peter Lund og Carl Wilhelm Ros. Ingvar Kamprad, IKEAs grundlægger, er seniorrådgiver for 

bestyrelsen.  

IKEA Group drives af administrerende direktør Peter Agnefjäll sammen med ledelsesgruppen. IKEA Group 

opererer i hele værdikæden fra sortimentsstrategi og produktudvikling til produktion, distribution og 

detailvirksomhed. Det vil sige produktionsenheder, indkøbskontorer, kundedistributionscentre og 303 varehuse i 

26 lande.  

Fra Inter IKEA Systems B.V. i Holland har IKEA Group retten til at benytte IKEAs detailsystemer og metoder 

på franchisebasis. Inter IKEA Systems B.V. er ejer og global franchisegiver af IKEA konceptet.  
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Bilag 3 - Regnskabstal for IKEA, ILVA og IdéMøbler 

Omsætning 

Omsætning 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

Iddesign A/S 997589 875617 843000 848000 1063107

Ilva A/S 284135 531758 731388 747001 938064

Ikea A/S 2451248 2879665 3034952 3191523 3306482

 

 

Rentabilitet 

EBIT resultat af primær 

drift 

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

Iddesign A/S 7498 1112 0 -4000 -33383

Ilva A/S 39780 -42906 -23308 9677 23168

Ikea A/S 152454 173860 227032 129836 140438
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Dækningsgrad Dækningsgrad 

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

Iddesign A/S 12,04% 13,69% 14,59% 13,33% 10,62%

Ilva A/S 29,76% 14,68% 8,66% 10,30% 9,05%

Ikea A/S 22,90% 24,26% 26,02% 21,95% 23,74%

Overskudsgrad Overskudsgrad

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

Iddesign A/S 0,75% 0,13% 0,00% -0,47% -3,14%

Ilva A/S 14,00% -8,07% -3,19% 1,30% 2,47%

Ikea A/S 6,22% 6,04% 7,48% 4,07% 4,25%
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Driftsmæssig’ løftestang’ 

12/13 11/12 10/11 09/10 08/09 

Nettooms 3306482 3191523 3034952 2879665 2451248

Andre driftrsindt 

Vareforbrug 2221248 2192568 1951012 1858075 1653865

Eksternomk 300326 298559 294099 323034 236026

Dækningsbidrag/Brt 784908 700396 789841 698556 561357

Andre driftsomk 79467 71465 65946 64453 55081

Personale omk 518726 461205 459338 435230 336047

EBITDA 266182 239191 330503 263326 225310

Afskrivninger 46277 37890 37525 25013 17775

Primært resultat /EBIT 140438 129836 227032 173860 152454

Driftmæssig løftestang 5,59 5,39 3,48 4,02 3,68
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Bilag 4 - Spørgeramme 

Antal respondenter: 130 stk.  

Spørgeramme udsendt i uge 18 og var gyldig i perioden fra søndag d. 4.5.2014 – lørdag d. 10.5.2014. 

 

Hvor handler du primært boliginteriør til hjemmet? 

 

 

 

Hvad lægger du vægt på, når du skal indrette dit hjem? 
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Hvad lægger du mest vægt på, når du skal købe boliginteriør til dit hjem? 

 

Hvor ofte handler du i IKEA? 
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Hvilke produkter handler du primært i IKEA? 
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Hos hvilket bolighus oplever du størst mulig 'value for money'? 

 

Hvis IKEA en dag ikke eksisterer mere, hvor ville du så foretage dine boliginteriør- og designkøb henne? 

 

Er du medlem af IKEA Family? 

 

Er du ikke medlem af IKEA Family, påtænker du så at blive det i nærmeste fremtid? 

(Hvis du svarede JA før, at du havde et IKEA Family kort, så spring denne over) 
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Hvilket køn er du? 

 

Hvad er din alder? - Intervaller 

 

Hvor ligger din bopæl? 
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Samlet status 
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Bilag 5 - Spørgsmål til IKEAs CMO Lena Gaarde, stillet via et telefonisk semistruktureret interview 

 

IKEAs overordnede strategier 

1. Er IKEAs globale forretningsstrategi kompatibel med det danske marked og IKEAs kunder her eller er 

delvise tilpasninger nødvendige ? Hvorledes er den danske forretningsstrategi baseret på egne IKEA 

Danmark initiativer? 

2. Hvorledes er det mulig for IKEA Danmark at divergere fra en overordnet forretningsstrategi for IKEA 

set ud fra et globalt perspektiv? Hvilke beføjelser har IKEA Danmark for at kunne tilrettelægge den 

danske forretningsstrategi? 

3. Hvordan er IKEA Danmarks strategiske fokus fremadrettet? 

Kundefundament 

1. Hvordan vurderes IKEA Danmarks kundegrundlag (kundebase)? Er den voksende / faldende? 

2. Hvilke karakteristika kan jeres kunders købsadfærd beskrives med? 

3. Hvilke præferencer har jeres kunder, når de handler i IKEA? 

4. De seneste år har IKEA opnået større markedsandele trods et fald i den samlede omsætning i kategorien 

’Furnitures & Homewares stores’ (kilde: Euromonitor) - har i nogen indikationer af, hvorvidt jeres 

kunder køber for mere per besøg kontra de tidligere år? 

5. I hvor høj grad er IKEA Family en strategisk konkurrenceparameter? 

6. Hvordan har udviklingen af IKEA Family været inden for de seneste 5-6 år? 

7. Hvilke tiltag benytter IKEA Danmark for at skabe solid viden, således efterspørgsel imødekommes? 

8. Hvordan  vil i karakterisere jeres udvikling inden for R&D? Hvordan er det styret? Fra centralt hold? 
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Målgrupper / Segmentering 

1. Hvordan er jeres målgrupper i Danmark segmenteret i forhold til jeres produktkategorier – fx 

boliginteriør og design? 

2. Hvilke variable og præferencer vurderes i henhold til jeres målgrupper? 

E-commerce 

1. Hvor stor en forretningsandel og omsætning tillægges salget på jeres webshop? 

2. Hvor stor et fokusområde er IKEA Danmarks webshop og salget herfra? 

IKEA er årets stærkeste brand / Mindshare 3D Analyse 2013 

1. Hvordan forholder i jer til Mindshare 3D analyse, hvor I ligger nr. 1 i forbrugernes bevidsthed, når der er 

tale om brand loyalitet? 

2. Kan i oplyse os om, hvilke præferencer er der målt på i Mindshare 3D analysen? 

3. Er det muligt at uddybe, hvilke parameter der gør sig gældende, når der tales succesfuld brand loyalitet 

for IKEA ud fra jeres eget perspektiv? 

 

 


