
OM IKEA I SVERIGE 
Vår vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna. Vår affärsidé stöttar visionen genom att 
erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar till så låga priser att så många 
som möjligt kan köpa dem. IKEA grundades 1943 i Älmhult och idag finns drygt 12 000 medarbetare i Sverige. 
Försäljningen i Sverige sker dels på våra 19 varuhus, med ca 34 miljoner besökare årligen, och via e-handel. 
IKEA Gruppen har totalt 305 varuhus i 26 länder. Under verksamhetsåret 2013 hade IKEA Gruppen totalt 135 
000 medarbetare, 684 miljoner besökare i varuhusen och 1,3 miljarder besökare på www.IKEA.com. 

 
IKEA Svenska Försäljnings AB 

 

PRESSMEDDELANDE             31 mars 2014 
 

IDAG INVIGS IKEA DEMOCRATIC DESIGN CENTRE 

I ÄLMHULT 
 
Idag invigs IKEAs nya produktutvecklingscenter, IKEA Democratic Design 

Centre, i Älmhult, hjärtat av IKEA. Det är en banbrytande arbetsplats, utvecklad 

för modern, innovativ och kreativ produktutveckling. Här ska bl. a. designers, 

produktutvecklare och tekniker från hela världen arbeta tillsammans för att 

skapa lösningar för framtidens hem.  

 
Det nya Democratic Design Centre stärker IKEAs unika designprocess, som även inkluderar 

tusentals hembesök varje år för att förstå livet hemma samt att designa produkterna direkt på 
fabriksgolvet. 
 
– Vi vill att alla våra produkter ska ha god form, funktion, kvalitet och inbyggd hållbarhet. 

Dessutom ska priserna vara så låga att så många som möjligt har råd att köpa dem. Vi kallar det 
demokratisk design. Vi ser nu med spänning fram emot att gå från att arbeta i ett kontor för 
produktutveckling till att arbeta i en idéfabrik i vårt helt nya Democratic Design Centre, säger 
Marcus Engman, Design Manager, IKEA Gruppen. 

Centret är byggt och planerat för att uppmuntra tvärfunktionella samarbeten, spontana möten och 

utbyten av idéer genom hela värdekedjan, från kreativ fas till färdig produkt.  

IKEAs sortiment består av 9500 produkter och varje år designar och utvecklas cirka 2000 nya 

produkter i Älmhult – orten där IKEA grundades. Det nya centret är ett uttryck för den långsiktiga 
satsningen på Älmhult som ett centrum för heminredning. Till sommaren väntas verksamheten 
vara i full gång.  

– Här ska vi utmana oss själva! Målet är att bli ännu vassare på att lösa vardagsproblemen i livet 

hemma, vare sig det är i Älmhult, Shanghai eller Novosibirsk. Vi ska skapa produkter som 
inspirerar människor att förnya sina hem och gör dem både vackrare och mer funktionella. Med 
hjälp av innovationer inom material, teknik, konstruktion och design skapar vi också ökad 
hållbarhet i såväl vår egen värdekedja som i produkterna och deras användning, understryker 
Jesper Brodin, ansvarig för Range & Design, IKEA Gruppen. 

Sedan 2011 finns även ett produktutvecklingscenter i Shanghai, en filial till verksamheten i 
Älmhult. 

Fakta 
• Byggnadens storlek: 15 000 kvm 

• Öppning: 31 mars 2014 
• Modellverkstad med möjlighet att ta fram prototyper i alla material och tekniker 
• Antal medarbetare IKEA of Sweden: ca 1000   

• Antalet parallella produktutvecklingsprojekt: ca 150  

De funktioner som arbetar på Democratic Design Centre är: 
Alla produktutvecklingsteam, Sortiment & design, Material & teknik, Förpackningskoncept och 

Modellverkstad.  

 

För mer information, vänligen kontakta: 
Daniela Rogosic, pressansvarig IKEA Sverige, 0733 53 12 97, daniela.rogosic3@ikea.com   
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