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Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel:  Vilka företag lämpar sig för en etablering av ett shared service 

center? En fallstudie av implementeringen av ett shared service 
center på IKEA 
 

Seminariedatum: Den 20 december 2004   
 
Ämne/Kurs:  FEK 581 Kandidatseminarium, 10 poäng  
 
Författare:   Katrin Andersson, Carolina Månsson, Christian Nordheim 
  
Handledare:  Gösta Wijk 
 
Nyckelord: Shared service center, insourcing, IKEA, finansiella funktioner 
 
Syfte:  Syftet med denna studie är att utreda vilka företag som lämpar sig 

för en implementering av ett shared service center.  
 
Metod:  Under arbetets gång har en abduktiv ansats använts där det varit en 

kontinuerlig interaktion mellan teori och empiri. Det har gjorts en 
kvalitativ studie av ett fallstudieföretag med hjälp av intervjuer, 
facklitteratur och vetenskapliga artiklar.  

 
Slutsatser:  De företag som är mest lämpade för en etablering av ett shared 

service center bör vara: 
• Stora – de måste kunna uppvisa stordriftsfördelar 
• Multinationella – centraliseringen till shared service måste få 

märkbar effekt 
• Expansiva – realisera besparing i personalkostnader  
• Lågkostnadsstrateger – syftet med ett shared service center 

passar företagets paradigm 
• Förändringsvilliga – det är ett stort projekt som måste stödjas 

av organisationen 
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Abstract 
 
Title:  Which companies are suitable for the establishment of a shared 

service center? A case study of the implementation of a shared 
service center at IKEA. 

 
Date of seminar: December 20th 2004   
 
Course:  FEK 581, Bachelor thesis in business administration, 10 Swedish 

Credits (15 ECTS)  
 
Authors:   Katrin Andersson, Carolina Månsson, Christian Nordheim 
  
Advisor:  Gösta Wijk 
 
Key words: Shared service center, insourcing, IKEA, accounting 
 
Purpose:  The purpose of this thesis is to find out which companies are best 

fit for establishing a shared service center. 
  
Methodology:  To achieve the purpose we have used a qualitative method of 

research by using interviews, literature and articles. We have also 
throughout the study continuously interacted theory and research, 
thereby used an abductive approach.  

 
Conclusions:  The companies best suited for establishing a shared service center 

should be: 
• Large – they should be able to benefit from economies of 

scale 
• Multinationals – the shared service center needs to have a 

noticeable effect  
• Expansive – benefit from employee reassignment 
• Low cost strategizers – the purpose of a shared service center 

should fit the paradigm of the organization 
• Willingness to change – a large project needs to be supported 

by the rest of the organization. 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till det valda ämnet och den valda 
problemformuleringen. Syftet med uppsatsen och de avgränsningar som gjorts beskrivs. 
Kapitlet avslutas med att dispositionen för hela uppsatsen ställs upp. 

1.1 Bakgrund 
De senaste decennierna har många företag använt stora resurser för att reda ut vilket sätt att 
organisera sig på som passar dem bäst. Valet har stått mellan en centraliserad eller en 
decentraliserad organisering av personal, informationssystem och management1. Företagen 
ställer argument för de olika tillvägagångssätten mot varandra, så som centraliseringens 
skalekonomiska fördelar kontra decentraliseringens förankring i och närhet till olika delar av 
organisationen. Det finns en risk att debatten om huruvida det är bäst att centralisera eller 
decentralisera leder till att företaget ifråga hamnar i en ”jojo” av omorganisationer och inte 
kan bestämma sig för vad som passar dem bäst2. Att hamna i en sådan cirkel med 
omorganisering innebär stor resursåtgång. 
 
Trenden inom näringslivet idag är att företag centraliserar diverse funktioner3 samtidigt som 
de delegerar ut så mycket som möjligt av beslutsfattandet i organisationen så att besluten tas 
nära verksamheten, vilket är en form av decentralisering. Fördelarna som detta 
organisationssätt medför är att de personer som fattar besluten besitter mer relevant 
information och på så vis kan ta ”rätt” beslut.4 I takt med att beslutsfattandet decentraliseras 
och förgrenas ut i organisationen utlokaliseras även ansvarsfördelningen inom organisationen. 
 
Under åren har företag centraliserat respektive decentraliserat så mycket av verksamheten 
som möjligt efter hur trenden har varit. De senare åren har det blivit allt vanligare att 
företagen har centraliserat de delar av verksamheten som lämpar sig att ha som centrala 
enheter, så som forskning och stödfunktioner, och decentraliserat de bitar som lämpar sig att 
vara längre ut i organisationen så som funktioner som rör kunderna. Det har blivit en allt 
viktigare del att ”rätt” arbetsuppgifter utförs i ”rätt” del av organisationen. I och med denna 
trend har företagen allt mer vänt och vridit på fördelarna med centralisering och 
decentralisering och hur det skulle vara om det gick att utnyttja både centraliseringens 
specialisering och decentraliseringens närhet till verksamheten i en organisationsform. Detta 
sätt att analysera de olika formerna att organisera verksamheten på har lett till att en 
kompromiss mellan de två organisationsformerna har växt fram.  
 
En kompromiss av centralisering och decentralisering som betonar fördelarna av båda 
organisationsformerna är att utveckla ett shared service center, även benämnt insourcing. Det 
innebär att företaget utvecklar en enhet som exempelvis sköter hela företagets finansiella 
verksamhet. Genom att organisera de finansiella funktionerna som ett shared service center 
behålls skalfördelarna samtidigt som fokus för funktionen är riktad mot användarna i företaget 
och inte uppåt till ledningsnivå.5 

                                                 
1 McWilliams, Brian  (1996) 
2 Willjam, M. Ulrich  (2001) 
3 Heaton, Terry  (2004) 
4 Melberg, Hans O  (2001) 
5 McWilliams, Brian  (1996) 
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Inom IKEA pågår ett förändringsarbete som syftar till att omorganisera finansfunktionerna till 
ett shared service center, vilket görs genom ett projekt som de döpt till World Accounting 
Network Services (WANS). IKEA har tidigare genomgått liknande förändringar. 1998 
omstrukturerades hanteringen av leverantörs-, gods- och transportsfakturor till shared service 
centra (Compass och Fresco).6 
 

1.2 Problemformulering 
Är ett shared service center en lämplig organisationsform att implementera? Hur pass väl 
måste det överensstämma med de redan etablerade normerna som finns inom organisationen?  
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att utreda vilka företag som lämpar sig för en implementering av 
ett shared service center.  
 

1.4 Våra utgångspunkter 
Vi är studenter som läser företagsekonomi, därav kommer vårt angreppssätt till ämnet och 
fallstudien av IKEA att vara vinklad åt ett företagsekonomiskt perspektiv. I och med att det är 
en akademisk rapport kommer det inte enbart att vara en skildring av hur det är på IKEA, utan 
empirin kommer att relateras till teorin för att bättre kunna utvärdera olika scenarion. 
 

1.5 Avgränsningar 
Under studiens gång har det valts att göra följande avgränsningar: 
 

• Det presenteras inte några finansiella tal vid analyserandet huruvida införandet av ett 
shared service center är lönsamt för IKEA. Detta för att det inte har funnits någon 
möjlighet att ta del av siffror som berör detta område. 

 
• I och med att WANS är ett aktuellt projekt har det ansetts mer intressant än tidigare 

projekt. Därför ligger fokus på WANS medan shared service centren Compass och 
Fresco enbart refereras till ytligt. 

 
• Endast personer som är direkt inblandade i WANS har intervjuats. Tanken var först att 

kontakta anställda som inte är med i projektgruppen, men som kommer att påverkas 
när enheten implementeras, för att höra deras åsikter om omorganisationen. Dessvärre 
tillät inte tiden att intervjua även dessa, och de direkt inblandade prioriterades för att 
få ett så väl underbyggt empiriavsnitt som möjligt. 

                                                 
6 Intervju med Anders Svensson och Hans Andersson, 041119 
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1.6 Begreppsdefinition 
De begrepp som är relevanta för vår studie och som är återkommande genom hela uppsatsen 
ger vi här en närmare förklaring till samt att vi beskriver vad vi lägger för värderingar i 
begreppen. 
 

1.6.1 Centralisering 
I en centraliserad verksamhet är specifika funktioner samlade i en central enhet. Det innebär 
att ansvaret flyttas uppåt i hierarkin och att de ansvariga i större utsträckning är specialister på 
sina respektive områden. Syftet med att etablera en central enhet är att uppnå en högre 
effektivitet genom att dra nytta av de specialistkunskaper och de stordriftsfördelar som 
uppstår när samma arbetsuppgifter inte utförs inom flera olika delar av organisationen.7 
 

1.6.2 Decentralisering 
Att decentralisera en organisation innebär att skapa självständiga småföretagsliknande 
enheter. Detta medför att ansvaret förskjuts ut i organisationen och att besluten fattas nära 
verksamheten. Därför måste cheferna i en decentraliserad organisation vara generalister och 
behärska flera av verksamhetens områden och ha en helhetssyn över verksamheten.8 
 

1.6.3 Shared service center 
I ett shared service center samlas en specifik funktion på ett ställe inom organisationen. Detta 
center erbjuder sedan tjänsten till hela koncernen. I en del litteratur sätts det likhetstecken 
mellan centralisering och ett shared service center. Vi har däremot valt att se centralisering 
och decentralisering som två ytterligheter och placerar shared service mellan dessa två, men 
med tyngdpunkten närmare åt centralisering. Detta för att vi anser att ett shared service center 
utnyttjar decentraliseringens närhet till verksamheten på så vis att besluten fattas nära 
verksamheten samtidigt som centraliseringens specialistkunskap präglar ett shared service 
center.  
 

1.6.4 Insourcing 
När ett företag erbjuder en viss funktion som är samlad i en egen enhet till andra avdelningar i 
organisationen kallas detta insourcing. Istället för att köpa in denna tjänst från en utomstående 
part är det företaget själv som äger och sköter funktionen.9 
 

1.6.5 Finansiella funktioner 
I denna studie avses bokförings- och redovisningsfunktioner då de finansiella funktionerna 
beskrivs. Övriga funktioner så som exempelvis kassaflödeshantering, finansiering och 
valutasäkring ingår ej i vår tolkning av begreppet.  

                                                 
7 Södergren, Birgitta  (1992) 
8 ibid 
9 McWilliams, Brian  (1996) 
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1.7 Disposition 
Kapitel 1 Inledning 
I det första och inledande kapitlet presenteras bakgrunden till det valda ämnet och den valda 
problemformuleringen. Syftet med uppsatsen och de avgränsningar som gjorts beskrivs. 
Kapitlet avslutas med att dispositionen för hela uppsatsen ställs upp. 
 
Kapitel 2 Metod 
Grunden till detta kapitel är att presentera den undersökningsmetod och det tillvägagångssätt 
som använts i processen att gå från problemformuleringen till att formulera slutsatser utifrån 
teori och empiri.  
 
Kapitel 3 Teoretisk referensram  
I tredje kapitlet beskrivs den teori som används som utgångspunkt och knyts till analysen. 
Tyngdpunkten i den teoretiska referensramen ligger i teori om shared service center, därav är 
det även det som är huvudtemat i detta kapitel. 
  
Kapitel 4 Empiri 
I detta kapitel presenteras det empiriska material som har samlats in genom intervjuer med 
Hans Andersson, Leif Johansson, Bo Månsson, Ingvar Ohlsson och Anders Svensson på 
IKEA. Det ges en bakgrundsbild till och beskrivning av shared service projektet World 
Accounting Network Services, WANS. 
 
Kapitel 5 Analys 
Här analyseras den teori samt empiri som presenterades i kapitel 3 och 4. Allmänna för- och 
nackdelar med shared service tas upp och kopplas till förhållandena inom IKEA. Mer konkret 
undersöks hur shared service centrat WANS passar för IKEA. 
 
Kapitel 6 Slutsatser 
Här presenteras de resultat som framkommit under analysdelen om vilka företag som är mest 
lämpade för att implementera ett shared service center. Även uppslag som kan leda till vidare 
forskning inom ämnesområdet föreslås. 
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2 Metod 
Grunden till detta kapitel är att presentera den undersökningsmetod och det tillvägagångssätt 
som använts i processen att gå från problemformuleringen till att formulera slutsatser utifrån 
teori och empiri.  

2.1 Val av ämne 
I flera år har det varit ledares mantra att fokusera på och tillfredsställa externa kunder, idag 
koncentreras det även på att utveckla den kundservice som äger rum internt i organisationen10. 
Tidigare har företag valt att antingen delegera ut så mycket ansvar som möjligt, eller har de 
valt att centralisera alla funktioner. Denna trend har vänt och företag väljer idag en 
kombination av dessa organisationsformer, de centraliserar vissa delar av sin verksamhet som 
de anser kan dra mer nytta av att vara centraliserad. Samtidigt som det införs en centralisering 
delegeras ansvar och arbetsfördelningen till de personer som verkligen besitter kunskap om de 
uppgifter som ska genomföras. Den funktion som organiseras på detta sätt blir inte en 
renodlad centraliserad avdelning som styrs från högsta ledningen utan istället läggs 
funktionen i en central enhet som ska stödja hela företag. Detta center kallas ett shared service 
center.11  
 
Shared service center är inget nytt inom näringslivet, det har funnits i många år och flera 
företag har valt denna organisationsform. Det finns dock inte mycket skriven litteratur om 
denna organisationsform och det är därför intressant att undersöka mer om hur detta system 
passar in på ett företag. Valet av ämne koncentreras även på den förändringsprocess som 
företag genomgår vid en omorganisation från en decentraliserad funktion till att placera denna 
i ett shared service center. 
 

2.1.1 Val av företag 
För att på bästa sätt undersöka hur ett shared service center passar in i ett företag som har en 
redan etablerad kultur var det viktigt att finna ett företag som besitter en stark företagsanda 
och personaletik. De tidsramar som uppsatsen skulle skrivas inom gjorde att det var viktigt att 
kunna komma in snabbt i ett företag och därmed få snabba kontakter som kunde bidra med 
den rätta informationen. Det var även viktigt att hitta ett företag som redan hade erfarenhet av 
shared service men som samtidigt var inne i en process med att etablera ett shared service 
center. 
 
Utifrån de ovannämnda förutsättningarna för att kunna genomföra studien och genom de 
redan starka kontakter som fanns valdes IKEA som fallstudieföretag. IKEA är känt över hela 
världen för sin starka företagskultur samt för de starka band som företaget eftersträvar att 
etablera med sina anställda för att upprätthålla den speciella IKEA-andan. Genom redan 
etablerade kontakter inom företaget kom kännedomen att IKEA var mitt uppe i ett projekt 
som skulle förändra deras redovisning och bokföring från en decentraliserad 
landsnivåfunktion till ett shared service center. Det framgick även att de genomgått liknande 
omorganisationer för andra funktioner inom företaget. Dessa faktorer gjorde att IKEA passade 

                                                 
10 McWilliams, Brian  (1996) 
11 ibid 
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för den undersökning som skulle göras och tack vare den förbindelse som fanns med företaget 
förenklades kontaktprocessen betydligt.  
 

2.2 Val av ansats 
En viktig fråga som måste besvaras inom metodavsnittet är vilken strategi som är bäst lämpad 
för att gå tillväga med datainsamlingen. De två grundläggande metodansatserna som används 
är den deduktiva metoden och den induktiva metoden12. 
 
Den deduktiva ansatsen bygger på ett synsätt som utgår från ett ”teori till empiri” tänkande. 
Anhängare av denna metod hävdar att det bästa sättet att gå tillväga är att först skaffa 
förväntningar om hur verkligheten ser ut genom teori och därefter samla in empiri för att se 
om förväntningarna stämmer överens med verkligheten. Den induktiva metoden bygger på det 
motsatta tänkandet, ”från empiri till teori”. Denna ansats börjar med en undersökning om hur 
verkligheten ser ut, helst utan några förväntningar, följt av insamling av den information som 
anses vara relevant. Därefter görs en systematisering av den data som samlats in. Teorierna 
formuleras utifrån det resultat som forskningen lett fram till.  Huvudsaken med denna ansats 
är att det inte ska finnas någonting som begränsar eller färgar vilken information som samlas 
in. Till följd av att inte ha några förutfattade meningar och förväntningar återger den 
insamlade datan på ett korrekt sätt vad verkligheten visar i ett givet sammanhang. Utifrån 
denna information kan nya teorier utvecklas.13 
 
Det har riktats kritik mot båda strategierna. Den deduktiva ansatsen kritiseras främst för sin 
ensidighet. Forskaren letar enbart efter sådan information som anses vara relevant för det 
ämne som utforskas. Datainsamlingen tenderar därmed att riktas mot de förväntningar som 
forskaren hade när undersökningen inleddes om hur verkligheten ser ut. Denna metod 
begränsar därför informationstillgången och viktig information riskerar att förbises.14 
 
Kritiken mot den induktiva ansatsen kommer från dem som anser att det inte är möjligt att 
undersöka verkligheten med ett helt öppet sinne, utan att vara influerad av några teorier. 
Människor har förutfattade meningar om vad som är viktigt och mindre viktigt innan de 
påbörjar en empirisk studie. Dessa förutfattade meningar kommer med största sannolikhet att 
påverka och därmed avgöra vilken slags data som samlas in.15  
 
Kritiken mot de deduktiva och induktiva metoderna har lett fram till ett tredje synsätt, en 
abduktiv ansats. Denna strategi kan beskrivas som en blandning mellan de två tidigare 
metoderna, och bygger på en kontinuerlig interaktion mellan teori och empiri. Den abduktiva 
strategin utgår från empirin och försöker skapa nya preliminära teorier. Under arbetets gång 
med att framlägga nya teorier är där en ständig återgång till empirin för att fylla luckor i 
teorin, komplettera och testa i fall de preliminära teorierna stämmer. Den nyinkomna datan 
jämförs med teorierna, vilket leder till nya preliminära teorier som testas gentemot empirin 
och så fortsätter processen i cykler.16 
 

                                                 
12 Jacobsen, Dag Ingvar  (2002) 
13 ibid 
14 ibid 
15 ibid 
16 Föreläsning, Stefan Sveningsson, 031012 
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Den ansats som används i detta arbete är den abduktiva datainsamlingsmetoden. Anledningen 
till att denna ansats valdes är ett resultat av att det inte var klart vilken inriktning arbetet 
skulle få. Det var en kontinuerlig process med att utforma problemformuleringen som krävde 
ständig interaktion mellan teori och empiri. Undersökningen började utifrån en induktiv 
ansats på det viset att forskningen startade i empirin, genom att studerande hur IKEA 
genomför sin förändring av finansfunktionerna till ett shared service center. Denna 
information bearbetades sedan utifrån teorier och modeller som finns inom ämnet. Samtidigt 
användes även en deduktiv ansats genom att frågor utifrån teorin förbereddes inför 
intervjuerna.  
 

2.3 Val av teori 
För att på bästa sätt formulera slutsatser utifrån problemformulering studerades teori kring 
bildandet av ett shared service center. Det fokuserades på vad ett shared service center är, 
målen med att införa ett shared service samt de för- och nackdelar som finns med att etablera 
ett sådant center. WANS är inte ett färdigt projekt utan är en pågående process och därför 
ansågs det nödvändigt att använda teori om förändringsarbete. Detta eftersom studien även 
omfattar de förändringar som äger rum från att gå från en decentraliserad funktion till 
etableringen av ett shared service center. Det ges även fakta som omfattar vilka problem som 
kan uppstå vid implementeringen av ett shared service center. För att kunna utveckla analysen 
till att vidare besvara problemformuleringen beskrivs i teorin även hur kulturen i ett företag 
påverkar förändringar i organisationsformen genom införandet av ett shared service center.  
 

2.4 Val av undersökningsmetod 
När empiri ska samlas in kan detta göras genom två metoder: den kvantitativa och den 
kvalitativa. Valet av metod är starkt kopplat till problemformuleringens utformning. För en 
testande problemställning gäller det ofta att undersöka i vilken utsträckning hypotesen 
gäller.17 För detta krävs att stora mängder av information från många olika 
undersökningsenheter samlas in, vilket ger en väldigt bred datainsamling. För denna typ av 
problemställning väljs lämpligen den kvantitativa undersökningsmetoden.  
 
En annan typ av problemställning kan vara explorativ, vilket betyder att arbetet är tänkt att gå 
in på djupet med hjälp av nyanserad data. För att få denna mer detaljerade empiriska grund 
krävs det ofta att fokus ligger på ett fåtal undersökningsenheter. För detta lämpar sig en 
kvalitativ datainsamling. Problemformuleringen i detta arbete är av relativt öppen art, och är 
tänkt att utmynna i en explorativ analys. Detta gör det lämpligast att använda en kvalitativ 
datainsamling, vilket möjliggör för nya vinklingar under arbetets gång.18 
 

2.4.1 Kvalitativ undersökningsmetod 
Den främsta datainsamlingsmetoden i en kvalitativ undersökning är intervjun. För att få ut så 
mycket som möjligt av en intervju och inte begränsa uppgiftslämnarens svar bör intervjun 
vara öppen. En öppen intervju resulterar oftast i att en stor mängd anteckningar alternativt 
inspelat material erhålls. Detta leder till att informationsmängden efter ett par öppna intervjuer 

                                                 
17 Jacobsson, Dag Ingvar  (2002) 
18 ibid 
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kan bli mättad och misslyckas med att ge ytterligare relevant data. Om intervjuerna 
genomförs som besöksintervjuer är dessa även tidskrävande då det krävs planering och 
eventuell transport till annan ort.19 
 
Ett alternativ till besöksintervjun är att välja telefonintervjun. Dessa kan vara lika öppna som 
en besöksintervju, men det kan uppstå kommunikationssvårigheter förknippade med 
telefonen. Det är lättare att tolka intervjuobjektets svar och vilja att prata om vissa specifika 
områden ansikte mot ansikte. Det är även större chans att uppgiftslämnaren öppnar sig och 
pratar fritt under en besöksintervju. Därför har besöksintervjuer valts för att lättare föra en 
öppen dialog och få fram rätt information. Fördelen med telefonintervjun är att den minskar 
intervjuareffekten som kan uppstå vid besöksintervjuer. Detta innebär att intervjuobjektet 
påverkas av intervjuarens närvaro och uppträdande vilket kan påverka uppgiftslämnandet.20 
 
När valet har fallit mellan besöks- eller telefonintervju återstår att bestämma om intervjuerna 
ska vara öppna eller strukturerade. Den kvalitativa datainsamlingen är per definition tänkt att 
vara öppen, men det går ändå att kombinera med ett visst mått av struktur. Om intervjun är 
helt öppen utan några som helst restriktioner blir den insamlade informationen lätt komplex 
och ohanterbar.21 Därför valdes i förväg vissa frågor och begrepp som sedan diskuterades 
öppet under intervjuerna. Förhållningssättet har varit öppet för att kunna följa upp nya spår 
om dessa skulle uppenbara sig under intervjuerna. 
 
Vid genomförandet av intervjun kan det vara problematiskt att anteckna allt som sägs ifall 
ögonkontakt ska bibehållas. Om en bandspelare används är det lättare att koncentrera sig på 
samtalet och föra en givande dialog. Bandspelaren underlättar även att vid skrivandet av 
rapporten använda direkta citat. En nackdel är dock att en del intervjuobjekt reagerar negativt 
på bandspelare och blir mer varsamma i sina svar. Vid intervjuerna med personer från IKEA 
har bandspelare inte används då det varit flera intervjuare närvarande vid samtalen. En person 
har därmed fört diskussionen medan en eller två har antecknat.  
 

2.4.2 Metodreflektion 
IKEA valdes till stor del för att det redan fanns befintliga kontakter inom företaget. Det är 
möjligt att det finns något företag som hade passat bättre som fallföretag när det gäller att 
studera etableringen av ett shared service center. Å andra sidan hade det varit svårt att få den 
omfattande empiriska grunden från ett annat företag utan liknande kontakter. Kvalitén av den 
insamlade datan hade antagligen varit lägre, vilket medfört att slutsatserna inte hade blivit lika 
välgrundade, fastän företaget egentligen hade varit bättre lämpat. 
 
I förstadiet till undersökningen låg fokus på att utreda hur ansvar, beslutsfattande och 
arbetsfördelning påverkas av förändring från en decentraliserad organisationsform till ett 
shared service center. Empiriinsamlingen på IKEA gav inte tillräckligt med fakta om hur de 
olika chefsnivåerna kommer att påverkas av omorganisationen. Detta på grund av att 
kontaktpersonerna inte ansåg att det skedde någon större förändring när det gällde ansvar, 
beslutsfattande och arbetsfördelning. När det faktumet uppenbarades var undersökningen så 
pass långt kommen och tidsbrist gjorde det svårt att helt börja från början med 
empiriinsamlingen. Detta gjorde att studien tvingades byta inriktning så att den redan 
                                                 
19 Jacobsen, Dag Ingvar  (2002) 
20 ibid 
21 ibid 
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insamlade empirin kunde behållas. Därav blev empiriinsamlingen inte optimalt inriktad mot 
problemet, jämfört med om studiens syfte med shared service centras lämplighet hade valts 
från början.    
 
Studien kommer att färdigställas innan omorganisationen är realiserad. Det kan ske 
intressanta vändningar i projektet längre fram i tiden som därmed inte kan studeras i denna 
utredning. Sådana vändningar skulle kunna påverka analysen och slutsatserna. 
Intervjupersoner har starkare motiv att ge en positiv bild på grund av att det är ett aktuellt 
projekt. Det är lättare att vara självkritisk till äldre projekt, speciellt om personerna i fråga inte 
var delaktiga i projekten. Det är möjligt att intervjuer med andra personer utanför styr- och 
projektgruppen skulle vara mera kritiska till förändringen. Det är högst sannolikt att 
betydelsefull information har undanhållits just eftersom det är ett högaktuellt projekt. Tillgång 
till denna information hade säkerligen vinklat denna undersökning i en annan riktning.  
 
En abduktiv ansats valdes med utgångspunkt i empirin, därav hade ingen teori samlats in vid 
första intervjun. Detta kan ha lett till att intervjun inte blev optimalt inriktad på det som sedan 
blev den röda tråden i uppsatsen. Intervjun fick istället en mer övergripande form, vilket kan 
ha bidragit till en bredare plattform när det gällde att sätta sig in i ämnet. 
 
Med tanke på att den undersökningsmetod som valts är en kvalitativ metod ökar risken för 
subjektivitet i uppsatsen jämfört med om en renodlad kvantitativ undersökning gjorts.22 
fördjupning. Denna redogörelse kan ses som en förstudie som belyser vilka områden som kan 
vara intressanta för vidare forskning. Valet av en kvalitativ datainsamling medförde att det 
inte hade varit realistiskt att utöka undersökning till fler företag. 
 

2.5 Fallstudie 
Inom en kvalitativ metodteori anses fallstudier ha en stor betydelse jämfört med inom den 
kvantitativa metodteorin. En fallstudie är en empirisk studie som beskriver ett aktuellt 
fenomen i sitt verkliga sammanhang. Inom den samhällsvetenskapliga forskningen används 
fallstudien oftast för att undersöka sociala system, det vill säga ett system där olika människor 
fungerar tillsammans. Därav har det blivit ett väletablerat arbetssätt inom 
organisationsforskningen. Oftast rör det sig om en undersökning som endast omfattar ett eller 
ett fåtal fall. Ett fall kan vara en person, en grupp, en händelse, ett förlopp eller en 
reklamkampanj.23 Det är viktigt att fallstudien fokuserar på det problem eller de 
problemområden som är syftet med studien, annars finns det stora risker att arbetet blir för 
komplext.  
 
Det finns fyra olika sätt och anledningar att genomföra en fallstudie på, för att formulera 
hypoteser (explorativa fallstudier), utveckla teorier (teoriutvecklande fallstudier), pröva 
teorier (teoriprövande fallstudier) och för att exemplifiera och illustrera (beskrivande 
fallstudier).24 Huvudsakligen används den beskrivande metoden i denna fallstudie.   
 
 

                                                 
22 Reinecker och Jörgensen  (2000) 
23 Lundahl och Skärvad  (1999) 
24 ibid 
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2.6 Datainsamling 
Det finns flera olika metoder för hur data kan samlas in vid empiriska undersökningar. 
Datainsamlingen kan ske genom primär datainsamling och sekundär datainsamling, under 
studiens gång har båda använts.  
 

2.6.1 Primärdata 
Den data som samlats in från den primära informationskällan där upplysningar är helt nya för 
forskaren kallas primärdata. Informationen som samlats in kommer från direktkontakter med 
personer som är viktiga för undersökningen. Detta kan göras genom intervjuer, observationer 
eller frågeformulär. Kritiken mot primärdata behöver inte vara lika stark som mot 
sekundärdata eftersom datainsamlingen är skräddarsydd för just det aktuella fallet.25 
 
Primärdatan i detta undersökning kommer från de intervjuer som gjorts med olika aktörer 
inom IKEA. Intervjuerna har valts att genomföras med personer som är inblandade i den 
omorganisation som äger rum, detta är personer i styrgruppen och projektgruppen för WANS.   
Den första personen som intervjuades är idéskaparen bakom projektet, Leif Johansson, som 
arbetar som vice finanschef inom IKEA koncernen. Han ansågs vara viktig att intervjua då det 
är han som har varit drivfaktorn bakom idén och har därför kunnat beskriva de huvudsakliga 
bakomliggande motiven för omorganisationen. Två personer som redan tidigare varit med i en 
omorganisation med att införa shared service centra har också intervjuats. Dessa två personer, 
Anders Svensson och Hans Andersson, är operativt ansvariga för de shared service centra som 
tar hand om gods- och leverantörsfakturor respektive fraktfakturor. Dessa intervjuer har 
bidragit med information om den erfarenhet som har uppstått tidigare med att etablera ett 
shared service center. Båda två är även inblandade i WANS-projektet och har därmed kunnat 
bidra med inblick i hur detta projekt är annorlunda eller liknar de tidigare.  
 
En annan nyckelperson som har varit viktig att intervjua är projektledaren för WANS, Ingvar 
Ohlsson. Han har bidragit med information om den förändringsprocess som äger rum vid 
genomförandet av WANS och har även delat med sig av de visioner som IKEA har för avsikt 
att uppnå genom omorganisationen. Under hela arbetets gång har återkommande kontakt med 
Bo Månsson upprätthållits. Det är han som har varit kontakten in i företaget och har bidragit 
med bakomliggande information om IKEA och även WANS. Han har även svarat på frågor 
som har uppstått under tidens gång.  
 
Vid intervjusituationer kan vissa komplikationer uppstå som är värda att reflektera över. Det 
största problemet är om det som sägs tolkas på rätt sätt. Det är viktigt att intervjuobjekten 
förstår de frågor som ställs och inte tolkar dem på ett annat sätt. Det är även lika viktigt att 
svaren tolkas rätt. Språket som används kan också leda till missförstånd om det inte används 
på ett klart och tydligt sätt. Det är viktigt att vara väl förbered inför en intervju, både på 
företaget i allmänhet och i synnerhet på det som ska diskuteras. Detta gäller både för personen 
som ska genomföra intervjun och även för intervjuobjektet, vilket skapar ett mer korrekt och 
tillfredsställande resultat. För att intervjuobjekten skulle kunna förbereda sig skickades frågor 
in via email inför intervjuerna. 
 

                                                 
25 Jacobsson, Dag Ingvar  (2002) 



 
Kapitel 2 – Metod   
 

 18 

En ytterligare aspekt som är nödvändig att tänka på är om det som intervjuobjektet berättar är 
väsentligt eller har anknytning till verkligheten. Detta kan exempelvis vara om 
intervjuobjektet målar upp en idealiserad och överdriven bild av företaget eller om personen i 
fråga verkligen beskriver situationen som den är. Detta medför att observationer kan vara ett 
bra tillvägagångssätt som komplement till intervjuer för att se om situationen är som den 
beskrivs.26  Studien är av sådan karaktär att det försvårar att genomföra observationer.  
 

2.6.2 Sekundärdata 
Den andra formen av informationskälla som kan användas för datainsamlingen är den 
information som redan existerar inom ämnet. Sekundärlitteratur används för att bilda en 
uppfattning om ämnet, för att få en bakgrund och förståelse samt för att kunna tolka och 
analysera det specifika området som undersöks.27 Sekundärdata kan vara i form av böcker, 
tidningsartiklar, årsredovisningar, kontrakt, mötesanteckningar, planer, budgetar och liknande 
material.28 
 
Den sekundärdatan som har använts i denna undersökning består till största delen av teorier 
kring ämnet shared service, förändringsprocesser samt kultur, alltså facklitteratur som har 
ansetts vara relevant till undersökningen. En del äldre uppsatser har lästs för att se vilken 
information som tidigare berörts inom ämnet. Artiklar från olika vetenskapliga tidsskrifter har 
också använts som underlag för teoriavsnittet. 
 

2.6.3 Källkritik 
När sekundärlitteratur används är det viktigt att ha en kritisk synpunkt till det som står skrivit. 
Källorna kan vara partiska, vinklade, ofullständiga och göra urval som anses vara 
tveksamma.29 Detta betyder inte att de inte kan användas utan istället måste det göras en 
uppställning och jämförelse mot det som de är tänkta att användas till.  
 
Empirin som samlas in bör uppfylla två krav, validitet och reliabilitet.30 Att empirin ska vara 
valid innebär att den måste vara giltig och relevant, det ska mäta det som ska mätas, det som 
mäts ska uppfattas som relevant och att det som mäts hos några källor även gäller för flera 
andra.31 Reliabiliteten hos empirin innebär att den måste vara tillförlitlig och trovärdig, det 
vill säga att undersökningen går att lita på. Undersökningen måste fullföljas på ett trovärdigt 
sätt, ett sätt som väcker tillit, och får inte innehålla uppenbara mätfel. När samma 
mätinstrument eller samma metod för datainsamling resulterar i samma resultat, sägs det att 
undersökningen har hög reliabilitet.32 
 
Problem med sekundärdatan som uppstått är att informationen om shared service har varit 
begränsad, det kan dras slutsatsen att det inte är ett ämne som det skrivits mycket om. En del 
av sekundärdatan innefattar artiklar där författaren förutom till namnet är okänd och 
sammanhanget den är skriven i är dolt. Detta innebär att trovärdigheten kan ifrågasättas. 

                                                 
26 Föreläsning, Stefan Sveningsson, 031212 
27 Reinecker och Jörgensen  (2002) 
28 Lundahl och Skärvad  (1999) 
29 ibid 
30 Jacobsen, Dag Ingvar  (2002) 
31 ibid 
32 ibid 
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2.7 Reflektion 
Genom utbildning och erfarenheter har alla författarna skapat sig ett sätt att förstå det som ska 
studeras, dessa värderingar och ibland fasta övertygelser skiljs åt från person till person. De 
värderingarna kommer i sin tur i stor utsträckning att påverka sättet studien läggs upp och 
genomförs på.  
 
Den allmänt positiva bilden om IKEA som finns bland studenter kan i viss mån ha påverkat 
utgången av studien. Likväl faktumet att en av författarna har en närstående inom företaget. 
Troligen är detta inget som påverkat studien på något negativt sätt utan snarare är det ett 
faktum som gjort det möjligt att intervjua de högt uppsatta personerna, som sedan kommit att 
utgöra grunden för empiriavsnittet.  
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3 Teoretisk referensram 
I tredje kapitlet beskrivs den teori som används som utgångspunkt och knyts till analysen. 
Tyngdpunkten i den teoretiska referensramen ligger i teori om shared service center, därav är 
det även det som är huvudtemat i detta kapitel.  

3.1 Shared Service Center 
De senaste åren har det skapats en trend att etablera shared service centra. Traditionellt sätt 
användes ett shared service center till funktioner så som kundsupport och telefonförsäljning. 
Idag använder företag ett shared service center även till funktioner som de finansiella 
bakomliggande funktionerna, kreditkortsoperationer, logistikcentra, mjukvaru- och 
systemutveckling, samt treasury management. Shared service centra har därmed varit en del i 
den trend som skapats de senaste åren med att föra samman traditionella landsnivåfunktioner 
till en central enhet, vilket medför att de kan utnyttja gemensamma faciliteter, supporttjänster 
samt att generera skalfördelar. Ett shared service center innebär att det skapas en egen 
division som har till uppgift att ta hand om vissa specifika arbetsuppgifter samt att erbjuda 
dessa till resten av företaget.33 
 
Införandet av ett shared service center benämns ofta som centralisering, vilket det till stor del 
är, men det finns en noterbar skillnad mot renodlad centralisering. Centralisering betyder att 
förslagsvis huvudkontoret avgör vilka resurser, rutiner och policys som ska tillämpas inom 
hela koncernen. Med ett shared service center är det företagets olika affärsenheter som 
använder sig av centrats tjänster som genom avtal och kontrakt kan påverka dessa funktioner. 
Ett shared service center är således en mer kundorienterad lösning, där kunden är en intern 
kund, än vad en ren centralisering är.34 Shared service betyder definitivt ett annorlunda 
tänkande och styrande jämfört med renodlad centralisering. Istället för att rapportera till 
högsta ledningen, svarar denna nya organisationsform mot de interna kunderna, företagets 
operativa enheter. Centrat fungerar som de andra affärsenheterna inom företaget, med fokus 
på kundservice och kostnadsreduceringar.35  
 
Centralisering handlar också om att standardisera en tjänst medan ett shared service center 
handlar om att göra det som är optimalt för den individuella kunden. I ett shared service 
center samlas ofta personalen på ett visst ställe precis som i en centraliserad enhet men i 
många fall kan shared service levereras ”on-site” vilket tillåter de anställda att vara inneslutna 
i sina egna affärsenheter.  
 
När ett företag drivs till att införa ett shared service center kan det vara en aktiv reaktion på en 
pressande omvärldssituation, som exempelvis att hantera en ökande konkurrenssituation, en 
snabbföränderlig affärsmiljö eller minskade marginaler.36 För att svara på dessa krav kan ett 
shared service center höja den operationella effektiviteten genom att specialisera utförandet av 
funktionen samt att se till att samma sak inte görs på flera ställen inom organisationen. Istället 
för att varje land ska ha en arbetsgrupp som tar hand om samma funktioner överlåts det till en 

                                                 
33 McWilliams, Brian  (1996) 
34 Eriksson Jörgen et al  (1999) 
35 McWilliams, Brian  (1996) 
36 Eriksson Jörgen et al  (1996) 
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central division som erbjuder tjänsten till hela koncernen.37 Det som utmärker ett shared 
service center är att det är kundfokuserat, processorienterat, ett företag i företaget och 
högteknologiskt. Ofta ingår IT-lösningar av olika slag för att göra det möjligt att hantera det 
stora flöde av information som den centrala enheten medför. 
 
En anledning till att det först på senare år har blivit populärt med shared service centra är 
utvecklingen av IT. Avancerade affärssystem med realtidsöverföring eliminerar de flesta 
problem med geografiskt avstånd. Om en viss funktion utförs på ett huvudkontor i Stockholm 
eller av ett shared service center i utlandet har idag liten betydelse. Ett shared service center 
skulle fortfarande vara möjligt även med mer begränsade kommunikationssystem, men den 
medföljande tidsåtgången skulle motverka effektiviseringarna och kostnadsbesparingarna. 
 

3.1.1 Målen med ett shared service center 
Den främsta anledningen till att företag etablerar ett shared service center är 
kostnadsreduktion. Dessa kostnadsreduktioner ska uppnås främst genom skalfördelar och 
effektivare rutiner tack vare specialisering. För att hålla nere kostnaderna ytterliggare kan 
centrat även placeras i länder som är mer fördelaktiga, antingen i avseende på löner eller på 
skatter.38 Vanligt är att företag placerar dem i låglöneländer som Indien och Ungern.  
 

 
Figur 3.1 Modell över besparing i procent39 

 
Figur 3.1 är ett resultat från en sammanställning gjord av Danfors av hur stora besparingar 
företag har gjort genom att införa shared service centra på olika sätt. Modellen beskriver hur 
stor procentandel som ett företag kan förväntas spara genom att ha sitt shared service center i 
ett lågkostnadsland jämfört med i ett högkostnadsland, beroende på hur stor grad av 
automatisering som används. Störst besparing förväntas ett företag göra om shared service 
centrat läggs i ett lågkostnadsland med en hög grad av automatisering. Därav är det många 
företag som väljer att etablera sina shared service avdelningar i lågkostnadsländer. Trots att 
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det är vanligt att räkna med att det går 1,2-1,5 anställda i ett lågkostnadsland per anställd i ett 
höglöneland, blir det mindre kostsamt att lägga enheten i ett låglöneland.     
 
För att ett shared service center ska kunna uppvisa de kostnadsreduktioner som eftersträvas 
krävs det att företaget är stort nog för att uppnå stordriftsfördelar av centraliseringen, eftersom 
skalekonomiska fördelar är huvudpoängen med organisationsformen. Tidigare forskning 
uppskattar att det krävs intäkter på $500 miljoner för att ett shared service center ska vara ett 
bra alternativ. Bland de stora bolagen som ingår i Fortune 500 har cirka hälften ett eller flera 
shared service centra för att ta hand om exempelvis finansiella funktioner eller IT. En del av 
dessa bolag har lyckats uppnå kostnadsbesparingar på upp till 30 procent, vilket visar 
potentialen för större bolag att framgångsrikt införa ett shared service center.40 
 
En annan drivande faktor för upprättandet av shared service centra är effektivitet. I ett shared 
service center samlas den bästa kompetensen på det specifika området och kan därmed 
erbjuda hela koncernen en effektivare tjänst. Tjänsterna kan även vara bättre anpassade till 
affärsenheternas behov.41 De nya förbättrade och mer välanpassade tjänsterna är oftast mer 
flexibla än de gamla. Denna förbättrade servicekvalitet kan höja de olika enheternas inre såväl 
som yttre effektivitet. 
 
Ytterliggare en effekt av införandet av ett shared service center är att rutinerna blir enhetliga, 
även från ett globalt perspektiv, vilket är bra för både kunderna och företagsledningen.42 Med 
ökad internationell handel är det viktigt att erbjuda kunder samma service på alla marknader. I 
ett shared service center får en handläggare ansvar över en samarbetspartner på ett globalt 
plan. Detta underlättar kommunikation såväl som administration mellan dessa parter. Det blir 
även lättare för ansvariga chefer att utvärdera funktionernas resultat när det är samlat i ett 
shared service center. Förhoppningen är att organiseringen ska ge en större insikt i vilka 
åtgärder företaget måste vidta internt, vilket förväntas leda till bättre beslutsfattande.43 
 

3.1.2 Varför är ett shared service center mer effektivt? 
Ett shared service center kan oftast uppvisa de ovan berörda förbättringarna genom att minska 
en del av de problem som är förknippade med en decentraliserad organisationsform. Några av 
dessa problem är:44 

• Duplicering av arbetsuppgifter – många arbetsmoment görs på flera olika ställen när 
det egentligen räcker med att det görs på ett ställe en gång. 

• Duplicering av infrastruktur – det finns inget behov av att ha identiska fullutrustade 
avdelningar i alla enheter. 

• Småskalighet och ineffektiva lokala rutiner– mindre enheter är oftast mer ineffektiva 
och har mindre möjlighet att ingå gynnsamma och globala avtal. 

• Icke-standardiserade system – en standardisering leder till förbättrad kommunikation 
och administration, vilket leder till ökad effektivitet. 

• Otillräcklig fokus på kärnverksamhet – om dotterbolagen avlastas vissa stödjande 
funktioner genom att de läggs i ett shared service center kan de lättare fokusera på 
kärnverksamheten. 
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En annan aspekt med shared service centra är att till skillnad från andra verksamheter behöver 
inte ett shared service center oroa sig för att kunderna går till utomstående konkurrenter om de 
inte är nöjda. Ett shared service center är skyddat från extern konkurrens då de redan från 
början har etablerat en fast kundbas. Om ett shared service center väljer att sluta utföra 
tjänster till en viss intern kundgrupp eller om de förlorar kunder på grund av utkontraktering 
fallerar hela idén med att dra nytta av skalfördelar.45   
 

3.1.3 Organisationen av ett shared service center 
Det finns tre möjliga varianter för företag att organisera sina shared service centran. Det första 
är att göra det till ett globalt center som servar hela koncernen. Detta ger den högsta nivån av 
standardisering och stordriftsfördelar, men blir även mer komplext på grund av många olika 
juridiska och skattemässiga regler i olika länder. Centrat kan även begränsas till ett visst 
geografiskt område, vilket ger mindre skalfördelar men är lättare att införa och ger färre 
kulturella problem. Det tredje alternativet är ett så kallat ”center of excellence” och bemannas 
med specialister. Centrat byggs upp efter funktionella syften och inkluderar enbart en väldigt 
specifik funktion, exempelvis hanteringen av kundfordringar.46 
 

3.1.4 Tjänster som kan förläggas i ett shared service center 
Tanken med utformningen av ett shared service center är att det ska vara stödfunktioner som 
förläggs i enheten. Kärnverksamheten bör fortsätta att vara decentraliserad och inte läggas i 
ett shared service center. Det är viktigt att kärnverksamheten ligger nära marknaden för att 
flexibelt kunna interagera med denna. Från företag till företag kan det variera vilka funktioner 
som är stödjande. Några exempel på vilka funktioner som kan vara lämpliga att lägga i ett 
shared service center är:47 
 

• Orderregistrering 
• Kundreskontra 
• Lagerhållning 
• Lönehantering 
• Kapitalförvaltning 
• Informationshantering 

• Fakturering 
• Inköp 
• Leverantörskontra 
• Bokföring 
• Internredovisning 

 
Det är även så att det lämpar sig bäst att ha hårda funktioner, så som redovisning och 
fakturering, i ett shared service center och inte mjuka, som marknadsföring eller 
kundhantering. Detta för att de mjuka funktionerna är svårare att överföra till andra delar av 
organisationen jämfört med rena hårda bokförings- och redovisningsfunktioner.48 
 

3.1.5 Hinder som måste övervinnas för en lyckad implementering 
Införandet av ett shared service center kan innebära att såväl mjuka och hårda hinder måste 
övervinnas. Lagar, regler och infrastruktur är exempel på hårda hinder som kan utgöra 
problem vid omorganisation och därav även vid etablering av ett shared service center. De 
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mjuka hinder som kan stå i vägen för en lyckad implementering är faktorer som 
företagskultur, språkskillnader, kulturella skillnader och allmän ovilja till förändring bland de 
anställda.  
 
För att implementeringen av ett shared service center ska kunna bli framgångsrik krävs intern 
förankring, starkt stöd från högsta ledningen och intensiv kommunikation inom företaget. 
Även en effektiv hantering av själva förändringsprocessen är ett måste för att 
implementeringen ska bli lyckad. Det är mycket vanligt att personalkostnaderna blir 
omfattande i samband med en shared service-implementering. I personalkostnaderna ingår 
faktorer som är relaterade till avskedande, omplacering, rekrytering och utbildning. 
Kostnaderna som är relaterade till avskedningsprocessen kan vara speciellt höga. Hur stora 
kostnaderna blir varierar dock mellan olika länder eftersom företag i vissa länder måste följa 
särskilda regelverk. Blir förhandlingar med fackföreningar aktuellt stiger kostnader 
ytterligare.49 
 
För de anställda som berörs av ett shared service-projekt innebär det en period av omfattande 
förändringar. De företag som sägs ha varit mest framgångsrika mot eventuella konflikter i 
samband med implementeringen är de företag som under processens gång bedrivit en effektiv 
kommunikation och försett de anställda med en kontinuerlig support. Att ledningen intar en 
aktiv roll under implementeringen anses vara en nyckelfaktor för att etableringen ska bli 
framgångsrik. 
 
Den personal som är mest lämpad för att ingå i projektgruppen för implementeringen av ett 
shared service center bör ha god erfarenhet och en hög kompetensnivå. Det kan däremot vara 
svårt att lösgöra den personalen från verksamheten, då de personerna oftast besitter viktiga 
poster för att verksamhetens ordinarie arbete ska kunna fortskrida. Detta problem löses 
antingen genom att hitta ersättare till de personer som ingår i projektet eller låta personerna 
vara deltidsanställda i projektet så att de kan fortsätta med sina ordinarie arbetsuppgifter 
parallellt med projektet.  
 
Det bästa sättet att försöka övervinna motstånd till ett shared service center bland personalen 
är att framhålla och poängtera fördelarna med en implementering och att låta de anställda, till 
viss del, vara med i design- och implementeringsfasen. Det finns fallgropar som betonas i 
samband med etablering av ett shared service center. Ledningen bör vara medveten om dessa 
och ha dem i bakhuvudet under hela implementeringsprocessen. Införandet kan medföra 
bland annat följande fallgropar50: 

• Affärsområdenas självständighet kan minska 
• Internt motstånd kan uppstå om servicenivån på det färdigimplementerade shared 

service centrat inte uppfyller den förväntade nivån. 
• Om implementeringen misslyckas kan det vara svårt att rekonstruera och gå tillbaka 

till den decentraliserade formen som var innan förändringen. 
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3.1.6 Placering av ett shared service center 
När företag väljer plats för sitt shared service center är det oftast skattefrågan som är 
avgörande, men det finns även andra saker som ett företag bör ta hänsyn till vid fastställandet 
av den optimala platsen för ett shared service center:51 
 

• Lagar och regler i landet – behövs licens för verksamheten? 
• Förordningar – vilka bestämmelser och överensstämmelser är nödvändiga? 
• Infrastruktur – Tillgänglighet, kostnad och kvalité för kontorsyta, närhet till olika 

transportformer, förfining av telekommunikation, kvalité av banksystem och andra 
supporttjänster  

• Sysselsättning - Vad finns det för behov av arbetstillstånd och vad är det lokala 
anställningsbehovet? Finns det några arbetskraftsrestriktioner? 

• Motiv - Finns det motiv till att upprätthålla funktioner så som finansiella medel, 
fastighetsplats eller forskningsmöjligheter? 

 
Företag som vill etablera sitt shared service center inom den europeiska unionen har idag den 
fördelen att de kan bortse från växelkursförändringar. Detta bidrar till att fler och fler företag 
väljer att lägga sitt shared service center inom denna region. Integrationen av det europeiska 
samhället har också bidragit till att de krav som fanns tidigare på kontroller av gränskorsande 
överföringar har försvunnit.52 
 

3.2 Företagskultur 
Kulturen i ett företag handlar om de normer och värderingar som gemensamt genomsyrar 
organisationen. Hur sammanhållningen är mellan de anställda och hur deras värderingar 
stämmer överens med organisationens. Det kan visas genom fysiska förhållanden så som 
genom byggnader och inredning eller produkternas design. Det visas även genom 
förhållanden mellan medarbetarna, hur de löser uppgifter, samarbetar och sköter konflikter. 
Kulturens betydelse präglar också det sätt som företaget möter den yttre omvärlden på, hur 
medarbetarna och ledarna reagerar i normala och mindre vanliga situationer. Den kan även 
visa vilka mönster som finns i organisationen i förhållande till olika förhållanden i 
omgivningen. Företagskulturen blir därmed ett sätt att uppleva världen på, både interna 
förhållanden inom företaget men även externa förhållanden till omgivningen.53 
 

3.2.1 Kulturens påverkan på medarbetarna 
Det finns ett ömsesidigt beroende mellan företagets kultur och dess anställda på det sätt att det 
är medlemmarna som skapar, bevarar och förändrar kulturen. Samtidigt är det kulturen som 
bygger upp de ramar som medarbetarna ska arbeta inom och därmed formar de anställda. Det 
finns en rad andra faktorer än kulturen som påverkar en persons agerande, exempelvis, den 
individuella inlärningshistoria, situationen som personen befinner sig i, samhällets kulturella 
normer och värderingar samt arbetsuppgifterna i organisationen. Dessa faktorer sätter 
”kognitiva spår” som resulterar i ett företags kultur som sedan sätter sin prägel i de 
värderingar, normer och verklighetsuppfattningar som skapas i organisationen. Dessa i sin tur 
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påverkar de anställdas sätt att agera på och deras uppfattning av omgivningen. Det påverkar 
deras sätt att uppfatta en situation, samhällets normer och värderingar, arbetsuppgifterna och 
så vidare. Detta medför att de anställda i en organisation både är ”en produkt av och en källa 
till kulturen”.54  
 

3.3 Förändringsarbete 
Vid övergång från decentraliserad till centraliserad struktur förlorar många befattningar längre 
ner i hierarkin ansvar och status. Detta kan leda till motsättningar hos de berörda 
medarbetarna om de inte kompenseras med befordran. Cheferna får ett annat kunskapskrav 
när organisationsformen ändras från en decentraliserad till en centraliserad struktur. Det är 
viktigt att berörda personer förbereds för förändringen och är positivt inställda till den, annars 
byts de ut.55 
 
I arbetet med förändringsförloppet är det betydelsefullt att cheferna är med i processen och är 
kapabla att dra med sig och entusiasmera övriga anställda. Detta krävs för att få igenom 
förändringen i praktiken och förankra den i organisationen. Annars finns risken att 
förändringen endast genomförs officiellt men att många jobbar vidare enligt tidigare rutiner.
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4 Empiri 
 
I detta kapitel presenteras det empiriska material som har samlats in genom intervjuer med 
Hans Andersson, Leif Johansson, Bo Månsson, Ingvar Ohlsson och Anders Svensson på 
IKEA. Det ges en bakgrundsbild till och beskrivning av shared service projektet World 
Accounting Network Services, WANS. På grund av att det framkommit liknande information 
vid de olika intervjuerna preciseras inte alltid vem som sagt vad.     

4.1 Presentation av IKEA 
IKEA är ett multinationellt företag med 84 000 medarbetare i 44 länder. Verksamhetsåret 
2004 omsatte IKEA 117 mdr SEK, där Europa står för drygt 80 procent. Det största enskilda 
landet är Tyskland som står för 20 procent av omsättningen. Globalt har IKEA 202 varuhus i 
32 länder.56 IKEA använder sig av en lågprisstrategi för att få en så stor kundgrupp som 
möjligt och därmed genera stora volymer. Kunden ska vara delaktig i processen genom att till 
exempel hämta varor på lager och montera möbler själv för att hålla kostnaderna nere. 
Sortimentet ska vara brett för att erbjuda kunderna helhetslösningar för hemmet.57 
 

4.1.1 Organisationsstruktur 
För att bibehålla en hög grad av långsiktighet, oberoende och säkerhet är IKEA ägt av en 
Holländsk stiftelse. Denna stiftelse kontrollerar moderbolaget IKEA som i sin tur är uppdelat i 
olika huvuddivisioner. Dessa divisioner är industri, inköp, distribution och grossist, sortiment 
och slutligen försäljning. Utöver dessa divisioner finns det ytterliggare två områden IKEA 
Services och Inter IKEA Systems. 
 

 
 

Figur 4.1 IKEAs organisationsstruktur58 
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Det allmänna mottot inom IKEA är decentralisering, närheten till kunden ska alltid komma 
först. Organisationsformen på IKEA är en blandning av centralisering och decentralisering. 
Inom IKEA Services i Holland samlas nio olika företagsgemensamma funktioner så som HR, 
logistik, juridik och riskhantering. Dessa funktioner används av de fem divisionerna i den 
löpande verksamheten. Utöver dessa nio gemensamma funktioner finns vissa funktioner som 
sköts centralt för att dra nytta av stordriftsfördelar, exempel på sådana funktioner är 
katalogtryckning och mat till varuhusrestaurangerna.59 Andra funktioner som inköp och 
försäljning sköts på decentraliserad nivå för att bibehålla närheten till kunderna.  
 
IKEA har en relativt unik ägarstruktur i och med att det ägs och kontrolleras av stiftelsen i 
Holland. Genom att inte vara börsnoterat slipper IKEA börsbolagens krav på 
kvartalsrapporter, vilket ofta kan leda till kortsiktighet. Detta har möjliggjort långsiktiga 
satsningar som exempelvis etablering i Ryssland. Enligt grundaren Ingvar Kamprad är det 
osannolikt att börsen hade accepterat en marknadspenetrering som beräknas gå med förlust de 
10 första åren60. Andra företag har framfört att de inte har kunnat genomföra vissa 
investeringar för att det skulle dra ner resultatet under 2-3 kvartal. Denna ”långa” 
återbetalningstid tid skulle inte godtas av börsen, även om det långsiktigt skulle vara lönsamt. 
Eftersom IKEA inte behöver ta hänsyn till detta kan de genomföra vissa stora investeringar 
som börsnoterade konkurrenter inte kan fullfölja. Ett aktuellt exempel är att IKEA planerar att 
automatisera varuhusens kassor, vilket är en enorm investering när många varuhus har upp 
mot 40 kassor. Denna långsiktighet genomsyrar hela företaget. 
 

4.1.2 Företagskultur 
IKEA-koncernen har alltid haft en väldigt stark företagskultur. Det är ett resultat av att 
grundaren Ingvar Kamprad har genomsyrat företaget med den anda som än idag fortsätter att 
prägla företaget. Det är främst Ingvar Kamprads syn på livet, människorna, företaget och 
hemmets inredning som har fått stort inflytande på organisationen.61 Han har sammanfattat en 
filosofi i nio teser vilken fick namnet ”en möbelhandlars testamente”. Normerna klarlägger 
IKEAs motto, hur IKEA kan ”skapa ett bättre vardagsliv för den stora gruppen människor” 
som ett annorlunda företag. Det som framhävs av normerna är vikten av att ha låg prissättning 
samtidigt som företaget måste erbjuda bra kvalitet. Det är dock inte kvaliteten som det ska 
fokuseras mest på utan istället kundernas behov. Den präglade IKEA-andan nämns också, 
entusiasmen, viljan till att förnya, kostnadsmedvetenhet, viljan att ta ansvar och hjälpa till, 
ödmjukhet och enkelheten. Ingvar Kamprad anser även att företaget ska skaffa sina egna 
ekonomiska resurser och samtidigt vara noggrann med att inte slösa på några resurser.62 
 
Idag är det i huvudsak kostnadsmedvetandet som genomsyrar företaget från topp till tå men 
de högsta och mellersta cheferna lever fortfarande på de övriga teserna. En annan viktig del 
av IKEA-kulturen är ödmjukhet mot sina arbetskamrater. Det är viktigt inom IKEA att det 
inte finns några barriärer mellan olika personalgrupper, detta accepteras inte inom företaget.63 
Affärsidén och kulturen utgör de ramar som Ikeanerna ska verka inom samtidigt som de 
uppmuntras att ta egna initiativ som leder till nya idéer och förnyelser. Detta bidrar till 

                                                 
59 www.ikea.se, 2004-11-12 
60 Olsson, Hans-Inge  (2002) 
61 Torekull, Bertil  (1998) 
62 Bang, Henning  (1994) 
63 ibid 



 
Kapitel 4 – Empiri   
 

 29 

utveckling och anses som ett positivt drag, inte negativt som det kan anses i vissa andra 
företag. 64 
 

4.2 Presentation av WANS 
WANS står för World Accounting Network Services, och är namnet på IKEAs kommande 
shared service center för finansiella funktioner. WANS uttalas ”once” och står för att allt 
arbete enbart ska göras en gång, det ska bara vara en person som ska behöva lägga in en 
uppgift i bokföringssystemet, vilket därmed tar bort dubbelarbete. 
 

4.2.1 Bakgrund 
Tanken med WANS är att omorganisera finansavdelningen så att det blir som det var förr, 
med en centraliserad finansavdelning som ansvarar för de finansiella funktionerna inom hela 
IKEA. I början sköttes alla IKEAs finansfunktioner från en och samma ort, Humlebæk i 
Danmark, där företagets samtliga transaktioner kontrollerades och stansades. Även i början av 
IKEAs internationella utvidgning med varuhus i Tyskland och Schweiz sköttes deras 
bokföring i Humlebæk, vilket innebar att revisorerna från vartdera landet fick resa dit. I takt 
med att IKEA växte och utvidgades blev det emellertid ogenomförbart att sköta alla 
finansiella funktioner på ett ställe. Det fanns inte teknik som gjorde det möjligt att stansa så 
många transaktioner på en plats, vilket ledde till att de finansiella funktionerna 
decentraliserades och lades ut på landsnivå. 
 
Planerna på en centralisering av finansfunktioner har funnits i åtta år, men ingen har velat ta 
på sig ansvaret. Grundtanken till att skapa ett shared service center för finansavdelningen med 
dess funktioner, som redovisning och bokföring, kom från Leif Johansson ungefär ett år innan 
uppstarten av projektet. Denna process med att utveckla ett shared service center är annars 
inget nytt inom näringslivet. Det är många andra företag som har gjort denna förändring. 
Eftersom Ingvar Kamprad inte brinner för de administrativa delarna har IKEA hamnat efter i 
denna utveckling och deras ekonomi- och administrationslösningar anses vara från 
”stenåldern”. Detta skapade behovet av att förnya rutinerna och därmed startade WANS-
projektet kring månadsskiftet april/maj 2004. Det förväntas att vara klart i slutet av 2006.  
 
Internt har IKEA tidigare erfarenhet av att bilda shared service centra. Under mitten av 
nittiotalet började nytänkandet inom IKEA. De kände att där fanns vissa problem med att ha 
decentraliserad kontroll av fakturahantering för varor. Detta bidrog till att det bildades ett 
shared service center för hanteringen av leverantörs- och godsfakturor. Idén var att det skulle 
finnas ett ställe där all fakturahantering skedde, en enhet som hjälper de andra enheterna. 
Shared service centrat Compass startade sin verksamhet 1998 med gods- och 
leverantörsfakturor. Några år senare började arbetet med att samla alla fraktfakturor i shared 
service centrat Fresco. Idag sker ca 90 procent av fakturahanteringen elektroniskt. Dessa båda 
shared service centran har bidragit med värdefull erfarenhet när det gäller att planera 
genomförandet av WANS. 
 

                                                 
64 Bang, Henning  (1994) 
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4.2.2 Mål 
IKEA har flera mål med att omorganisera finansfunktionerna till ett central shared service 
center. Det huvudsakliga målet är en total kostnadsreduktion. Det ska även ge en bättre 
effektivitet genom att tjänsterna förbättras. Ett annat mål är att göra finansarbetet helt 
papperslöst. Idag är det allt för många transaktioner som måste föras in manuellt i 
bokföringen. Alla transaktioner ska vara elektroniska och varje enhet i organisationen ska 
vara ansvariga för sina egna fakturor.  
 
Även om kostnadsbesparing är huvudanledningen till införandet av ett shared service center 
är det inte enbart sänkta kostnader som är målet. Med ett shared service center finns spin-off 
effekter, som exempelvis fördelar med enhetliga rapporter. IKEA har i dagsläget inte en 
gemensam kontoplan, vilket är väldigt ovanligt inom multinationella företag. Detta är en av 
de standardiseringar som kommer att införas i samband med WANS. 
 
Tanken är även att redovisningen ska bli snabbare och effektivare. Idag redovisar alla länder 
till ledningen enligt lokala regler. Detta görs sedan om till Dutch-GAAP, den holländska 
kontoplanen. Ingvar Ohlssons förslag med WANS är att IKEA ska använda Dutch-GAAP 
globalt istället, och sedan får länderna anpassa detta till lokala bestämmelser. Ländernas 
bokslut skulle i så fall först redovisas till ledningen med Dutch-GAAP, vilket sedan görs om 
så att de uppfyller kraven för nationell rapportering. Tanken är att arbetet med att göra 
bokslutet för hela IKEA ska gå fortare. Rapportering från de olika medlemsländerna görs två 
gånger om året, och kan vara väldigt tidskrävande. Idag kan det ta mellan två och tre månader 
att erhålla redovisning från alla länder och sammanställa det till ett slutgiltigt bokslut. IKEAs 
verksamhetsår slutar den 31:e augusti, men i år var bokslutet för hela koncernen inte klart 
förrän den 18:e november. Ingvar Ohlssons tanke är att sprida ut avstämningen som i dag äger 
rum den sista dagen i månaden för samtliga områden. Om löner och andra poster avstäms på 
olika dagar i månaden blir det ingen flaskhals som ställer till problem i slutet av månaden och 
genom detta tror Ingvar Ohlsson att de kommer att vinna tid. IKEA jämför detta med det 
amerikanska aluminiumföretaget ALCOA som sammanställer bokslutet på en arbetsdag, med 
hjälp av ett shared service center. 
 
Utopin med WANS är att de anställda ska göra så lite som möjligt. Det ska vara som ett 
sjukhus som är fullt med läkare och professorer utan något att göra. När en patient kommer in 
ska den kunna botas snabbt. Parallellen till WANS innebär att de anställda inom enheten ska 
besitta så hög kompetens att de kan rätta till ett fel snabbt efter att det har lokaliserats. 
Kompetensen ska finnas men kommer inte att behövas hela tiden. Detta fenomen kallas för 
”lights out” och Ingvar Ohlsson tror att det är en kommande trend inom bokföring. 
 

4.3 Uppbyggnad av WANS 
WANS är utformat till viss del från studerandet av andra företags shared service system. 
Ingvar Ohlsson påpekar dock att det inte handlar om att kopiera andra företags färdiga 
lösningar, utan istället är en form av ”reengineering” där det bästa konceptet för IKEA växer 
fram. Detta är ett utmärkt tillfälle att få i stånd andra förändringar som rör de finansiella 
funktionerna och sättet att arbeta på ute i organisationen. 
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4.3.1 Planeringsstadiet 
De företag som IKEA har undersökt är bland annat Hewlett Packard, General Electric och 
General Motors.65 De har samlat på sig den information som de har ansett varit relevant för 
IKEA och analyserat detta utifrån de behov som finns inom företaget. Den information som 
IKEA tagit del av och de arbetssätt som de anser vara bäst inom de undersökta företagen 
kallar de ”best international practice”. De har även studerat vad som är det mest effektiva 
arbetssättet inom IKEA och den ihopsamlade informationen har de valt att kalla ”best IKEA 
practice”. 
 
Vid utvecklingen av Compass och Fresco studerades konkurrenterna väldigt lite i förhållande 
till arbetet med WANS. Utvecklingen av dessa var ett resultat av ett egenutvecklat system 
inom IKEA. När Fresco utvecklades kunde de dra nytta av erfarenheterna från Compass. 
Förbättringen och utvecklingen av Fresco är och har varit en långvarig process, som ständigt 
behöver förbättras. 
 

4.3.2 Arbetsfördelning 
I dagsläget är det inte bestämt vilka personer som kommer att ingå i WANS-enheten i 
Holland. Det är däremot beslutat att många kommer att vara revisorer med erfarenhet av 
redovisning på chefsnivå. Ungefär hälften av personerna ska rekryteras internt från IKEA, 
främst från referensländerna. Det är de personerna som har varit mest inblandade i projektet 
och ”belönas” därmed med en tjänst i WANS. Detta görs för att motivera dem till att 
medverka effektivt i förändringsprocessen. De personer som kommer att sitta i Holland 
kommer att vara lokalanställda. 
 
IKEA har idag cirka fyra till fem hundra bokförare. Med WANS tror de att det endast 
kommer att behövas hundra stycken. Tjänster kommer att försvinna till följd av projektet. De 
berörda personerna i referensländerna kan komma att placeras i WANS, men det blir svårt att 
ta hand om motsvarande personer i övriga länder. IKEAs personalpolicy handlar om att värna 
om sina anställda, många kommer därav att erbjudas en annan tjänst, men det kan innebära att 
de måste vara villiga att flytta dit jobben inom IKEA finns. Ett problem är om nyckelpersoner 
söker sig till andra företag när de känner att deras tjänster kommer att försvinna. De bästa 
försvinner i regel först. Om nyckelpersoner slutar innan implementeringen är slutförd kommer 
det att ge IKEA stora problem då kompetens försvinner från företaget. Om det skulle behövas 
ny personal innan implementeringen är klar har de för avsikt att anlita extern konsulthjälp och 
på så vis behöver inte IKEA ta ansvar för att de personerna inte har något arbete efter deras 
tid inom IKEA. 
 
Det är inte bestämt huruvida ansvaret ska vara uppdelat i processer eller i länder. Ingvar 
Ohlsson var skeptisk till att en person blev tilldelad en ansvarsenhet enbart på grund av 
exempelvis språkkunskaper och inte för bokföringsmässiga kunskaper. Han menar att detta är 
vanligt förekommande inom andra företags shared service centra. Ingvar Ohlsson tycker att 
det är viktigt att personerna som ska bära ansvaret kan allt, det vill säga inte endast vara 
ansvariga för en viss del utan ska kunna vara inblandade i hela processen.  
 
Det är inte helt klart vilka kringfunktioner som ska ingå i WANS, men ”General Ledger” och 
rapportering, såväl operationellt internt och legalt externt är bestämt. Den legala biten ändras 

                                                 
65 Telefonkontakt med Katarina Bergstrand, 2004-12-07 
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från land till land beroende på skattelagstiftningar och regler om vad som ska tas upp i 
bokföringen och till exempel hur avskrivningar bokförs. Vanligt inom andra företags shared 
service center är att de legala enheterna inte är en del av centrat. Tanken är att det inom 
WANS ska gå från transaktion till rapportering. De funktioner som inte kommer att finnas 
inom WANS ska ligga i ”Invoice City” som är ett försystem för alla fakturor.  
 

4.3.3 Ansvar och beslutsfattande 
Införandet av WANS kommer att leda till vissa interna förändringar inom IKEA. Personal 
som tidigare hanterat bokföring respektive redovisning inom koncernen kommer nu att få nya 
uppgifter eller förflyttas till Amsterdam.  
 
I sina tidigare shared service centra använder IKEA sig av kompetensgrupper för att utveckla 
systemen. Kompetensgrupper varar i två år och det är frivilligt för personalen att delta i en 
kompetensgrupp. Under tiden som personalen är engagerad i kompetensgruppen kan de vara 
med och påverka systemet genom att bidra med idéer och förslag på vad som skulle kunna 
göras bättre. Syftet med dessa grupper är att bredda kunskaper om systemet så att de kan ta 
fram kreativa idéer. Idéer från kompetensgrupperna diskuteras och går vidare till den 
ansvarige för shared service centrat. De ändringarna som är nyttiga och genomförbara 
implementeras.  
 
Grundprincip inom IKEA är att de förändringar som genomförs är förankrade hos ledningen 
för att de ska kunna ”peka med hela handen” för att visa hur det ska vara. Det finns tre 
personer i ledningsgruppen för Compass och Fresco som delegerar uppgifter och ser till att de 
uppgifter som ska utföras inom shared service görs. De följer även upp med olika 
managementkontrollverktyg. Ansvarsfördelningen kommer troligtvis att fungera på ett 
liknande sätt inom WANS.  
 

4.3.4 Val av geografisk placering 
IKEA har valt att inte följa den allmänna trenden, att lägga sitt shared service center i ett 
lågkostnadsland, utan har istället valt Amsterdam i Holland. De företag som IKEA har tittat 
på för att bilda sig en uppfattning om shared service har haft sina center i Spanien (HP och 
GM) och Ungern (GE). Ungern är det land som idag är det populäraste landet att lägga sitt 
shared service center i, men även Indien är ett vanligt val. Kostnadsmässigt hade Indien varit 
ett bättre val, med det hade varit svårt att få igenom inom IKEA. 
 
Ingvar Ohlsson är emot att lägga WANS i ett låglöneland av i största del personaletiska 
aspekter. Hade Indien valts hade det enbart varit för att sänka lönekostnaderna, vilket inte är 
huvudsakliga meningen med WANS. Även faktorer som att det är en kortsiktig lösning och 
att det är trögmanövrerat eftersom det rör sig om så många människor har spelat in. Det är 
även vanligt att personalomsättningen på shared service centra i låglöneländer är hög. Många 
företag tycker att det är bra med en hög personalomsättning men det tycker inte IKEA. Ingvar 
Ohlsson anser att det är att ”lösa framtidens problem med gårdagens teknik”. 
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4.3.5 Processen 
För att illustrera tillvägagångssättet och användandet av WANS ges ett exempel med en 
beställning hos en bagare. Detta exempel har under intervjuerna getts av så väl personer i 
styrgruppen som i projektgruppen.   
 
Det börjar med att en Ikean först gör en beställning hos en bagare, till exempel en beställning 
på frukostbullar, vilket leder till att det görs en rekvisition i systemet. Efter att denna 
beställning är gjord skickar bagaren en faktura med ett ordernummer till WANS-enheten i 
Amsterdam. Ordernummret på bagarens faktura matchas med beställningsnumret. Fakturan 
går direkt in i bokföringen, och när beställaren har bekräftat att varan levererats får bagaren 
betalt. 
 

4.4 Förutsättningar för WANS 
Det råder delade meningar mellan styrgruppen och projektgruppen huruvida de ser på vilka 
speciella förutsättningar som finns för WANS. 
 

4.4.1 Påverkan från ledningen 
Den kanske allra viktigaste förutsättningen som krävs för att ett projekt av WANS omfattning 
ska fungera är att högsta ledningen har förtroende för arbetet som görs, så väl vid införandet 
som under det löpande arbetet. Om inte den högsta ledningen är beredd att tillskjuta mer 
resurser under projektets gång riskerar allt arbete att fallera innan förändringen är realiserad. 
WANS har detta nödvändiga starka stöd från ledningen. 
 
Ytterligare en förutsättning som krävs för att det ska vara möjligt att genomföra en 
omorganisation av WANS karaktär är att de anställda och de som arbetar inom och med 
projektet är väl motiverade och positiva till förändringen. Det krävs att samtliga arbetar för 
företagets bästa trots att en del av de inblandades jobb antagligen kommer att försvinna på 
grund av förändringen.    
 

4.4.2 Teknologi  
Anledningen till att omorganisationen sker först nu beror främst på att den tekniska 
utvecklingen har nått så långt att det är möjligt eller framför allt lönsamt att genomföra. Om 
inte transaktionerna kan skötas elektroniskt eller förflytta information i realtid är det inte 
givande att ha funktionen som ett shared service center.   
 
IKEA använder idag samma system för bokföring, lagervärdering och prissättning i hela 
världen. De systemen behöver därför inte ändras för att genomföra etableringen av shared 
service centrat, vilket underlättar arbetet betydligt. Leif Johansson menar att det skulle vara 
fullt möjligt att slå ihop de olika finansenheterna, som nu är på landsnivå till en central 
avdelning.  
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4.4.3 Learning list 
Ingvar Ohlsson anser att det inte finns några speciella förutsättningar för införandet av just 
WANS. För att bygga upp ett shared service center rent allmänt anser han att det dock krävs 
ett antal principer. Dessa principer är uppradade i en så kallad ”learning list”, med de högst 
prioriterade först. 
 

• Inga undantag – lösningar och system ska vara standardiserade. Det kostar för mycket 
att anpassa systemet efter enskilda kunders behov. Detta är ovant inom IKEA eftersom 
det är brukligt att personliga lösningar handhas gentemot leverantörer och länder.  

• Stöd från högsta ledningen - om ledningen inte stöttar projektet till 100 procent 
riskerar det att fallera. Inom IKEA genomförs inga stora förändringar om det inte finns 
starkt stöd från ledningen. 

• Handkassa - det finns inte i andra företag. Det är viktigt att ha en handkassa till 
reseräkningar och dylikt.  

• Enhetlig kontoplan - Det finns inte idag, men de har börjat arbeta fram en som är 
baserad på den svenska baskontoplanen. En fördel är att den finns på tre språk, 
svenska, engelska och tyska. Förbättring och utveckling sköts externt.  

• Alla företag ska in i centrat – för IKEA är det över 100 bolag 
• ”Self service solutions” - arbeta med de eventuella avvikelser som uppstår. Varför är 

summan inte densamma på fakturan som på beställningen? Var går gränsen för vad 
som är lönsamt att kontrollera; 10 öre, 1 krona, 20 eller 1000 kronors avvikelse?  

• En konsekvent nivå på servicen. 
• Tydlighet om vad som ska hända – information är viktigt. 
• ”Customer council for input” – kunder ska också ha inflytande på shared service 

centrat. 
• Bra arbetsförhållanden – Inga boxar, ”folk ska inte behöva sitta på fyra kvadratmeter i 

ett hörn”66 
• Låg personalomsättning  
• Inte vara språkberoende 

 

4.4.4 Kompetens  
Den viktigaste nyckelfaktorn inom IKEA för att få ett fungerande shared service center är 
kompetensen hos de ansvariga. Följande krävs av den personal som ska ingå i WANS: 

• Alla ska veta vad det finns för funktioner men alla kan inte vara experter på alla 
systemen. 

• Det finns organisatorisk kunskap och intresse i att förbättra. 
• Engagemanget är stort eftersom det görs internt.  
• Representera olika delar av organisationen.  

 
Ett tidigare exempel som IKEA refererar till är det antal transporter som IKEA har vilket kan 
uppgå mot cirka 3000 transporter per dag. Det är stora volymer som ständigt ökar. Därför är 
det viktigt inom Fresco och Compass att personalen har den kompetens som behövs så att det 
inte uppstår problem. Det är tidskrävande att kontrollera och det kan ses som självklart att ju 
färre problem desto bättre. Det krävs en hel del utbildning för att nå den rätta 

                                                 
66 Intervju med Ingvar Ohlsson, 041125 
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kompetensnivån. I starten av implementering var det en person som skrev ner de regler som 
skulle följas för att boka fakturor så att resten av personalen kunde lära sig det utan att 
ständigt behöva ställa frågor. Idag har IKEA kommit ut med en första handbok om hur 
systemet fungerar.  
 
En annan anledning till varför det är viktigt att bredda kunskapen hos de anställda inom 
shared service centran är att personerna inte får bli oumbärliga för företaget. Där är ett fåtal 
personer som verkligen är insatta i applikationerna vilket leder till komplikationer i fall dessa 
skulle försvinna från företaget. IKEA anser därför att alla anställda bör behärska minst två 
applikationer. Dagens nivå ligger något över miniminivån med ett kunnande av tre 
applikationer. Det sker även ett löpande arbete som går ut på att fler ska lära sig de olika 
systemen, för att ingen ska vara oundviklig för företaget och för att det ska vara enklare att 
fördela uppgifter mellan handläggarna. Även att öka motivationen är en anledning till att det 
är viktigt att så många som möjligt kan arbeta inom flera av systemen. 
 

4.5 Realiserandet av WANS 
Projektet är uppdelat i tre faser, som totalt sträcker sig över ungefär tre år. I dag har IKEA 
kommit till första delen av fas två.  
 

4.5.1 Fas 1 
Under första fasen valdes sex referensländer ut för att representera IKEA som helhet. Det ska 
studeras hur finansarbetet utförs i de olika referensländerna för att hitta bästa ”IKEA-
practice”. De länder som valdes som referensländer är Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, 
Storbritannien och Frankrike. 
 
Sverige är med som referensland för att det är ett land med många olika verksamheter. 
Danmark representerar de mindre länderna. Tyskland är med på grund av sin storlek, IKEA 
har över 30 varuhus i landet. Även det faktum att tysk bokföring är speciell utgör en 
anledning till att Tyskland är med som referensland. Polen symboliserar länderna i öst. Leif 
Johansson menar att även om Polen gått med i EU och tagit ett steg närmare väst så sitter den 
gamla östmentaliteten kvar, inbyggt i människors sätt att tänka och vara på. Storbritannien 
utgör en stor del av IKEAs försäljning och finns därför representerat som referensland. 
Frankrike är med för att de symboliserar de gamla latinska länderna och det är ett speciellt 
land när det gäller ekonomistyrning. 
 
Det har varit en del som ifrågasatt varför inte Italien, som är ett land med många regler och 
mycket byråkrati kring redovisning, är med som ett referensland. Det hade dock blivit för 
många referensländer om även Italien hade tagits med, istället är Italiens ekonomichef med i 
styrgruppen för projektet.   
 
Arbetet under fas 1 med att hitta bästa ”IKEA-practice” resulterade i att de insåg att trots att 
systemen och verksamheten är den samma i alla länder har varje land sitt eget sätt att sköta 
den på. Det var många i arbetsgruppen som blev förvånade av att det gick att arbeta på så 
skilda sätt trots att det är exakt samma arbete som utförs. Enkla och smarta lösningar som 
fanns i vissa delar, så kallad ”low-hanging-fruit”, förmedlades vidare till andra delar av 
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IKEA. Det kostade inte mycket att genomföra men har bidragit till ökad effektivitet och att 
sänka kostnaderna inom de olika delarna.  
 

4.5.2 Fas 2 
Fas 2 går bland annat ut på att utvidga arbetet och ta reda på vad som är den bästa 
”international practice” i fråga om finansavdelningar. För att ta reda på vad som är det bästa 
sättet studerar de hur andra företag har genomfört sina centraliseringar och implementeringar 
av shared service centra. IKEA har tittat på cirka 25 globala aktörer, däribland Hewlett 
Packard, General Electric och General Motors  
 
De letar och kombinerar ihop de bästa bitarna de ser hos de olika företagen för att arbeta om 
det till något som passar med IKEAs tankar och idéer om hur det ska se ut och fungera. Detta 
arbete ska göras under 2005. Deras ambition är att första referenslandet ska vara med i 
WANS första september 2005.  
 

4.5.3 Fas 3 
Målet med fas 3 är att samtliga referensländer ska vara anslutna till WANS. Denna fas ska 
vara genomförd verksamhetsåret 2006. Därefter ska resten av Europa, Nordamerika och Asien 
anslutas till WANS. Detta ska vara genomfört 2007.  
 
Övergången genomförs genom att en eller helst flera implementeringsgrupper besöker ett land 
i taget i cirka en månad. Flera implementeringsgrupper möjliggör att arbeta med ett flertal 
länder parallellt, vilket ökar hastigheten att införa länderna i WANS. Personerna i 
implementeringsgrupperna sätter sig in i det specifika landets finansiella rutiner för att sedan 
flytta över ansvaret för funktionerna till WANS enheten. 
 

4.6 Fördelar med WANS 
Den nya omorganiseringen innebär att IKEA skapar sig fördelar som minskade kostnader, 
långsiktig planering som går hand i hand med IKEAs anda, och diverse teknologiska 
förbättringar.  
 

4.6.1 Kostnadsreducering 
En av de största fördelarna med projektet, vilket även är huvudanledningen till att projektet 
startades, är att sänka kostnader och på så vis spara pengar. Anledningen till att de kommer att 
spara pengar när WANS är implementerat är att samma arbete inte kommer att behöva 
genomföras i flera länder, vilket även kommer att minimera andelen dubbelarbete. Allt 
finansiellt arbete kommer att skötas centralt ifrån Amsterdam vilket ger stordriftsfördelar. 
Leif Johansson ser en möjlighet till att WANS kan vara ett sätt att hålla kvar kostnaderna på 
samma nivå samtidigt som antalet varuhus ökar. Antalet anställda inom finansfunktionerna 
kommer inte att behöva öka när det öppnas fler varuhus.  
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4.6.2 Långsiktighet med teknologi 
Tanken med WANS, och symboliken i namnet, är att det är en omorganisation som ska ske en 
gång. De syftar till att bygga en lösning som ska hålla i ett långsiktigt perspektiv. På så vis 
kommer de att slippa utveckla nya lösningar inom en snar framtid och därmed stärks 
kostnadsbesparingsperspektivet. 
 
Det systemet som IKEA har för avsikt att ta fram i samband med WANS är tänkt att ha 
inbyggda kontrollfunktioner. Det är svårt och oerhört kostsamt att arbeta fram ett sådant 
system. Om det görs centralt, som i WANS fall, kan mer pengar investeras i en bra 
systemlösning än om det ska göras flera system som finns decentraliserade i företaget. 
Utvecklas systemet dessutom med ett standardsystem som grund kan ytterligare besparingar 
realiseras.  
 
Leif Johansson betonar särskilt vikten av att det måste finnas statistiska funktioner i systemet, 
som underlättar kontrollen och varnar om det är något som inte följer det vanliga mönstret. 
Systemet ska kunna ge statistik om exempelvis reseräkningar, över- och underskott i kassor 
som ska jämföras per kassörska. Det gäller hela tiden att arbeta för att det ska bli bättre, om 
genomsnittskostnaden för en resa mellan Holland och Köpenhamn ligger runt 500 euro, 
varför har en del då resekostnader på 700 euro och vad kan de göra för att ändra på detta? Det 
statistiska materialet ska framför allt fokusera på de stora sakerna och göra att det går att 
avläsa trender. Detta för att göra det möjligt att sätta in stötar där det behövs åtgärder. Denna 
kontrollfunktion är en oerhörd fördel med WANS för det har inte funnits möjlighet att 
jämföra rakt av mellan olika delar av organisationen förr och den möjligheten kommer att 
underlätta styrningen av företaget.  
 

4.7 Risker med WANS 
Generellt sett är IKEA relativt öppet för förändringar, vilket kan bero på att det historiskt till 
stor del har handlat om positiva förändringar. En del av de anställda på finansavdelningen 
som har sina invanda rutiner är därmed emot förändringar och det är dessa personer som 
kommer att beröras av WANS. Detta har helt enkelt lösts genom hårt top management, 
cheferna sätter ner foten och säger hur det ska vara.  
 

4.7.1 Utanförskap 
Det finns en risk att WANS blir som en ”stat i staten”. Blir det en avdelning som sitter för sig 
själv skulle tjänsterna lika gärna kunna köpas in av konsulter. Tanken är att problemet ska 
lösas genom att WANS ska ligga i närheten av eller allra helst i direkt anslutning till ett 
varuhus. De anställda kommer på så vis att känna samhörighet med övriga IKEA. Att de 
kommer att se kunderna varje dag bidrar till att de får insikt i hur det går för företaget. Det 
finns risk för att den lokala kännedomen och kontakten förloras vid implementeringen av 
WANS. Tanken är att detta problem ska förebyggas genom att det inom WANS ska finnas 
personer som arbetar med respektive land. Exempelvis ska det finnas tre personer som arbetar 
inom Sverige, som är ett stort land med många olika verksamhetsdelar. I Danmark kan det 
vara bättre att köpa in funktionerna från något lokalt företag eftersom det är ett litet land med 
få varuhus. 
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I andra företag har det uppstått problem när ett shared service center har placerats långt ifrån 
kärnverksamheten för att till exempel läggas i lågkostnadsländer. Ett transportföretag hade ett 
shared service i Bombay, Indien och huvudkontoret i Göteborg. Bristande kommunikation 
och övervakning ledde till att shared service centrat bara gjorde exakt det de var instruerade 
att göra och inte tog initiativ till att lösa problemen när de uppstod. 
 

4.7.2 Teknologisk långsiktighet 
Framtidsaspekten är ofta en risk med stora omorganisationer, tanken är att WANS ska vara en 
långsiktig lösning men det finns ingen som vet hur teknologiutvecklingen ser ut om några år. 
Därav är det mycket svårt att förutspå hur pass WANS är en lösning som är hållbar över tiden. 
Svårigheter som kan uppstå är de tekniska hot som företaget kan tänkas bemöta från de 
ständiga förändringarna i omgivningen. 
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5 Analys 
Här analyseras den teori samt empiri som presenterades i kapitel 3 och 4. Allmänna för- och 
nackdelar med shared service tas upp och kopplas till förhållandena inom IKEA. Mer konkret 
undersöks hur shared service centrat WANS passar för IKEA. 

5.1 Planeringsstadiet 
I arbetet kring att bestämma hur WANS-enheten ska vara uppbyggd studeras först de olika 
interna enheterna för att se hur finansarbetet går till. Detta görs genom att välja ut sex länder 
som får representera hela koncernen. Sedan granskar IKEA även externa företag för att se hur 
deras redovisningsfunktioner sköts på bästa sätt. Detta tros vara ett bra arbetssätt för att ta 
reda på vad som passar en själv bäst. Eventuellt borde styrgruppen även diskutera fram hur de 
själva skulle vilja att det fungerar utan att titta på hur andra har gjort. Det är lätt att bli låst 
genom att studera lösningar anpassade till andra företag. Detta kan ses som en deduktiv 
ansatts som begränsar informationstillgången och viktig informations riskerar att förbises. Det 
är inte säkert att bara för att en lösning med ett system fungerar bra för ett företag behöver det 
inte vara det bästa för IKEA. IKEA bedöms även ha lagt stor vikt vid att fundera på hur de 
vill att deras system ska fungera och på så vis anses de ha lyckats minimera de problem som 
kan uppstå om de bara studerar hur andra har gjort. 
 
I valet av referensländer har IKEA täckt in i stort sätt alla områden. De har med stora länder, 
små länder, länder med särskilda bokföringsregler och forna östländer. Det hade möjligtvis 
varit intressant att ha med Amerika eller något av länderna i Asien som ett referensland, för 
att ytterliggare bredda synen. Till en början ska WANS täcka Europa, för att sedan utvidgas 
till ett globalt center. Detta gör valet av referensländer till en bra kombination för första 
implementeringsfasen trots att varken Amerika eller Asien är med som referensland. När 
denna är genomförd i Europa kommer IKEA att ha dragit stora lärdomar som kan användas 
och förhoppningsvis underlätta vid implementering i resterande länder. 
 
Själva idén med att arbeta med referensländer ses som ett bra tillvägagångssätt för att kunna 
reda ut problem som kan uppstå inom de olika delarna av de finansiella funktionerna och även 
för att studera skillnader mellan de olika länderna. Dessa kunskaper kan sedan användas vid 
utvecklandet av centrat och på så vis är det troligt att centrat kommer att kunna erbjuda en 
högre servicenivå. Även den tidigare erfarenheten som arbetet med Compass och Fresco 
bidragit till tros vara till stor hjälp vid införandet av WANS, även om de själva menar att det 
inte är någon viktig del. 
      
Tanken med att låta ett land i taget ingå i WANS är bra. Att starta med att införa systemet 
även om inte alla funktioner är implementerade medför att de ser vad som fungerar och vad 
som behöver ändras och det är även möjligt att de inser vad de behöver lägga till. Att testköra 
systemet ”live” innebär även att de upptäcker eventuella problem under realistiska 
förhållanden. En uppfattning om hur systemet kommer att fungera i verkligheten innan det är 
färdigutvecklat gör att standarden på systemet kommer att höjas jämfört med om det varit 
”färdigt” vid den första testkörningen. Medvetenhet om att systemet inte är färdigt gör det 
lättare för de anställda att acceptera barnsjukdomar inom programmet och de har mer 
förståelse för om allt inte fungerar med en gång.  
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5.2 Företagskultur 
I en förändringsprocess är det viktigt att förändringen accepteras av de anställda. För att detta 
ska lyckas behövs en viss överensstämmelse med IKEAs befintliga paradigm. Inom IKEA 
finns en stark kultur och det är nödvändigt att denna lever vidare i samtliga delar av 
organisationen så att det även i fortsättningen förblir ett IKEA. 
 

5.2.1 Motivering av personal 
Kostnadspress är en stor del av IKEAs strategi. Allt från kundernas delaktighet med 
självhämtning och montering till den allmänna sparsamheten som Ingvar Kamprad har präglat 
sitt IKEA med.67 Motiven med ett shared service center passar in i detta sammanhang och 
överensstämmer med IKEAs paradigm. Medarbetarnas inställning bör därför vara den rätta 
för att införa ett shared service center. IKEA är känt för att lägga stort värde i personaletik, så 
att även de som drabbas av att deras tjänster försvinner kan räkna med att de kommer att få 
nya möjligheter inom företaget. Ledningen är redan övertygad om projektet vilket enligt 
teorin talar för att den interna motiveringen kommer att bli hög. En viss ökad entusiasm bland 
de anställda medför positiva tankar kring förändringen och som anses vara i stortsätt 
nödvändigt för att kunna genomföra ett så stort projekt som WANS. Detta gör att 
möjligheterna för att lyckas tros öka betydligt. IKEA förväntas därför lyckas med att övertyga 
inblandad personal om den förändring som WANS innebär, vilket är ett viktigt steg i ett 
lyckat förändringsarbete.  
 
Däremot anser IKEA att det kan vara svårt att motivera sin personal när stora delar av dem 
inte är insatta i själva projektet och det samtidigt inte är känt vilka poster som kommer att 
försvinna. Detta leder till att det blir svårt att motivera sin personal när de är omedvetna om 
vad som kommer att hända.  
 

5.2.2 Magkänsla  
För att få bästa möjliga kostnadsreduktion placerar företag ofta sina shared service center i 
länder som är billigare med avseende på löner eller skatter. IKEA har valt att inte följa detta 
mönster utan har istället följt vad som är relativt vanligt inom IKEA, magkänslan. De har valt 
att lägga sitt shared service center i Holland, av egentligen ingen speciell grund alls. Det 
diskuterades om den skulle ligga i Helsingborg eller Bryssel men tillslut blev det Amsterdam, 
av ren magkänsla. Att endast förlita sig på denna känsla innebär ett risktagande, stora 
investeringar bör enligt teorin föregås av diverse noggranna kalkyler. Genom intervjuer har 
det framkommit att många beslut har tagits mer på en magkänsla än på konkreta anledningar. 
Det är inget som pekar på att magkänsla är ett framgångsrikt koncept, även om det i de flesta 
fall inom IKEA har fått ett lyckat resultat. 
 

5.3 Rutiner 
Ett shared service center bidrar även till att mycket dubbelarbete försvinner i och med att 
endast en enhet sysslar med uppgiften. Tanken med WANS är att de endast ska tillämpa den 
holländska bokföringsnormen. Tidigare gjorde varje land sin egen redovisning och bokföring 
enligt lokalt reglemente och detta gjordes till slut till en rapport genom det holländska 
                                                 
67 SVT, 2004-11-24 
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bokslutsystemet. Detta betyder att redovisning gjordes två gånger, en gång på landsnivå och 
sedan på det holländska sättet. Detta dubbelarbete bör företag undvika då det är en 
tidskrävande process och riskerar att de anställda i olika delar av organisationen sysslar med 
samma uppgifter, vilket inte optimerar företagets effektivisering. Samtidigt kan det vara 
nyttigt att ha lite dubbelarbete då det enkelt kontrolleras om vissa delar har gjort fel i sin 
rapport. Det är dock lätt att om en har gjort fel gör även nästa det. Det är sådana kontroller 
som det är tänkt ska vara inbyggda i systemet. Lyckas de utveckla ett system med sådana 
funktioner kommer det att effektivisera bokföringen oerhört, eftersom det annars kan vara 
mycket tidskrävande. 
 
Det kan vara så att arbetssättet inom WANS kan komma att vara mer komplicerat för de 
anställda som sitter kvar decentraliserat ute i länderna och sysslar med bokföring. Först ska 
avdelningarna redovisa i Dutch-Gaap, med en standardiserad kontoplan, till WANS och sedan 
ska bokföringen göras om så att den passar med de lokala reglerna. Det behöver inte innebära 
att WANS underlättar arbetet för enheterna bara för att processen för IKEA som helhet blir 
lättare.   
 

5.4 Personalaspekter 
Vid införandet av ett shared service center är det ofta personalrelaterade problem som uppstår. 
Personalaspekter utgör en stor kostnad när företag genomför en omorganisering, samtidigt 
som de är en stor del av tillgångarna eftersom omorganisation till ett shared service center är 
en personalintensiv process. Därför är det viktigt att dessa problem tas upp för diskussion i 
samband med förändring.  
  

5.4.1 Personalproblematik vid val av geografisk placering 
IKEA valde att lägga sitt shared service center i Amsterdam och på så vis går de emot den 
allmänna trenden att använda ett lågkostnadsland som plats för att etablera sitt shared service 
center. Deras huvudsakliga argument till varför de inte valde ett land som Indien eller Ungern 
är att de inte vill föra sådan personalpolitik som innebär att människor sitter i små boxar och 
utför monotona arbeten, som det går att använda datorer till, vilket är vanlig 
arbetsförhållanden i dessa länder. Det finns visserligen inget som säger att det inte går att föra 
en annan, bättre personalpolitik bara för att placeringen av verksamheten är i ett låglöneland. 
Detta medför att IKEAs argument om varför de inte vill etablera sitt shared service center i ett 
lågkostnadsland kan ifrågasättas. IKEA anses kunna gå miste om en stor del av den möjliga 
besparingen genom att inte lägga sitt shared service center i exempelvis Indien eller Ungern, 
som många andra företag gör. Skulle IKEA lägga sitt center i Indien riskerar de dock att det 
måste omorganiseras inom ett antal år och då fallerar det långsiktiga tänkandet som företaget 
präglas av. Grunden till beslutet att lägga WANS-avdelningen i väst är till stor del påverkad 
av att det ska vara en långsiktig lösning.   
 
Hälften av de anställda inom WANS är tänkta att tas från höga positioner inom 
referensländerna, vilka samtliga är europeiska länder. Mentalt kan det kännas lättare för de 
europeiska delarna av IKEA, som utgör den största delen av verksamheten, att övergå från 
decentralisering till shared service center om centrat ligger i Europa. Det kommer även att 
vara betydligt lättare att övertyga dessa personer att flytta till Amsterdam än till Indien. Detta 
betyder att placering i Amsterdam sannolikt ger en betydligt större andel förstahandsval på 
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viktiga positioner än om Indien hade valts. Med tanke på att WANS är ett projekt där 
kompetensen är en central del är det en stor fördel att få sina förstahandsval. 
 

5.4.2 Personaletik 
IKEAs personaletik utgör även en stor grund till varför de utvecklar WANS på det viset som 
de har valt och att de inte etablerar en avdelning i ett låglöneland. Ur personaletiskt perspektiv 
tros IKEA vinna på detta jämfört med hur andra företag hanterar sin personal i 
låglöneländerna. Den lösning som IKEA har valt att satsa på, långa relationer med sina 
anställda, tros de vinna på eftersom personalens motivation och engagemang blir större när de 
känner att de gör något betydelsefullt och varaktigt. Den låga omsättningen på personal som 
WANS satsar på anses vara positiv. Vid hög personalomsättning går företaget i fråga ofta 
miste om de anställdas lojalitet till företaget.  
 
Det är möjligt att IKEA har en för mjuk personalpolicy för att till fullo dra nytta av de 
ekonomiska besparingarna med shared service. Besparingarna utnyttjas inte helt eftersom de 
inte väljer Indien för att det skulle vara svårt politiskt, inom IKEA. Det är möjligt att de inte 
får de mest kompetenta att jobba inom WANS eftersom de har lovat bort de tjänsterna till 
referensländerna för att tacka för hjälpen. Om de omplacerar överflödig personal som inte 
behövs bara för att upprätthålla personalpolicyn fås inte heller den väntade besparingen. Det 
behöver inte vara negativt med en sådan personalpolicy, men det är inte optimalt för att 
maximera besparingar i samband med ett shared service center. Det bör dock resultera i en 
smidigare omorganisation för att de får med sig personalen. Det kan de tjäna på långsiktigt, 
och långsiktighet är som tidigare nämnt en viktig faktor inom IKEA. 
 

5.5 Kompetens 
En förutsättning för att ett shared service center ska kunna fungera är att det finns en viss nivå 
av kompetens. IKEA ser till att denna nivå hålls hög och utvecklas ständigt med hjälp av 
kompetensgrupper.  
 

5.5.1 Kompetensens betydelse 
Ett shared service center har den fördelen att all kompetens samlas på ett ställe. Kunskapen 
inom ett specifikt område finns på samma plats och inte utspritt över hela världen. IKEA har 
följt denna process till viss del då de vill att tidigare anställda som är högutbildade och har 
stor erfarenhet av redovisning och bokföring förflyttas till WANS-enheten i Holland. Även 
själva projektgruppen för WANS består till stor del endast av personer som är insatta i vad 
shared service innebär för företaget och som har den kunskapen som behövs redan från 
början.  
 
Grundidén med ett shared service center är kostnadsbesparing. I och med att 
personalkostnader är en stor del av omstruktureringskostnaderna bör kostnadsbesparingen 
kunna ökas genom att centrat inte byggs med kompetens som grundsten. Att IKEA satsar på 
hög och bred kompetens är i sig inte det viktigaste för att rent allmänt kunna upprätta ett 
lönsamt shared service center. Det viktigaste är att kompetensen är på rätt nivå. Om de 
anställda är för kompetenta för uppgiften kommer motivationen att minska och därmed även 
servicenivån vilket gör det troligt att centrat inte blir långvarit. Det teoretiska syftet med 
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shared service påminner mer om Taylorism där de anställda blir specialister inom vissa 
funktioner istället för att som på IKEA satsa på ett brett kompetensspektra.  
 
Shared service har en del likheter med utkontraktering i och med att kompetens flyttas från 
decentraliserade nivåer till en central enhet. Det är väl känt att det är lätt att utkontraktera, 
men svårt att återgå till ursprungsläget eftersom kompetens förloras på lokal nivå. Detta kan 
även förväntas gälla för ett shared service center. Om WANS inte lyckas kan det vara svårt att 
ändra tillbaka. 
 
Det är viktigt att utbilda den personalen som ska syssla med enheten i framtiden, så att det 
inte finns personer som är oumbärliga för företaget. Skulle det vara så att det bara är ett fåtal 
personer som behärskar systemen i helhet skulle det vara förödande för IKEA om de slutar, 
därför är det oerhört viktigt att flera personer är involverade i utvecklingsprocessen så att inte 
verksamheten avstannar om någon är borta en längre tid.  
 

5.5.2 Kompetensgrupper 
IKEA har vid tidigare utveckling av shared service centra använt sig av kompetensgrupper 
som har kommit fram med idéer och bidragit till utvecklandet av deras shared service center. 
Om det finns utrymme för kompetensgrupper för redovisnings och bokföringsuppgifterna är 
det möjligt att detta är ett bra arbetssätt som skulle kunna passa även för WANS. Speciellt 
eftersom grupperna består av personer som dagligen arbetar med systemet, vilket bidrar till en 
positiv utveckling. Både i den bemärkelsen att det blir rätt saker i systemet som ändras och 
även att personerna som arbetar med det känner sig delaktiga och på så vis ökar deras 
motivation till arbetet. Personer som känner att de har möjligheter att påverka sin 
arbetssituation känner sig oftare mer tillfreds med sitt arbete och på så vis utför de ett bättre 
jobb.  
     
WANS placerar inte all sin personal på ett och samma ställe utan där ska även finnas en 
person som är kunnig inom området i vartdera landet. Detta antas vara till för att de ska hjälpa 
med vilken information som ska skickas till WANS och ansvara för att de lokala lagarna och 
reglerna följs. Det bidrar även till att IKEA inte blir uppdelat i flera olika delar som inte 
hänger ihop utan istället jobbar alla tillsammans och känner sig delaktiga. Detta innebär att 
inte all kompetens samlas på ett ställe utan istället fördelas inom företaget. I en enhet där 
hälften kommer internt från olika länder och resterande rekryteras externt leder detta troligtvis 
till att arbetssätt och inställning kommer att skilja sig från den företagskultur som genomsyrar 
företaget i övrigt. Inom IKEA är det dock sannolikt att dess starka anda kommer att fasa ut de 
utomstående värderingarna. 
 
Det kan vara svårt att utbilda personal och ge dem information om en viss process när 
projektgruppen själv inte vet hur resultatet kommer att se ut i slutändan. Det är ännu inte 
avgjort helt vilka personer som ska omorganiseras, förflyttas eller vilka som eventuellt 
kommer att få lämna sina uppgifter. IKEA har på senaste tiden försökt att använda sig av 
personal från rekryteringsföretag som Manpower för att slippa avskeda sina egna anställda vid 
behov. Detta underlättar för alla inblandade parter och höjer stämningen inom företaget. Det 
resulterar också i en kostnadsreduktion då inga långa kontrakt och permanenta löner ska 
utbetalas.  
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5.6 Lönsamhet 
Det avgörande faktorerna för om WANS kommer att kunna bli lönsamt är till vilken grad 
IKEA lyckas uppvisa kostnadsreduktion, effektivisering och standardiseringseffekter. 
 

5.6.1 Kostnadsreduktion och långsiktighet 
Enligt teorin är kostnadsreduktion det främsta motivet till att skapa ett shared service center, 
vilket även är fallet för IKEA med WANS. Det är högst troligt att IKEA kommer att kunna 
sänka kostnaderna, antalet bokförare kommer till exempel att sänkas med tre- till fyrahundra 
anställda, eftersom tjänsterna kommer att bli effektivare. Frågan är om denna 
kostnadsreducering kommer att räcka för att kompensera omstruktureringskostnaderna, 
eftersom det är först då projektet kan komma att bli lönsamt. För att WANS ska bli 
vinstgivande krävs det att det blir en långsiktig lösning. Även om avsikten med WANS är att 
det kommer att bestå långsiktigt talar det förflutna för att det finns en risk att WANS bara är 
en del av en kontinuerlig omorganisation från decentralisering till centralisering och tillbaka.  
 
Det är viktigt för ledningen för WANS att tänka på vad omorganiseringen kostar och vad 
besparingarna per år blir för att kunna räkna ut återbetalningstiden. Om den tiden blir för lång 
kan det innebära att projektet inte blir lönsamt eftersom det finns en risk, sett från ett 
teoretiskt perspektiv, för att det om ytterligare några år kommer att göras nya 
omorganisationer. Även om det långsiktiga tänkandet genomsyrar IKEA kan det vara farligt 
att vara för långsiktig i sin planering eftersom det inte går att förutspå omvärldsförändringar, 
som exempelvis politiska utspel eller teknologiutveckling.  
 
Vid jämförelse mellan IKEAs resonemang och hur andra företags sätt att tänka när de väljer 
att lägga sitt shared service center i låglöneländer anses IKEAs lösning vara mer långsiktig. 
Ett citat från intervjun med Ingvar Ohlsson får beskriva fenomenet, ”det är att lösa framtidens 
problem med gårdagens teknik”. Jämfört med de företag som Ingvar Ohlsson syftar på 
använder IKEA sig av ny teknik och vidareutvecklar standardsystem, som finns tillgängliga 
på marknaden, för att få en så modern och varaktig lösning som möjligt. Detta kommer att 
göra det möjligt för IKEA att långsikt spara pengar. Troligtvis kommer IKEA att bli 
besparade på omorganiseringar tackvare att de utvecklar ett ordentligt system från början. 
 
De företag som har etablerat sig i låglöneländer kan få problem när personalen kräver mer i 
lön. Lösningen på det problemet kan vara att flytta till någon annan del av världen där det går 
att få arbetet utfört för en låg lön, ofta är det Afrika som nämns som nästa stora 
lågkostnadsområde. Frågan är var de ska ta vägen när inte Afrika heller kan erbjuda 
låglönearbetare. Förr eller senare kommer företagen att vara tvungna att utveckla och etablera 
system som gör att arbetsuppgifterna sköts per automatik i så stor utsträckning som möjligt 
och den processen har IKEA redan påbörjat, vilket kan ses som ett tecken på att de kommer 
att lyckas med sin långsiktiga satsning. 
 
Kostnadsreduktion är till stor del ett resultat av stordriftsfördelar, vilket betyder att ett shared 
service center måste ha stor servicevolym. IKEA är stort nog för att kunna få 
stordriftsfördelar genom ett shared service center för att det finns en stor kundbas internt. 
Teorin säger att det krävs intäkter på minst 500 miljoner dollar. IKEA har en omsättning på 
117 miljarder SEK vilket är mer än nog. Frågan är om IKEA kan uppnå besparingar på upp 
till 30 procent som vissa storbolag har klarat. Compass och framför allt Fresco har lyckats ge 
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stora besparingar, och med de erfarenheterna bör WANS också kunna göras till ett 
framgångsrikt projekt. Det som talar för att IKEA kommer att klara att få betydande 
stordriftsfördelar är att WANS i slutskedet kommer att vara ett globalt shared service center 
vilket kommer att kunna ge största möjliga volym. Denna variant har också delar av det 
organisationssättet som teorin benämner center of excellence, eftersom tanken är att det ska 
vara ett centra där specialister inom olika finansiella funktionerna ska arbeta. Det är en typisk 
IKEA-lösning att utarbeta något som är individuellt för IKEA och som inte följer någon 
skriven teori eller hur andra företag gör.  Detta är ytterligare ett exempel på hur magkänsla 
används för att utarbeta lösningar inom IKEA.  
 

5.6.2 Effektivisering 
En vanlig anledning enligt teorin till att skapa ett shared service center är syftet att 
effektivisera en funktion eller ett flöde, men effektivisering är inte samma sak som att byta ut 
1 ”väst”-anställd mot 1,2 eller 1,5 indier. Det som IKEA har för avsikt att etablera med 
WANS är däremot en effektivisering. De har för avsikt att så mycket som möjligt ska skötas 
per automatik och flera kontrollfunktioner kommer att vara inbyggda i systemet som de ska 
använda för att säkerställa att det som görs rätt från början. Detta kommer att innebära att det 
krävs färre personer för att kunna sköta samma mängd jobb som görs idag. Förhoppningen är 
att i takt med att systemet utvecklas ska det vara möjligt för IKEA att växa med samma antal 
personer inom WANS. Detta anses vara ett tydligt tecken på effektivisering.  
 
En del av effektiviseringarna visar sig i form av att det krävs färre anställda. Trots IKEAs 
värnande personalpolicy är det viktigt att det inte ”skapar” tjänster som de tidigare klarade sig 
utan bara för att ta hand om sina anställda. Det skulle eliminera en stor del av besparingen 
genom att bara flytta kostnaden till ett annat ställe. I och med att IKEA är i en expansiv fas 
bör det dock vara fullt möjligt att hitta meningsfulla arbetsuppgifter. 
 

5.6.3 Affärssystem 
Tanken med WANS är att IKEA ska köpa in ett standardsystem som finns tillgängligt på 
marknaden och sedan anpassa detta genom att utveckla olika delar av systemet så att det 
passar IKEA. Alternativet till detta är att utveckla ett eget system, så som IKEA gjorde med 
Compass och Fresco, men det är ett mycket kostsamt sätt att implementera ett system. 
Eftersom WANS först och främst skapas för att skära ner på kostnader ses det som en del i 
arbetet att även använda standardlösningar så långt det är möjligt för att hålla nere WANS 
implementeringskostnader. 
 
Teorin menar att standardisering är en stor fördel som uppnås genom att införa ett shared 
service center. När det kommer till lagervärdering och prissättning har IKEA redan 
gemensamma globala system. Det är positivt att det redan är standardiserat, men det innebär 
att standardiseringseffekten av att etablera WANS blir mindre. Detta visar att det finns andra 
sätt att standardisera verksamheten på än genom att införa ett shared service center. Därmed 
ska standardisering ses som en positiv bieffekt och inte som motiv till att införa shared 
service. Det finns en del områden inom IKEA där det fortfarande finns behov av att 
standardisera rutiner, till exempel räknandet av kassorna. Även en gemensam kontoplan 
behövs, vilket håller på att utformas inom WANS. Det går i dagsläget inte att summera eller 
jämföra till exempel telefonkostnader i vissa regioner. Med en enhetlig kontoplan blir det 
möjligt att mäta förändringar och tydliggöra vilka kostnadsställen som bör ses över. 
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5.7 Framtiden 
Eftersom projektet inte är färdigimplementerat är det svårt att förutspå om det kommer att 
kunna uppfylla de krav som ställs för att det ska vara lönsamt. Aspekter som också påverkar 
projektets utfall är teknologiutvecklingen och vilka spinn off effekter som uppstår till följd av 
implementeringen.  
 

5.7.1 Teknologiutveckling 
Det är utvecklandet av teknologin som har gjort det möjligt för IKEA att starta WANS 
projektet. Teknologin utvecklas hela tiden och det kan enbart vara en positiv utveckling för 
IKEA som företag. Det är dyrt att ständigt förbättra sina system när teknologin utvecklas men 
det lönar sig i längden. IKEA söker ständigt nya möjliga förbättringar för sina shared service 
system. Det är svårt att förutspå vad teknologiutvecklingen kommer att innebära de 
kommande åren. Det finns en risk att nya system och tekniska möjligheter gör andra lösningar 
mer lämpliga, vilket skulle föra med sig ytterliggare omorganisationer. Detta skulle hindra 
WANS från att få den nödvändiga långsiktigheten för att motivera projektet. Det är nog mera 
troligt att teknologiutvecklingen medför att WANS kan förbättra sina system och eventuellt 
inkludera flera funktioner. Teknologiutvecklingen bör därmed inte ses som ett hot utan istället 
som ett viktigt verktyg för WANS 
 
Eftersom teknologin har utvecklats snabbt de senaste decennierna har det också resulterat i att 
priserna på gårdagens högteknologiska lösningar har sjunkit. Alltså krävs det en avvägning 
om när investeringen i ny teknologi ska genomföras, det är troligt att något bättre kan fås för 
mindre pengar om två år.  
 

5.7.2 Spin-off effekter 
Eftersom WANS ännu inte är en etablerad enhet går det bara att spekulera i vilka spin-off 
effekter det kommer att föra med sig. Det faktumet att det kommer att finnas enhetliga 
rapporter inom företaget och att alla länder utformar rapporterna på samma grunder, kommer 
det antagligen att göra en avsevärd skillnad när det gäller möjligheten att jämföra olika delar 
av verksamheten. Vid en sådan jämförelse är det synnerligen viktigt att samma sak avses 
under samma post inom olika delar av organisationen.  
 

5.7.3 Höga förväntningar 
Förväntningarna med WANS är höga, särskilt beroende på framgångarna med Fresco. Det 
gäller att inte ta ut något i förskott eller att fokusera för mycket på förväntningarna och 
därmed missa fallgroparna. Det kommer att vara en lång väg med mycket arbete för att nå det 
slutgiltiga målet. Samtidigt kan höga förväntningar vara en nödvändig del i att motivera de 
anställa till att delta i processen. För att lyckas med ett projekt som WANS får ledningen inte 
verka tveksam eller osäker angående utfallet. 
 
Att ha för höga förväntningar kan också vara farligt för projektet, om inte dessa förväntningar 
infrias. Det kan bero på att de tekniska lösningarna inte finns tillgängliga och då finns det en 
risk att projektet blir betraktat som misslyckat även om det är bra genomfört med hänsyn till 
de resurser och möjligheter som finns. 
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6 Slutsats 
Här presenteras de resultat som framkommit under analysdelen om vilka företag som är mest 
lämpade för att implementera ett shared service center. Även uppslag som kan leda till vidare 
forskning inom ämnesområdet föreslås. 

6.1 Storlek har betydelse 
För en lyckad implementering och etablering av ett shared service center är det en stor fördel 
om företaget är multinationellt. Detta stöds av det faktum att många av de företag som har 
lyckats med ett shared service center som organisationsform har varit stora multinationella 
företag. Om företaget bara har sin verksamhet i ett eller ett fåtal länder är samordningen redan 
ganska enkel. Shared service ger då av erfarenhet endast en liten eller ingen positiv effekt. En 
ytterligare anledning till att företagets storlek är av vikt är att kostnadsbesparingar, som är en 
följd av stordriftsfördelar, ska kunna uppnås. Dessa besparingar måste täcka 
omstruktureringskostnaderna innan omorganisationen kan blir lönsam. 
 
Det är ytterst individuellt vilka standardiserade system som passar vilka företag. Om företaget 
är stort kan det vara ett alternativ att ha ett egenutvecklat system som är bättre anpassat till det 
specifika företagets förhållanden. Detta är dock ett ytterst kostsamt projekt, vilket gör att det 
krävs att hela koncernen blir inblandad för att det ska kunna användas på så bred front som 
möjligt för att bli lönsamt. Ett egenutvecklat system kan däremot vara lönsamt på lång sikt 
eftersom ett skräddarsytt system är effektivare för att det är väl anpassat till företagets 
specifika behov. Även detta är en aspekt som pekar på att stora företag lämpar sig bättre för 
en etablering av ett shared service center. 
 

6.2 Kostnadsbesparing 
Huvudtanken med ett shared service center är kostnadsbesparing och därför lämpar det sig 
bäst för företag som idkar lågkostnadsstrategi att använda denna organisationsform. Det är 
lättare att övertyga de inblandade parterna om att införa ett shared service center om 
kostnadspress redan genomsyrar företaget. Företag som satsar på högt förädlingsvärde och 
kundanpassade speciallösningar bör vara mer decentraliserade.  
 
Ju sämre ett företag är organiserat desto större positiv effekt ger införandet av ett shared 
service center eftersom möjligheterna till förbättring är många fler. Om kostnaderna i 
utgångsläget är höga räcker det med en blygsam procentuell effektivisering för att den 
kvantifierade besparingen ska vara märkbar för resultatet. Detta resonemang stöds av det 
faktum att det är de föråldrade finansiella funktionerna som IKEA håller på att placera i ett 
shared service center. I och med att shared service centra fokuserar på att minska kostnader 
bör företag som överväger att införa ett shared service center främst titta på funktioner som 
utgör en stor del av företagets kostnader. 
 

6.3 Normer 
En av besparingarna som uppstår med ett shared service center är att det behövs färre 
anställda som jobbar med den tjänsten. Ett expansivt företag kan ta hand om de överblivna 
anställda och omplacera dem. Är företaget inte inne i en expansiv fas bör de ha en tuff 
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personalpolicy och våga avskeda personal för att kunna realisera besparingarna. En hård 
personalpolicy kan dock vara negativ när det gäller att skapa ett starkt stöd för en större 
omorganisation eftersom de anställda inte är lika lojala mot företaget. Därmed är det 
lämpligare att implementera ett shared service center i expansiva företag än i de med hård 
personalpolicy. 
 
För att lyckas med etableringen av ett shared service center är företagskulturen en viktig 
faktor. Det är viktigt att företaget upprätthåller sin kultur i shared service centrat så att det inte 
blir en egen enhet avskild från resten av företaget. Annars resulterar det i liknande effekt som 
om tjänsten hade utkontrakterats. En renodlad utkontraktering hade i så fall varit effektivare 
och företaget hade kunnat realisera en större besparing.  
 

6.4 Sammanfattningsvis 
De företag som är mest lämpade för en etablering av ett shared service center bör vara: 

• Stora – de måste kunna uppvisa stordriftsfördelar 
• Multinationella – centraliseringen till shared service måste få märkbar effekt 
• Expansiva – realisera besparing i personalkostnader  
• Lågkostnadsstrateger – syftet med ett shared service center passar företagets paradigm 
• Förändringsvilliga – det är ett stort projekt som måste stödjas av organisationen 
 

6.5 Vidare forskning 
För den som vill studera mer kan det vara av intresse att forska 
vidare inom ämnesområdet och exempelvis titta närmare på följande frågeställningar: 

• Ser en majoritet av de företag som redan har etablerat shared service 
centra ut som slutsatserna förespråkar? 

• Har de företag som uppfyller de aspekter som lämpar sig för shared service 
redan infört shared service center? Eller har de för avsikt att göra det? 

• Det kan även vara av intresse att studera hur företag som skiljer sig 
från hur IKEA är organiserat resonerar i samband med nyetablering av shared 
service center. 
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7.6 Personliga kontakter 
Intervju med Hans Andersson, operativt ansvarig för Fresco, Älmhult, 2004-11-19  
 
Telefon och mailkontakt med Katarina Bergstrand, projektassistent för WANS, Helsingborg, 
2004-12-08 
 
Intervju med Leif Johansson, Deputy Chief Financial Manager IKEA och ordförande i 
styrgruppen för WANS, Helsingborg, 2004-11-03 
 
Intervju samt löpande telefonkontakt med Bo Månsson, styrgruppen för WANS, Helsingborg, 
2004-11-03 och Lund, 2004-12-07 
 
Intervju med Ingvar Ohlsson, projektledare för WANS, Helsingborg, 2004-11-25 
 
Intervju Anders Svensson, operativt ansvarig för Compass enheten i Älmhult, Älmhult,  
2004-11-19 
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7.7 Övrigt 
Besparingsmodell från Danfors, intervju med Bo Månsson, 2004-12-07  
 
FEK 516, Föreläsning Strategiska Samspel, Stefan Sveningson, 2003-10-12 
 
SVT, Mannen som ville möblera världen, 2004-11-24 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor med Leif Johansson 
 
Intervju med Leif Johansson, Chief Financial Deputy Manager och ordförande i styrgruppen 
för WANS 
Helsingborg 2004-11-03 
 

1. Vad är din bakgrund inom IKEA? 
 
2. Hur har ni tidigare arbetat med redovisnings- och bokföringsfunktionerna? 
 
3. Hur är det annorlunda från hur ni har det idag och hur ni ska ha det framöver? 
 
4. Vad är grunden till omorganisationen med att införa WANS? 

 
5. Vilka fördelar finns det med att göra denna omorganisation? 

 
6. Vilka nackdelar finns det med att göra denna omorganisation? 
 
7. Vilka förutsättningar måste ligga till grund för att klara en sådan förändring? 

 
8. Vad tror ni att IKEA kommer få för mervärde av förändringen (förbättringar)? 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor med Anders Svensson 
och Hans Andersson 
 
Intervju med Anders Svensson och Hans Andersson, ansvariga för shared service centran 
COMPASS och FRESCO 
Älmhult 2004-11-19  
 

1. Vad är er bakgrund inom IKEA? 
 

2. Varför skapades det shared service centra för gods- och leverantörsfakturor samt för 
fraktfakturorna? 

- Vad är bakgrunden till shared service centra inom IKEA? 
 

3. Vems idé var det att etablera ett shared service center för dessa funktioner? 
- Kom beslutet från högsta ledningen eller från personer längre ner i hierarkin? 

 
4. Blev resultatet som det var tänkt? 

 
5. Hur många personer och vem är involverad i dessa shared service centra? 

 
6. Hur ser ansvar, beslutsfattande och arbetsfördelningen ut inom ert shared service 

center? 
 

7. Vilka problem har dessa två shared service centra löst? 
 

8. Vilka svårigheter har uppstått med att ha dessa funktioner som shared service centra? 
 

9. Vilka erfarenheter från dessa tidigare shared service centra ser ni som kan bidra till 
bildandet av WANS? 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor med Ingvar Ohlsson 
 
Intervju med Ingvar Ohlsson, projektledare för WANS 
Helsingborg 2004-11-25 
 

1. Vad är din bakgrund inom IKEA? 
 

2. Vad är tanken med WANS? 
 

3. Hur kommer WANS att vara uppbyggd? 
 

4. Hur ser processen ut med att införa WANS? 
 
5. Hur blir WANS annorlunda jämfört med hur ni har det idag? 
 
6. Vilka förutsättningar måste ligga till grund för att klara en sådan omfattande 

omorganisering? 
 
7. Vad tror ni att IKEA kommer få för mervärde av förändringen (förbättringar)? 

 
8. Hur kommer ansvaret inom IKEA att förändras för de personer som berörs av 

förändringen? 
 

9. Hur kommer beslutsfattandet inom IKEA att förändras för de personer som berörs av 
förändringen? 

 
10. Hur kommer arbetsfördelningen inom IKEA att förändras för de personer som berörs 

av förändringen? 
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Bilaga 4 – Intervjufrågor med Bo Månsson 
 
Intervju med Bo Månsson, vår kontaktperson och även med i styrgruppen för WANS 
Helsingborg 041103 och Lund 041207 

 
1) Hur många shared service centra finns det inom IKEA? 

 
2) Hur länge har Compass och Fresco varit shared service centras? 

 
3) Hur är Compass och Fresco uppbyggda? 

 
4) Hur fungerar redovisningen och bokföringen idag? 

 
5) Varför placeras WANS enheten i Amsterdam? 

 
6) Kommer WANS enheten att ligga i anslutning till den övriga IKEA verksamheten?  

 
7) Hur fungerar Invoice City/Invoice administration center och vad är det? 

 
8) Kommer det även att införas implementeringsgrupper för WANS? 

 
9) Kommer företagskulturen att leva vidare i WANS? 

 
10) Tror ni att det finns risk för att det blir sammandrabbningar när det rekryteras olika 

människor från olika länder? 
 

11) Kan det tänkas bli en ”vi” mot ”dem” känsla? 
 

12) Hur kommer rekryteringsprocessen att gå tillväga av utomstående?  
 

13) Vad är tanken bakom att vissa ska rekryteras utifrån? Vilka är det som ska rekryteras 
utifrån? 

 
14) Vilken är den allmänna uppfattningen inom IKEA mot WANS? En del av IKEA eller 

en del av WANS? 
 

15) Tror ni att det kommer uppstå eventuella problem vid implementeringen av 
referensländerna? 

 
16) Vad händer om WANS inte skulle fungera? 

 
17) Vad är den allmänna inställningen mot förändring inom IKEA? 

 
18) Finns det andra avdelningar inom IKEA som kan tänkas bli shared service centras? 

 


