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Executive summary 

This master thesis is about the strategic possibilities of exporting Danish brands to the Polish 

consumer market. The general aim is to analyse the attractiveness of the Polish consumer market 

concerning selected Danish brands. The companies which are used in the master thesis are 

Montana, producing designer furniture and IC Companys, which is a clothing company. The thesis 

is split up into three main parts; intern, extern and strategy. The first part will analyse the two 

chosen companies from an inside out perspective. The second part will analyse the Polish market on 

three different levels; macro, meso and micro. The last part will be a discussion about which 

strategy should be chosen concerning the Polish market.  

The economic situation has been very good the last 3-4 years with high growth rates mainly because 

of Poland`s entrance to EU. The income distribution in Poland is very unequal and there is a big 

difference in the income distribution between cities and the country side. About 15 % of the Poles 

have an income which is on the same level or better than in Western Europe. The purchasing power 

is increasing, which means that the middle class is growing. The two mainly growth centres are 

Mazowieckie and Slaskie where 1/3 of the BNP is produced. It is also in those two counties where 

the income distribution is more advantageous. Consumer ethnocentrism is an element which exists 

in Poland where you can segment the polish consumers into three segments. There are variable as 

income and education which affects consumer etnocentrisme negatively where patriotism and 

conservatism affects positively. This is important knowledge to use when you segment the polish 

consumer market.  

It is suggested that Montana should use the direct export form via an interior designer if they want 

to start an export to Poland. Montana should brand themselves together with other Danish designer 

companies as it will be more advantageous. It is also important that Montana brand them as a brand 

which is Danish of origin as the polish consumers prefer foreign luxury brands. In case of IC 

Companys it’s suggested that they use the franchise concept for opening a shop in Poland. 

Concerning IC Companys it is suggested that they should introduce Tiger of Sweden through the 

franchise concept but because the economical crisis it is more rational to introduce Tiger of Sweden 

in one of their existing shops as it minimize the risk. IC Companys also considerate to produce 

Tiger of Sweden through their production facilities in Poland as Tiger of Sweden will appear as a 

brand which is made in Poland. Because some polish consumers prefer polish brands regarding 

brands which is characterized with a lower need. It is important that IC Companys brands Tiger of 

Sweden as a Scandinavian brand which is made in Poland. 
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1 Den problemafklarende del 

1.1 Afhandlingstype 

Afhandlingen er karakteriseret som værende af den videnskabelige forankrede konsulentopgave. 

Det vil sige, at der vil løst et konkret problem for et givet samfund. Desuden vil det begrundes om 

de fundne konklusioner i afhandlingen kan generaliseres til andre forhold. For, at dette kan blive 

opfyldt vil der i afhandlingen blive inddraget empiriske undersøgelser. For at hovedvægten i 

afhandlingen ikke bliver for empirisk, vil der blive anvendt diverse teorier til, at gøre afhandlingen 

mere analytisk og derved vil afhandlingen fremstå som mere balanceret. Disse teorier vil blive 

anvendt til strukturering og operationalisering af problemformuleringen, diskussion af metoden, 

dataanalysen samt til understøttelse af konklusioner. 

1.2 Problemformuleringsproces 
Den divergente1 indfaldsvinkel bliver benyttet i afhandlingen for at åbne op for mulige 

problemområder der kan identificeres i relation til afhandlingens overordnede problemtese. 

Efterfølgende vil den konvergente indfaldsvinkel blive anvendt idet der bliver lukket af hvilket vil 

sige, at der bliver prioteret og derefter vælges de problemstillinger som afhandlingen hovedsageligt 

vil tage udgangspunkt i.  Derefter følger et rent metodemæssigt afsnit hvor der bliver beskrevet 

hvilken problemløsningsmetode som bliver brugt i afhandlingen. Derudover vil andre 

metodemæssige overvejelser blive diskuteret. 

1.3 Problemfelt 
Interessen for Polen og det polske marked, skyldes i høj grad, at jeg har polsk blod i årene. Det 

kunne derfor være interessant at undersøge, om Polen ville være et attraktivt marked for kendte 

danske mærkevareprodukter. Afhandlingen vil tage udgangspunkt i to selvvalgte danske 

casevirksomheder; møbelproducenten Montana Møbler og tøjkoncernen IC Companys. I takt med 

den stigende globalisering og øget økonomiske velstand er der opstået nye indtjeningsmuligheder 

for danske virksomheder udenfor landets grænser herunder især landene i Baltikum, Polen, Tjekkiet 

mfl. Blandt de nye EU lande, er Polen det største land rent befolkningsmæssigt og det har gjort 

Polen til et af de mest attraktive markeder for danske og udenlandske virksomheder. Polens centrale 

placering på det europæiske kontinent gør det polske marked til et strategiskmarked i form, at være 

et springbræt til de øvrige markeder i Østeuropa. Polen blev medlem af EU i 2004 og her var 

Danmark en af de store støtter af et polsk medlemskab af EU. Det polske marked kan være et 

attraktivt marked for mange udenlandske virksomheder, idet det må formodes at optagelsen i EU 

                                                 
1 : Ingebrigtsen, Stig & Ottesen, Otto. Markedsføringsplanlægning og – ledelse. Samfundslitteratur 1993. s.32 
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har gjort Polen til et mere attraktivt marked. Set fra et marketingspragmatisk perspektiv er det 

polske marked ligeledes interessant, eftersom der endnu kun i begrænset omfang foreligger 

undersøgelser og anden litteratur omkring dette marked. Et marked som kan forventes, at indeholde 

andre normer, værdier end dem vi kender, hvilket får en vis betydning for udarbejdelsen af 

marketingsstrategier. 

1.4 Problemidentifikation – tolkning af given afhandlingstitel 
For at kunne vurdere attraktiviteten af det polske marked for givne danske mærkevarer brands så 

bør der gøres nogle strategiske markedsovervejelser for, at finde ud af hvilke faktorer og omgivelser 

som påvirker attraktiviteten af det polske marked. Det er vigtigt, at se på faktorerne 

forbrugeretnocentrisme og country of origin (COO) idet det kan vise sig, at netop de to begreber har 

en essentiel betydning for et markeds attraktivitet herunder også det polske. Foreliggende 

undersøgelser omkring det polske marked indikerer netop, at forbrugeretnocentrisme og Country of 

Origin er to faktorer som har en formodet betydning for det polske marked (Good, Stoel & 

Huddleston, 2001), (Good, Huddleston, 1995), (Ettenson, 1993) (Supphellen & Rittenburg 2001) og 

(Cumberland, Nikodemska-Wolowik & Solgaard 2008). Det er vigtigt at fremhæve forskellen 

mellem begreberne nationalisme og forbrugeretnocentrisme samt COO idet, der kan opstå tvivl da 

der er en del ligheder mellem begreberne hvilket gør at begrebne kan opfattes som enstydigt. 

Forbrugeretnocentrisme er et psykologisk koncept som stammer fra begrebet etnocentrisme. I et 

marketingsperspektiv referer forbrugeretnocentrisme til opfattelsen af importerede varer er en 

forkert og upatriotisk handling. Forbrugeretnocentrisme symboliserer det affektive og normative 

aspekt af den pågældende forbrugers adfærd.2 Etnocentriske forbrugere opfatter dem selv som bedre 

individer end andre og de acceptere de individer som ligner dem hvorimod individer som er 

”anderledes” bliver forkastet. En forbruger kan sagtens være nationalist og købe produkter som er 

fremstillet i udlandet. Forbrugeren kan også foretrække at købe indenlandske produkter frem for 

udenlandske uden at være nationalist. Forbrugeren som er forbrugeretnocentrisk i købsprocessen 

mener det vil skade landets økonomi hvis der købes udenlandske produceret varer3. I alle lande 

eksisterer der en vis grad af nationalisme. Nationalismen er en politisk ideologi hvor nationen 

anskues som den primære identitetsskabende faktor for grupper af mennesker. Denne nationalisme 

kan påvirke forbrugernes køb, nogle vil helst købe noget som er produceret i ens eget land for at 

styrke de nationale producenter(forbrugeretnocentrisme). Men der kan også eksistere 

                                                 
2 : Shankarmahesh, Mahesh. Consumer ethnocentrism: an integrative review of its antecedents and consequences. 
International marketing review. Vol.23.no2. 2006.s.148 
3 : Schiffman, Leon. Consumer Behavior, 9ed. Prentice Hall. Side.133 
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forbrugeretnocentrisme hvis udenlandske produkter er kvalitetsmæssige bedre end de indenlandske 

produkter4. En del tror, at forbrugeretnocentrisme og COO er det samme selvom de to begreber er 

vidt forskellige og er totalt uafhængige af hinanden. Produkt kvalitet og funktionalitet samt halo 

effekten er nogle af de begreber som influerer på COO. Men COO er ikke kun kognitive og 

affektive signaler i selve købs processen. COO indeholder også symbolske og emotionelle signaler 

til forbrugerne. COO kan ikke kun forklares på de nævnte begreber, der bør også ses på emotionelle 

og affektive forbindelser mellem forbrugerne5. Da Polen har været medlem af EU i 4 år, så kunne 

det være spændende, at undersøge i hvilke kundesegmenter der eksisterer forbrugeretnocentrisme 

og Country of Origin (COO) samt om medlemskabet af EU har haft nogen effekt på niveauet af 

forbrugeretnocentrismen og (COO) blandt de polske forbrugere. I forlængelse af dette kan det være 

interessant at undersøge hvor stærk nationalismen er i Polen samt om nationalismen også er så dybt 

forankret i den katolske moderlandskærlighed så det faktisk har en egentlig betydning for 

polakkernes forbrugsvalg. 

 

Polen har i de senere år fået et dårligt image på den europæiske scene pga. af en stærk ultra 

nationalistisk regering hvilket resulterede i stærke fordømmelser fra de fleste EU lande. Det kan i 

den forbindelse være interessant, at undersøge om dette har haft en indvirkning på virksomhedernes 

syn på det polske marked som værende et attraktivt marked. Generelt bør det vurderes hvordan den 

aktuelle politiske situation er efter regeringsvalget i oktober 2007 hvor det pro EU parti Platforma 

Obywatelska(PO) med Donald Tusk som regeringsleder kom til regeringsmagten. Polen står overfor 

en række indenrigspolitiske problem som der bør fokuseres på idet det formodes at have en 

betydning for attraktiviteten af markedet. Korruptionsniveauet bør undersøges idet internationale 

organisationer med EU i spidsen flere gange har udtrykt deres bekymringer med den måde som 

Polen bekæmper korruptionen på. Det vil være interessant, at se hvad den nuværende regering vil 

gøre ved korruptionen idet de kom til magten ved at love vælgerne at bekæmpe netop korruptionen. 

Siden Polen trådte ind i EU har 2-3 millioner polakker valgt, at forlade Polen først og fremmest på 

grund af arbejde og en bedre levestandard hovedsageligt på de Britiske Øer. Det vil være 

interessant, at undersøge hvem det er som vælger at forlade Polen og hvad deres motiver er. De 

tidligere regeringer har ikke rigtigt gjort noget ved dette problem og det er først nu, at de har fået 

øjnene op for dette problem. Det kan derfor være interessant at undersøge om denne udvandring 

overhoved har nogen form for indflydelse på attraktiviteten af det polske marked. Et andet internt 
                                                 
4 : Supphelen, Magne. Consumer Ethnocentrisme, When Foreign Products are better. Psychology & Marketing. Vol 18 
p. 907-927. September 2001. 
5 : Eugene, Jaffe D. National Image & Competitive advantage. Handelshøjskolens forlag 2001. Side 42-43 
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problem er Polens infrastruktur som er nedslidt og gammeldags og mangler derfor investeringer. I 

den forbindelse bør det undersøges om der eksisterer nogle politiske planer omkring en forbedring 

af infrastrukturen i landet. Økonomiske eksperter har udtalt, at Polen eneste negative faktor som 

virkelig trækker ned når virksomheder skal vurdere Polen som muligt investeringsland er det 

landets infrastruktur og det bør undersøges om dette passer. Men hvis polakkerne får forbedret 

deres infrastruktur så er muligheder på det polske marked store. Det kunne derfor være interessant 

at undersøge om den polske regering har nogen planer om at forbedre infrastrukturen især når Polen 

skal være vært for EM i 2012. Desuden bør det også undersøges om infrastrukturen virkelig betyder 

så meget når en virksomhed skal vurdere om de skal oprette en eksport til landet. 

 

Polen har haft underskud på det offentlige finanser gennem de senere år og det bør derfor 

undersøges om denne udvikling er vendt eller om Polen har decideret vedværende problemer med 

deres offentlige finanser og det bør også undersøger om dette har en påvirkning for attraktiviteten af 

det polske marked markedet. Østeuropa har siden begyndelsen af 1990´erne været et interessant 

investeringsmarked for udenlandske investorer grundet en række faktorer. Der må derfor være 

interessant, at undersøge udvikling om Polen har kunnet formået, at tiltrække udenlandske 

investorer og der bør også på prognoser omkring dette. I 1994 oprettede den polske regering 

såkaldte økonomiske zoner rundt omkring i landet hvor virksomheder kan få økonomisk støtte hvis 

de vælger, at slå sig ned i en af de økonomiske zoner primært i de voivodships(amter) som er fattige 

og tilbagestående. Det er spændende at undersøge om oprettelsen af de økonomiske zoner har 

nogen effekt på FDI niveauet i Polen. I dette sammenhæng vil det være interessant, at undersøge i 

hvilket omfang de økonomiske zoner påvirker den generelle attraktivitet af det polske marked samt 

om det økonomisk kan betale sig, at etablere sig i en af de økonomiske zoner. I forlængelse af dette 

kan det være yderligere interessant, at se på hvor de økonomiske zoner er placeret i landet og om de 

økonomiske zoner overhoved har en realistisk økonomisk interesse for danske virksomheder. 

Det må formodes, at der er en relativ forskel på amterne i Polen når der ses på forskellige faktorer 

som arbejdsløshed, levestandard, udenlandske investeringer samt forbrugernes købekraft. Det er 

derfor vigtigt, at undersøge hvilke voivodships der er mest attraktive på det polske marked set med 

henblik på en senere kundesegmentering. Det kunne også være interessant at undersøge om der er 

en gennemgående årsag til den forskel på voivodships i Polen samt om de mest tilbagestående 

voivodships faktisk har en realistisk chance for at forbedre sin situation. En anden vigtig faktor der 

bør ses på for, at kunne vurdere et lands attraktivitet er landets økonomiske forhold. Det kræves 

derfor, at der bør ses på forskellige økonomiske prognoser på, hvordan Polens økonomi forventes at 
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udvikle sig i de kommende år for, at kunne vurdere om Polen er et attraktivt marked eller om det 

har potentiale for at blive det i fremtiden. For at danne sig et overbliksbillede over Polens 

økonomiske situation er det vigtigt, at se på følgende faktorers udvikling og fremtidig prognose; 

BNP, i BNP pr. capita, niveauet af FDI, inflationen, arbejdsløsheden, udlandshandels samt andre. 

Samtidig er de nævnte økonomiske faktorer en god indikator på hvordan den økonomiske 

attraktivitet er i landet.  Derfor bør der ses på generelle fremtidige prognoser omkring Polens 

økonomiske situation. 

 

De danske mærkevarer produkter som der bliver taget udgangspunkt i afhandlingen er i to 

forskellige grupper som hver især har deres egne karakteristikker. Montana’s møbelprodukter er 

investeringsgoder som er eksklusive og dyre selv i danske forbrugers øjne og IC Companys 

tøjprodukter er derimod hverdagsprodukter som kulturbundne samt liggere de i en lavere prisklasse. 

Grundlæggende må de økonomiske forhold for de polske forbrugere være gunstige, hvis det polske 

marked skal være attraktivt for de udvalgte danske mærkevare produkter. Derfor må der først og 

fremmest undersøges hvordan indkomstfordelingen er i landet samt hvor stor købekraften er både 

på national og regional plan. Yderligere bør der ses hvor geografisk indkomstfordelingen og 

købekraften er hensigtsmæssigt med henblik på en segmentering af de polske forbrugere. 

Faktorerne indkomstfordelingen og købekraften giver et godt indblik i hvordan den aktuelle 

økonomiske situation er i landet set fra den enkelte forbruger. På baggrund af dette er det ligeledes 

vigtigt at undersøge hvor i Polen det ville være mest hensigtsmæssigt, at forsøge at etablere en 

indtrængning. Det kunne også være interessant at se om danske design produkter har et attraktivt 

potentiale på producentmarkedet idet flere og flere virksomheder går op i virksomhedens image til 

omverden. Det formodes, at der er mange danske virksomheder som operer i Polen og det kunne 

derfor være spændende at undersøge om dette marked kunne være et attraktivt marked for danske 

designprodukter. Geografisk set så ligger Polen ikke langt væk fra Danmark, men kulturelt må det 

formodes, at den polske kultur adskiller sig fra den danske kultur på en række områder, f.eks. når 

det gælder forbrugsvaner. I den forbindelse kunne det være interessant at undersøge hvor den 

polske og danske kultur hovedsageligt adskiller sig fra hinanden. I den forbindelse bør den polske 

kultur undersøges via Hofstede’s kulturdimension som tager udgangspunkt i faktorerne; 

magtdistancen, maskuliniteten, individualismen og tidsopfattelsen6. 

Det vil derfor være spændende, at se hvilke af ovennævnte faktorer der har den største forskel i 

forhold til den danske samt en mulig forklaring for dette. Når jeg skal vurdere det polske 

                                                 
6 : www.gert-hofstede.com  
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markedsattraktivitet så er det vigtigt at se hvordan den polske forretningskultur er. Det må 

formodes, at der er visse forskelle mellem den danske og den polske forretningskultur og det har en 

vis betydning. Derfor bør det undersøges hvilken adfærd der bør haves for, at befærde sig på det 

polske marked.  Der er flere faktorer omkring forretningskulturen i Polen som virksomheder bør 

have nøje kendskab til inden de går ind på det polske marked. Den vigtigste faktor som er ukendt 

for mange danske virksomheder er korruption. ”I have to say that corruption is an integrated factor 

in the way of doing business in Poland and it is an open question if you ever can bring the level of 

corruption completely down7.” En vigtig strategisk beslutning i forbindelse med en udenlandsk 

investering er hvilken operationsform som skal anvendes. I dette sammenhæng vil en analyse af 

operationsformerne være uundgåelig. Operationsformen skal ses som et vigtigt element i 

virksomhedens overordnede strategi for, hvorledes den vil bearbejde et udenlandsk marked og i 

dette tilfælde det polske. Der bør desuden undersøges hvilke økonomiske og strukturelle 

konsekvenser en indtrængning på det polske marked kan give.  

                                                 
7 : Forelæsning på Universitet i Gdansk. Professor Radoslaw Koszewski 
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 1.5 Problemprioritering samt endelig problemformulering 

Afhandlingens hovedtese er at, undersøge strategiske marketingsmæssige overvejelser omkring det 

polske markeds attraktivitet for udvalgte danske mærkevarer. Ud fra problemidentifikationen jvf. 

pkt. 1.2 er der opstillet følgende problemstillinger: 

1. Hvilken rolle vil polakkernes sociale og kulturelle forhold spille for specielt danske 

designprodukter ved en eventuel eksport til Polen, og hvordan kan virksomheder 

forholde sig her til? 

 

2. Hvor stor en målgruppe har økonomisk grundlag for at erhverve danske mærkevarer 

og hvor er de lokaliseret og hvilke segmentovervejelser bør gennemføres? 

 

3. Hvilke indtrængningsstrategier vil være mest hensigtsmæssige hvis det besluttes, at gå 

ind på det polske marked og hvilke økonomiske og organisatoriske konsekvenser vil 

det resultere i? 

 

4. Hvordan kan virksomheder ”brande” danske designprodukter i Polen? 

 

5. Konsekvenser af det valgte handlingsalternativ 

1.6 Afgræsning 

Problemformuleringen er udarbejdet efter overvejelser omkring hvordan selve afhandlingen skal 

gribes an. I den forbindelse er det nødvendigt, at afhandlingen afgrænses til udelukkende at gå i 

dybden med overvejelser omkring marketingsstrategier i forhold til kosumentadfærden på det 

polske marked. Det hænger sammen med hovedvægten i afhandlingen som ligger i det kulturelle. 

Der afgrænses for at gå i dybden med den katolske kirkes rolle i det polske samfund idet det ikke 

anses for at have relevans for afhandlingens problemstilling. Afhandlingen skal ses ud fra et 

strategisk perspektiv hvorfor budgetmæssige og økonomiske overvejelser vil være begrænset. Dette 

skal også ses i sammenhænget at det har været umuligt at få relevante økonomiske data som f.eks. 

omkostningsstrukturen for Montana og IC Companys stillet til rådighed. En afgrænsning som skal 

ses i lyset af, at der ikke er tale om en markedsføringsplan for en specifik virksomhed. Der 

afgrænses også får at undersøge om producentmarkedet i Polen har et attraktivt potentiale for 

danske designprodukter idet afhandlingen udelukkende fokuserer på det polske konsumentmarked. 

Derfor vil der heller blive fokuseret på forretningskulturen i Polen idet denne mere er rettet imod 
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producentmarkedet. Den polske markedsattraktivitet vil ikke blive vurderet ud fra den polske 

regeringsadfærd de senere idet denne undersøgelse kræver en dybere indsigt i de politiske forhold i 

Polen. Dette kunne dog være interessant at undersøge idet den polske regeringsadfærd har været 

stærkt omdiskuteret de senere år pga. kontroversielle udtalelser.  

2 Problemløsningsmetode 

Det ønskes i dette afsnit at klarlægge den problemløsningsmetode som bliver anvendt i 

afhandlingen. Den metodemæssige indfaldsvinkel afhandlingen anvender ligger tæt op ad 

Ingebrigtsens og Ottesens analyse-syntese metoden.8 Når der anvendes en analytisk model til 

markedsføringsplanlægningen bygger dette på en forudsætning om, at 

markedsføringsplanlægningsproblemerne kan eller bør opdeles i overskuelige delproblemer, som 

igen kan opdeles i endnu mere overskuelige delproblemer. Anvendelsen af den analytiske-

syntetiske problemløsningsproces har dog også nogle begrænsninger samt forudsætninger som vil 

blive uddybet. 

Grunden til, at analyse-syntese metoden bliver foretrukket frem for andre metoder er at der forsøges 

at tolke samt at forstå teorien og empirien ud fra en objektiv vinkel. Det indebærer at den objektive 

forståelse for selv hovedtesen vil være styrende for løsningen af problemet. En anden begrundelse 

for anvendelsen af analyse-syntese metoden er at metodologien i afhandlingen vil tage 

udgangspunkt i empirisk data dog vil den empiriske data som vil blive anvendt i afhandlingen 

hovedsageligt være foreliggende undersøgelser. Metoden er ensbetydende med en bevidst og 

systematisk problemstrukturering. Det antages, at der gennem en beskrivelse og vurdering af 

elementer kan foretages valg af løsningsmodel for problemet. Overordnet set kan analyse-syntese 

metoden derfor betragtes som en metodemæssig fremgangsmåde, hvorigennem det forsøges, at 

opdele et problem i dets bestanddele for efterfølgende at sammenfatte disse i en helhed. I denne 

afhandling skal to selvvalgte danske virksomheders interne og eksterne situation analyseres som 

derefter vil blive opsummeret i en TOWS (SWOT model) for dernæst at blive anvendt i et større 

perspektiv hvor konkrete handlingsalternativer og en tilhørende implementeringsplan vil blive 

vurderet og besluttet. Anvendelsen af analyse-syntese metoden er en udmærket ramme platform til 

at kunne gennemføre en struktureret og detaljeret gennemgang af de centrale elementer der kan 

påvirke afhandlingens overordnede problemstilling. Analyse-syntese metoden har noget af sin 

styrke i selve analysedelen som dog også er fokuseret på delelementerne frem for selve helheden i 

afhandlingen. Dette kan være en ulempe set i forhold til at analyse-syntese metoden er en holistisk 

                                                 
8 : Ingebrigtsen, Stig & Ottesen, Otto. Markedsføringsplanlægning og –ledelse. Samfundslitteratur 1993. s.47 
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metode. Jeg forsøger dog at mindske denne ulempe undervejs i afhandlingen igennem løbende 

delkonklusioner hvor det er relevant. 

2.1 Kritik af analyse-syntese metoden 

I analyse-syntese metoden forudsættes det at forfatteren har fuld viden om markedet. Dette er i 

praksis ikke realistisk. Specielt omkring købsadfærd og den kulturelle dimension vil der være 

områder, som bedre lader sig belyse gennem en mere holistisk vurdering. Den analytiske tankegang 

baserer sig endvidere på en objektiv iagttagelse af virkeligheden. Altså at den personlige vurdering 

således ikke får indflydelse på deduktionen af selve problemstillingerne og disses samling til en 

helhed. Dette er i praksis ikke muligt, da den personlige vurdering normalt er individuel og derfor i 

større eller mindre grad vil være subjektiv. 

2.2 Andre metodemæssige overvejelser 

I dette afsnit vil der blive givet et indblik i andre problemløsningsmetoder som afhandlingen kunne 

have anvendt. 

2.2.1 Den hermeneutiske 

Formålet med den hermeneutiske metode er tolkning og forståelse. Normalt er udgangspunktet 

holistisk hvilket vil sige at, fænomenet betragtes ens i afhandling, som en helhed frem for som 

sammensatte enkeltdele. Betragtningsniveauet i den hermeneutiske metode er subjektivt, det vil 

altså sige, at forfatteren bag afhandlingen kommer med sine egne tanker og ideer omkring 

fænomenet. En anden faktor som kendetegner den hermeneutiske metode er, at ens 

problemidentifikation er subjektiv og ens beskrivelse af problemet fremstår som helhedsorienteret. 

2.2.2 Den systemorienterede 

En anden metode som kunne have været benyttet som problemløsningsmetode for afhandlingen er 

den systemorienteret metode som ligesom den hermeneutiske metode har et holistisk udgangspunkt 

dog er den systemorienterede metode mere objektiv end den hermeneutiske. Til forskel er 

betragtningsniveauet mere objektivt ved brugen af den systemorienterede metode. I den 

systemorienterede metode betragtes verdensbilledet som en helhed dog set ud fra et system-

hierakisk udgangspunkt. Problemidentifikationen er også præget af objektiviteten samt en 

helhedsbeskrivelse af selve tesen i afhandlingen. 
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3 Undersøgelsestyper 

3.1 Beskrivende 

Formålet med denne undersøgelsestype er at beskrive et fænomen med hensyn til dets udbredelse. 

Dens funktion er ofte at indkredse en problematik, kvantificere den og samle de kvalitative aspekter 

som muligvis kan forklares bedre ved hjælp af en anden undersøgelsesmetode. Det har desuden en 

stor betydning hvilken fremgangsmåde der anvendes for denne undersøgelsesmetode. Det er en 

misforståelse at tro at den beskrivende undersøgelse er neutral og forudsætningsløs. En beskrivelse 

er en repræsentation af et område af virkeligheden ved hjælp af symboler. Det som kendetegner 

denne fremgangsmåde hvis det er en beskrivende undersøgelse som anvendes er, at der stilles 

spørgsmål til den beskrivelsesramme der anvendes. Disse spørgsmål skal være vejledt af det formål 

som beskrivelsen har og begrundelsen herfor.9 

3.2 Forklarende 

Denne undersøgelsestype går et trin dybere end den beskrivende idet spørgsmålet hvorfor stilles. I 

en forklarende undersøgelse vil der også indgå elementer af beskrivelse, men det er klart at selve 

teoriarbejdet vil indgå stærkere end i en undersøgelse som har et beskrivende sigte. Desuden ligger 

den forklarende undersøgelsestyper også op til en kritisk holdning overfor selve teorianvendelsen 

samt metoder. Dette skyldes den funktion teorier har i forklarende undersøgelser. Det vil sige at, 

teoriinddragelsen allerede bør foregå i problemformuleringsprocessen for at der kan opnås en 

præcis og bæredygtig angivelse. I det tilfælde der ønskes, at benytte en teori som forklaring på et 

fænomen, betyder det, at teorien er med til at fastlægge de variabler der skal bruges til at beskrive 

de formodede årsager til selve fænomenet.10 

3.3 Kritisk diagnosticerende 

Kritisk diagnosticerende undersøgelser er en undersøgelsestype som ikke er standardomtaler af i 

metodelitteraturen. Der er en undersøgelsestype hvor problemets udgangspunkt er en erkendelse af, 

at der er noget galt og hvor igennem afhandlingen prøver, at afdække hvad årsagerne er samt 

eventuelle muligheder for at ændre og forbedre forholdene. I forhold de andre undersøgelsestyper er 

denne undersøgelsestyper mere kritisk anlagt idet den indeholder en kritisk behandling af teori, 

metoder som anvendes samt selve objektet i afhandlingen. Undersøgelsestypen er diagnosticerede 

hvilket betyder, at der med udgangspunkt i de manifeste ytringer søger de latente 

                                                 
9 : Andersen, Heine. Videnskabsteori og metodelære. S. 37  
10 : Andersen, Heine. Videnskabsteori og metodelære. S.38 
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årsagssammenhænge. Forudsat at diagnosen er korrekt vil den udgøre det nødvendige grundlag for 

eventuelle problemløsningsforslag. 

 

3.4 Ændringsorienterede 
Denne undersøgelsestyper opfattes som undersøgelser der indebærer, at deltagerne selv foretager 

praktiske handlinger med det formål at ændre forhold inden den genstand, der undersøges. 

Undersøgelsestypen indebærer en relativ snæver relation mellem teori og praksis og der kan derfor 

være en vis fare for, at praksis og det ændringsorienterede vil dominere det 

teoretiskerkendelsesmæssige hensyn. Dette sætte krav til forskeren m.h.t. at bearbejde sine indtryk 

og data, da de normalt vil være oplevelsesbetonede fænomenologiske og ikke særlig 

kvantificerbare. Ændringsorienterede undersøgelser kan også bygge på andre videnskabsteoretiske 

grundlag end aktionsforskningens, f.eks. et kritisk teoretisk eller marxistisk grundlag. 

3.5 Sammenfatning 

  Metodemæssige nøgleområder 

Undersøgelsestyper Begreber/data Teori Værdinormer Mål 
Beskrivende      
Forklarende     
Kritisk-diagnosticerende    

Ændringsorienterende 
 
         

Figur 1: Overblik over undersøgelsestyperne 

De optrukne pile illustrer hvilke nøgleområder der altid eksplicit vil være behandlet i de forskellige 

undersøgelsestyper som der er blevet redegjort for. I de beskrivende undersøgelser skal der altid 

anvendes begreber og teori. I forklarende undersøgelser indgår derudover teori; i kritisk 

diagnosticerende yderligere værdinormer og i ændringsorienteret kommer desuden aktører ind i 

billedet. Pilene kan dog forsætte, det skal forstås at undersøgelser på et lavere ambitionsniveau 

implicit forudsætter komponenter som først eksplicit fremtræder på et højere niveau. Implicitte 

forudsætninger og sammenhænge er vigtige, at fremdrage i forbindelse med en kritisk vurdering af 

de metodevalg som der eventuelt foretages11. 

4 Valg af undersøgelsesdesign samt informationstyper 

Valget af undersøgelsesdesignet i en afhandling er en essentiel del af selve afhandlingen idet, det 

forklarer hvad ens plan er, desuden er den stærkt subjektiv dvs. den er influeret af den måde som 

                                                 
11 : Andersen, Heine. Videnskabsteori og metodelære. S. 42-43 
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opgaveskriveren altså mig opfatter verden og dens omgivelser. ”a research design is an action plan 

for getting from here to there, where here may be defined as the initial set of questions to be 

answered, and there is some set of conclusions about these questions. Between ”here” and ”there” 

may be found a number of major steps, including the collection and analysis of relevant data12” Jeg 

vil derfor i dette afsnit klarlægge de videnskabsteoretiske overvejelser jeg har haft i forbindelse med 

valget af afhandlingens undersøgelsesdesign samt argumentationen for dette valg. For det første er 

det vigtigt at prioterer at undersøgelsesdesignet er den betegnelse for den måde, hvorpå jeg 

udforsker det fænomen der er genstand for min afhandling13. I litteraturen vedrørende 

undersøgelsesdesign findes der tre forskellige typer. De tre typer er det eksplorative,- det kausale- 

og det deskriptive undersøgelsesdesign14. Det eksplorative undersøgelsesdesign, bruges som oftest 

når viden om emnet og problemet er forholdsvist lille. I sådanne situationer er det fordelagtigt, at 

starte med en eksplorativ undersøgelse inden problemet og hypoteser defineres. Den eksplorative 

undersøgelse vil som oftest ske i form af desk research. Det kausale design, bruges når eventuelle 

kausale sammenhænge skal undersøges. Disse starter således ofte med en hypotese om en 

sammenhæng mellem variabler der skal bevises ud fra en kausal undersøgelse. Det deskriptive 

design anvendes når ”the field of research” skal beskrives ud fra funktioner og karakteristika. Det 

deskriptive, minder således lidt om eksplorativt design, med den undtagelse at hvor det eksplorative 

ofte er en ustruktureret undersøgelse af emnet, er den deskriptive undersøgelse en 

gennemstruktureret undersøgelse hvor den ønskede information klart er defineret.  

Det deskriptive undersøgelsesdesign er således ofte kvantitative undersøgelser med store 

repræsentative stikprøver. Efter denne korte redegørelse så ligger undersøgelsesdesignet i 

afhandlingen op af det eksplorative design idet datamaterialet primært er sekundært fundet ved 

hjælp af deskresearch. Teoretisk kan der udføres en række forskningsstrategier som har indflydelse 

på afhandlingens undersøgelsesdesign som f.eks. statiske studier, dynamiske studier samt 

casestudier. Som skrevet tidligere i afhandlingen vil min afhandling primært tage udgangspunkt i 

foreliggende undersøgelser. Dog vil der udarbejdes en spørgeramme som er opbygget af ideen bag 

CETSCALE15 jvf. Bilag 10 Set ud fra et ressourcemæssigt synspunkt vil spørgerammen ikke blive 

udført da ressourcer er begrænset. Som skrevet tidligere i afhandlingen er denne afhandling den 

videnskabelige forankrede konsulentopgave hvilket gør at undersøgelsesdesignet vil ligger tæt op 

                                                 
12 : Yin, Robert: Case study research – design and methods. Sec.edition. Sage publications. S. 19 
13 : Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed. Forlaget Samfundslitteratur 4.udgave s. 107  
14 : Malhotra, Naresh. Marketing Research. Prentice Hall. Updated second European Edition. S. 69 
15 : Shimp, T. A., & Sharma, S. (1987). Consumer ethnocentrism: Construction and validation of the CETSCALE. 
Journal of Marketing Research, 24(8), 280-289. 
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ad at være et casestudie16. Idet afhandlingen er et casestudie så er afhandlingen samtidig en 

empirisk undersøgelse som har en følgende karakteristik17. 

• Belyser et samtidigt fænomen inden for det virkelig livs rammer. 

• Hvor grænserne mellem fænomenet og den sammenhæng, hvori det indgår, ikke er 

indlysende. 

• Hvor der er mulighed for at anvende flere informationskilder til belysning af fænomenet. 

Casestudiet begrænser sig heller ikke til enten kvantitativ eller kvalitativt data, hvilket jeg heller 

ikke vil gøre. Argumentation for at ens afhandling er en kombination af kvantitativ eller kvalitativt 

viden bør efter min mening skabe en højere grad af validitet i afhandlingen end hvis kun en for type 

viden vil blive brugt. Den kvalitative del af undersøgelsen vil ligeledes, ofte efterfølge den 

sekundære dataindsamling og benyttes her til at skabe hypoteser og identificere variable der skal 

undersøges i den kvantitative informations-indsamling. På denne måde bliver de kvalitative metoder 

en del af det eksplorative design. I henhold til afhandlingen så kan spørgerammen karakteriseres 

som en kvalitativ metode idet den er opbygget omkring begrebet CETSCALE. Når de kvalitative 

metoder tilrettelægges er det vigtigt at to faktorer bliver overvejret med hensyn til ovenstående. 

Disse faktorer er; etiske faktorer og data validiteten. Med de etiske faktorer menes der om 

respondenten ville sige ja til undersøgelsen hvis vedkommende vidste meningen med den. Altså kan 

det have en indflydelse på deltagelsen om metoden er direkte eller indirekte. Med data validiteten 

menes der om respondentens forudgående viden om undersøgelsen kan kompromittere den data vi 

får ud af undersøgelsen. Dette er således begrundelsen for at anvende enten direkte eller indirekte 

metoder. F.eks. at viden om undersøgelsens natur ændrer respondentens adfærd og da det ikke vil 

være fordelagtigt vil en indirekte fremgangsmåde have en højere grad af validitet. Det gælder 

sjældent for undersøgeren om at vælge enten den ene eller den anden. I stedet skal der findes en 

middelvej mellem de to metoder ud fra undersøgelses- situationen hvor der nøje tages højde for 

ovenstående punkter. Faktorerne validitet og reliabilitet vil blive diskuteret senere i afhandlingen. 

5 Betragtningsniveau 

Betragtningsniveauet i afhandlingen skal ses som værende på konsulent niveau. Det vil sige, at 

kandidatafhandlingen vil henvende sig til hovedsageligt danske virksomheder samt investorer som 

                                                 
16 : Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed. Forlaget Samfundslitteratur 4.udgave s. 117 
17 : Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed. Forlaget Samfundslitteratur 4.udgave s. 118 
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har brug for nogle generelle råd og vejledning omkring udarbejdelsen af marketingsstrategier på det 

polske marked. 

6 Dataindsamling 

For at komme frem til fyldestgørende problemløsninger er der behov for en specifik 

markedsinformation. I det følgende afsnit vil de valgte indsamlingsmetoder som er blevet anvendt i 

afhandlingen blive beskrevet samt en vurdering af afhandlingens data’er og kilder. Afhandlingens 

datagrundlag baserer sig på primært på sekundære data idet primære data er blevet fravalgt ud fra en 

ressourcemæssig betragtning. Den valgte dataindsamlingsmetode som er anvendt i afhandlingen må 

betegnes som værende deskresearch hvor der både er anvendt interne- og eksterne datakilder. Målet 

med benyttelsen af deskresearch er, at den skal kunne udlede nogle brede og nyttige konklusioner 

omkring de opstillede spørgsmål i problemformuleringen, jvf. afsnit 1.5. Heine Andersen skelner 

imellem tre typer af dataindsamlingsmetoder18; den dokumentariske metode, den observerende 

metode og den spørgende metode. Valget af dataindsamlingsmetode afhænger af undersøgelsens 

formål og problemstillingen samt den mængde ressourcer og tid der er til rådighed. Ved at benytte 

den observerende metode så bære afhandlingen præg af iagttagelser af sociale handlinger. Det gør 

at denne metode har en eksplorativ indgangsvinkel. Den spørgende metode bruger dog mindre 

ressourcer end den observerende metode hvilket gør den til benyttet metode. Den spørgende metode 

tager udgangspunkt i at udspørge folk hvilket gør at denne metode er hensigtsmæssig at benytte 

hvis der udarbejdes interview eller spørgerammer. I afhandlingen benyttes primært den 

dokumentariske metode da denne metode vil have bedst mulig belæg for afhandlingens 

konklusioner. Den dokumentariske metode bruges normalt som den primære datakilde. Dataet har 

normalt status som værende sekundærdata i form af faglitteratur, artikler samt diverse internet sider 

hvilket stemmer overens med denne afhandling. Dog bliver den spørgende metode indirekte brugt 

idet der tages udgangspunkt i foreliggende undersøgelser samt at der bliver udarbejdet en 

spørgeramme. 

6.1 Validitet og Reabilitet 

Validitetsvurderingen indeholder to dimensioner, gyldighed og relevans, som tilsammen betegnes 

definitionsvaliditet. Ses der på gyldigheden af de indsamlede data, vurderes det om der er 

overensstemmelse mellem teori og empiri, hvor relevans vurderes ud fra hvor relevant det 

indsamlede empiriske materiale er i forhold til problemformuleringen. Validitet kan som sådan ikke 

testes empirisk, hvorfor det vil give sig til udtryk gennem argumenter og skøn. Brugen af Aaker’s 

                                                 
18 : Andersen, Heine. Videnskab og metodelære. Samfundslitteratur. 1994. Side. 50-74 
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strategiske analyse model som overordnet begrebsramme stemmer godt overens med den empiri der 

undersøges. Som nævnt tidligere i afhandlingen vil det meste af datagrundlaget være i form af 

sekundær data hvilket vil sige, at afhandlingen hovedsageligt bygger på foreliggende empiriske 

undersøgelser, faglitteratur samt diverse artikler og internetsider. Når afhandlingen bygger på 

sekundært data vil det være diskutabelt om undersøgelsen i afhandlingen kan holdes fri for bias og 

fejl. Bias opstår i højere grad når der begyndes, at tolke en given datakilde for meget, hvorfor dette 

undlades. Det er forsøgt at være objektiv og kritik over for datamaterialet for at forbedre validiteten 

Men da datamaterialet kun er vurderet af forfatteren til denne afhandling så kan det aldrig blive 100 

% objektivt. Det har været umuligt, at finde officielle tal omkring tøj- og møbelmarkedets størrelse 

hvilket betyder, at der vil være en for stor usikkerhedsmoment i at udarbejde en PLC kurve og 

derfor undlades dette. 

7 Struktur 

Strukturen i afhandlingen er opbygget efter David Aakers strategiske markedsmodel19. Grunden til 

dette valg skyldes, at modellen grundet sin struktur og metode har et af sine store fokusområder i at 

analysere det eksterne miljø frem for det interne. Det vil altså sige at, modellens overordnet styrke 

ligger i den eksterne analyse. Modellen består af tre overordnet analysedele: intern, ekstern og 

strategiidentificering hvilket afhandlingen også vil være. Den eksterne analyse vil være opdelt i tre 

niveauer; makro, meso og mikro. Den interne og eksterne del vil blive opsummeret i en TOWS 

model. 

 

 

 

 

                                                 
19 : Aaker, A David. Strategic market management 7ed. 
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8 Den interne analyse 

Formålet med den interne analyse er at beskrive hvordan IC Companys’s og Montana’s er placeret i 

erhvervsmønstret – horisontalt, vertikalt samt konkurrencemæssigt. Der vil blive fokuseret på deres 

økonomiske performance samt om virksomhederne er kapitalmæssige solide nok, til at 

imødekomme en eventuel indtrængning på et stort marked som det polske. Selve analysen vil være 

præget af et outside-in interessent perspektiv. Virksomhedernes internationale profil vil blive 

analyseret ud fra Uppsala modellen og netværksteorien. 

8.1 IC Companys A/S 

IC Companys A/S er en international dansk modekoncern som blev dannet i 2001 på baggrund af en 

fusion mellem to danske modehuse InWear og Carli Gry. I samme proces blev IC Companys 

børsnoteret på børsen i København. I bund og grund er IC Companys en produktionsvirksomhed 

som dertil sælger, markedsfører og videreudvikler 11 brands. IC Companys er et af Nordeuropas 

største modehuse med salgssteder i 40 lande samt 259 konceptforretninger i 13 lande heri blandt 

også på det polske marked. Set ud fra Porters værdikæde20 så har IC Companys spredt sine 

aktiviteter ud over hele værdikæden på flere forskellige niveauer. IC Companys varetager selv 

upstream aktiviteten ”Research og development” fra koncernens hovedsæde i København, idet IC 

Companys mener, at det på nuværende tidspunkt giver mere værdi at have ”Research og 

development” placeret i hovedsædet. Koncernen udelukker dog ikke en evt. outsourcing af dette i 

fremtiden.  Med hensyn til produktionen, har koncernen valgt, at placere størstedelen af deres 

produktionsfaciliteter i udlandet(Kina og Polen) idet lønomkostninger er lavere. Når det gælder IC 

Companys downstream aktiviteter, er der blevet etableret datterselskaber på de 12 vigtigste 

markeder. De skal hovedsageligt varetage funktionerne som f.eks. marketing og salg af de 

pågældende brands. Med hensyn til salg, så opererer IC Companys med tre forskellige 

distributionskanaler; engros, retail og outlet. Foruden, at have konceptforretninger så benytter IC 

Company hyppigt franchisekonceptet. Generelt set har de centraliseret deres upstream aktiviteter og 

decentraliseret deres downstream aktiviteter hvor de enkelte brands har en storfrihed dog med visse 

retningslinjer fra hovedsædet. 

Struktur 

Ud fra Mintzbergs organisationsteori kan IC Companys organisationsform karakteriseres som 

værende ”den divisionaliserede form21” med strukturelle ligheder fra organisationsformen 

                                                 
20 : Hollensen,Sven. Global marketing 3ed. Prentice hall. Side. 17-23 
21 : Bo Sørensen, Niels. Organisationers form og funktion. 2 udgave. Samfundslitteratur.s. 121-128 
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maskinbureaukrati. Grunden til denne antagelse er, at koncernen blandt andet benytter sig af en 

parallel og begrænset vertikal decentralisering samt er organisation opbygget som et 

maskinbureaukrati med kontrolovervågning til de enkelte brands. Dette betyder at koncernens 

brands næsten er fuldt autonome (som i teorien fungerer som selvstændige virksomheder). 

Resultatet af dette er således, at de kan træffe egne beslutninger inden for visse rammer dikteret fra 

IC Companys øverste ledelse. Den generelle kommunikation mellem IC Companys og de enkelte 

brands er desuden relativt begrænset og meget formel. Dette kan nogle gange resultere i 

omkostningsfulde misforståelser. IC Companys overfører præstationsnormer til de enkelte brands 

som så ”sender” præstationsresultaterne tilbage til IC Companys. Generelt set er kommunikationen 

mellem IC Companys og dens brands det svage punkt da IC Companys kan have svært ved, at 

opspore opkommende problemer. Desuden kan IC Companys også have besværligheder med at 

”overvåge” hver enkelt brand og om de overholder de interne retningslinjer. IC Companys 

overordnede strategier omkring etablering, køb og salg samt hvilke markeder der skal satses på 

dikteres direkte fra IC Companys. De enkelte brands har derimod større frihed når strategierne for 

de givne produktmarkeder skal udvikles. 

Økonomisk situation 

Årstal 

2003 2004 2005 2006 2007 Hovedtal (DKK 
mio.)      
Omsætningen 2612,2 2820,6 3022 3353,8 3737,2 
Bruttoavance 1291,4 1593,8 1767,5 1982,9 2258,8 
Årets resultat 308,8 203 224,4 240,6 224 
Egenkapital 290,2 538,5 579,5 566,6 473,5 
Nøgletal i pct.      
Dækningsgrad 49,4 56,5 58,5 59,1 60,4 
Soliditetsgrad 20,6 36,6 34,8 30,6 24,5 
Egenkapitalforretning  49,4 40,1 42 43,1 
Overskudsgrad  10 13,4 13 12,4 
Afkastningsgrad 21,9 13,8 13,5 13,0 11,6 

Kilde: IC Company Årsrapport 2007/2008 
Figur 2: IC Companys hoved- og nøgletal 2004-2007 

Siden IC Companys blev dannet i 2001, så har virksomheden haft en god og sund økonomi. IC 

Company har oplevet stabil vækst i omsætningen siden 2001 og derved har IC Companys en høj 

indtjeningskvalitet22. I 2007/2008 var IC Companys omsætning på DKK 3,737 mia. hvilket var en 

                                                 
22 : O.Elling, Jens. Strategisk regnskabsanalyse og virksomhedsvurdering. FSRS 1993. S.117 
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stigning på 11 % i forhold til året før samt stammer 80 % af omsætningen blev udenfor Danmarks 

grænser og 48 % udenfor Skandinavien. Ud fra nøgletallene i tabellen ovenfor kan det konkluderes, 

at IC Company har et relativ højt dækningsgrad hvilket er et positivt element i økonomien og 

dækningsgraden er steget stødt siden 2003. Soliditetsgraden i IC Company har i pågældende 

periode været faldende. I 2004 var soliditetsgraden på 36,6 % og i 2007 var soliditetsgraden faldet 

til 24,5 %. Hertil skal det dog bemærkes at en soliditetsgrad over 15 % bliver karakteriseret som en 

høj værdi23.  En årsag til faldet i soliditetsgraden er, at IC Companys egenkapital er vokset stødt 

uden, at aktiverne har fulgt denne stigning. Af denne årsag må IC Company stadig vurderes til at 

være i stand til, at imødekomme et eventuelt tab på det polske marked. Koncernens 

egenkapitalforretning, var på 42 % 24 i 2006 hvilket vurderes som acceptabelt, især når der 

sammenlignes med tekstilbranchens gennemsnit som 2006 var på 35 %. IC Companys’s 

overskudsgrad ligger over gennemsnittet, idet koncernen i 2006 havde en overskudsgrad på 13 % 

og den gennemsnitlige overskudsgrad i den danske tekstilbranche var på ca. 8 %. IC Company 

driver virksomheden relativt mere omkostningseffektivt og driftsoptimalt end andre danske 

virksomheder i tekstilbranchen. IC Company har haft en afkastningsgrad som har været faldende 

siden 2003. Set i perspektiv til branchens gennemsnitlige afkastningsgrad som i 2006 var på ca. 15 

% 25 så har IC Company pt. en afkastningsgrad som er lige under gennemsnittet. Det gælder også 

når der sammenlignes med virksomheder som har mere end 100 ansatte. Grundlæggende kan det 

dog konkluderes, at IC Companys har en tilfredsstillende økonomisk effektivitet, som dog har været 

dalende i de senere år, hvilket kan ses som et mindre advarselstegn. Den økonomiske effektivitet 

kan forbedres idet IC Companys tidligere har haft en højere afkastningsgrader. 

Produktportefølje 

Samtlige produkter i IC Companys produktportefølje er tøjprodukter, hvilket gør at IC Companys 

produkter er stærkt kulturbundne idet tøjprodukter karakteriseres som værende tilknyttet kulturen26. 

Foruden, at være kulturbundne produkter så er IC Companys produkter også hverdagsprodukter 

hvilket gør dem til en nødvendighedsvare. IC Company har på nuværende tidspunkt 11 brands i 

produktporteføljen, af dem kan blandt andet nævnes Cottenfield, Caligry og Peak Performance jvf. 

bilag 1. Produktporteføljen karakteriseres til grundliggende, at være præget af modernitet, kvalitet 

og design. Der er individuel forskel på brandenes image, kvalitet, design, målgruppe samt 

prisklasse. Grundlæggende så er produkterne i IC Companys portefølje i det middelmådige 
                                                 
23 : Deloitte. Rapport. Analyse af beklædningsbranchen i perioden 2004 – 2006. S.16 
24 : I 2006 forrentede 51 % af virksomhederne i den danske tekstilbranche deres egenkapital med 20 % eller mere24. 
25: Deloitte. Rapport. Analyse af beklædningsbranchen i perioden 2004 – 2006. S.15 
26 : Kragh, Ulrik Simon. Kulturbundne produkter. Side. 2 
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prissegment hvilket gør, at de fleste forbrugere har mulighed for, at købe et af IC Companys’s 

produkter. Bliver IC Companys’s produktportefølje vurderet ud fra Boston matricen så er det 

kendetegnet ved, at de fleste af IC Companys’s brands enten er karakteriseret som Stars eller Cash-

cows som f.eks. Cottenfield eller Peak Performance som begge er cash-cows. IC Companys har dog 

også enkelte brands som ligger på grænsen mellem Problem Children og Dogs som f.eks. Soaked in 

Luxury som er præget af lave vækstrater samt en lille markedsandel og ifølge ledelsen skal brandet 

snart vise forbedringer. 

Tiger of Sweden 

Brandet ”Tiger of Sweden” er oprindelig et svensk tøjmærke men i 2003 blev det opkøbt af IC 

Companys. Tiger of Sweden spås en lovende fremtid hvilket skyldes de positive vækstrater som 

brandet har vist de senere år. Tiger of Sweden har en bred kollektion til både kvinder og mænd. Set 

ud fra Boston matricen må Tiger of Sweden karakteriseres som værende en Star som har potentialet 

til, at blive en Cash-cow i de kommende år. Set ud fra omsætningen er ”Tiger of Sweden” det tredje 

største brand i IC Companys produktportefølje. Selve brandet havde en omsætning på DKK 488 

mio. i 2007 hvoraf 62 % kom fra de Skandinaviske markeder. Brandet vurderes derfor til at have et 

rigtig godt image i Skandinavien. IC Company forventer en nedgang i forudbestillingerne på ”Tiger 

of Sweden’s” vinterkollektion i 2008/09 hvilket primært skyldes den finansielle krise. Salget af 

brandet sker hovedsageligt igennem IC Companys tre afsætningskanaler hvor størstedelen af salget 

sker igennem afsætningskanalen ”wholesale”. Herigennem bliver hele 63 % af tøjet solgt. Dernæst 

bliver 32 % solgt via ”retail”27. IC Company positionerer selv ”Tiger of Sweden” som et ”High 

Fashion” brand i den billige del af det dyre prissegment hvilket betyder, at ”Tiger og Sweden” 

primært skal konkurrere med brands som Hugo Boss og Ralph Lauren. Strategien for ”Tiger of 

Sweden” er at væksten skal ske gennem en internationalisering af brandet støttet af 

franchisekonceptet28. 

International profil  

IC Companys’s internationale profil er præget af en blanding af proaktive og reaktive motiver dog 

med hovedvægten på det proaktive motiv ”profit og vækst”. IC Companys vil gerne forsøge, at øge 

væksten og profitten igennem en udbredelse af de markeder som de allerede er repræsenteret på 

samt nye markeder. Deres internationale profil bliver også genereret af reaktive faktorer som f.eks. 

af konkurrenceintensiteten. Markederne bliver for små og mættet(jvf. PLC kurven) og derfor må IC 

                                                 
27 : IC Companys Årsrapport 2007/2008 
28 : IC Companys Årsrapport 2007/2008 
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Companys søge efter nye markeder for at opretholde væksten og indtjeningen. Ud fra Uppsala 

modellen29 kan IC Companys karakteriseres som en internationaliseret virksomhed, hvilket først og 

fremmest skyldes, at IC Company er repræsenteret på mange forskellige geografiske markeder samt 

gør de brug af en række forskellige operationsformer. Operationsformen er dog afhængig af 

markedsvilkårene og det gør at IC Companys beslutningsadfærd kan karakteriseres som værende 

pragmatiske vedrørende valget af operationsform. IC Companys er repræsenteret på 40 markeder 

rundt omkring i verden hvilket karakteriseres som mange og dette gør, at IC Companys er placeret 

langt ude på aksen der angiver hvor mange markeder virksomheden er repræsenteret på. 

Markedsformen som IC Companys fører på deres udenlandske markeder er, at de som minimum 

skal have en salgsagent men dette er kun tilfældet på de mindre markeder idet operationsformen er 

mere risiko præget på de flest markeder. På de større markeder har IC Companys etablerede 

datterselskaber som varetager downstream funktionerne som salg og marketing.  

Produkterne i IC Companys produktportefølje kan tilpasses til ethvert land idet tøjkollektionerne 

bliver designet og tilpasset til de enkelte markeder, hvilket også er en nødvendighed da tøjprodukter 

som tidligere skrevet er bundet af kulturen. Grundet disse faktorer gør, at IC Companys befinder sig 

i fase 4 og de bevæger sig hen imod fase 5. På baggrund af dette vurderes IC Companys 

internationale profil ud fra netværksmodellen30 og ud fra denne model må IC Companys 

karakteriseres til, at være i stadiet ”The International among others”31. Det skyldes, at IC Companys 

igennem de senere år har opbygget et velfungerende internationalt netværk igennem værdikæden. 

Overordnet set varetager IC Companys kun ”research og development” hjemme fra hovedsædet. 

Alle andre aktiviteter i værdikæden har IC Companys placeret i udlandet og derfor karakteriseres IC 

Companys’s grad af internalisering som særdeles høj. IC Companys har blandt andet produktionen 

af deres respektive brands i Polen, Rumænien og Kina hvorefter det bliver solgt på diverse 

markeder. IC Companys har opbygget et netværk af underleverandører i udlandet til selve 

produktionen som IC Companys er ressourceafhængige af. Som skrevet tidligere har IC Companys 

også datterselskaber på udenlandske markeder som varetager downstream funktionerne. Dette 

netværk kan IC Companys drage nytte og ressourcer af hvis IC Companys overvejer at gå ind på et 

nyt marked eller hvis de skal lancere et brand på et marked som de allerede er præsenteret på via 

andre brands. 

 
                                                 
29 :Hollensen, Sven. Global marketing 3ed. Prentice hall. S. 52-56  
30 :Hollensen, Sven. Global marketing 3ed. Prentice hall. S.60-64 
31: Hollensen, Sven. Global marketing 3ed. Prentice hall. S.62-63 
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Eksport motiver 

En central grund for, at IC Company skal lancere ”Tiger of Sweden” på det polske marked er, at de 

skal følge op på brands vækststrategi. Derudover er ”Tiger of Sweden” et brand som har oplevet en 

god vækst de senere år samt vurderes det at brandet har gode muligheder på det Østeuropæiske 

marked. De østeuropæiske markeder herunder det polske fået en større betydning for IC Company 

og de planlægger at åbne 20 forretninger i 2008/09 og her kan Tiger of Sweden spille en 

fremtrædende rolle. IC Companys har derudover opbygget et stort og velfungerende netværk på det 

polske marked først og fremmest via eget slags- og produktionsselskab som der kan trækkes på og 

derved kan det blive mindre omkostningsfuldt for IC Companys, at lancere Tiger of Sweden. En 

lancering af ”Tiger of Sweden” vil også imødekomme IC Companys overordnede strategi om, at 

skabe vækst og profit igennem deres udenlandske markeder. 

Delkonklusion SW-analysen 

Styrker – Strengths Svagheder – Weaknesses 

• God og sund økonomi 

• Høj internationaliseringsgrad  

• Stort netværk på de udenlandske markeder 

heriblandt også det polske marked 

• Stærk brand portefølje 

• Tiger of Sweden er et brand på vej frem 

 

• Dalende økonomisk effektivitet 

• Svag intern kommunikation mellem 

hovedsædet og de enkelte brands. 

 

Figur 3: SW-analyse for IC Companys 

Set ud fra et internt perspektiv har IC Company igennem de senere år haft en rigtig god og sund 

økonomi dog er den økonomiske effektivitet været dalende de senere år. IC Companys har desuden 

en stræk produktportefølje hvor størstedelen af produkterne enten har status som værende Stars eller 

Cash-cows jvf. Boston matricen. Tiger of Sweden er et stærkt brand som er på vej frem og brandet 

spås en lovende fremtid grundet de senest års vækstrater. IC Companys’s internationale profil er 

kendetegnet ved at have en høj internationaliseringsgrad samt har koncernen udviklet et stort 

netværk på de udenlandske markeder heriblandt det polske marked som kan bruges til at mindske 

ressourcerne. Internt i koncernen er der en svag kommunikation mellem hovedsædet i København 

og de enkelte brands hvilket gør, at der kan opstå misforståelser som kan bliver alvorlige. 
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8.2 Montana Møbler 

Montana Møbler A/S er en dansk møbelvirksomhed som producerer designermøbler. Montana blev 

grundlagt i 1982 af Peter J. Lassen som har en baggrund hos møbelproducenten Fritz Hansen. 

Montana har stærke værdi og traditioner bundet på det danske marked hvilket betyder at Montana er 

synonym med Danmark. Foruden at være en produktionsvirksomhed så er Montana også en 

ordrevirksomhed hvilket vil sige, at Montana først producerer når ordren er modtaget. Dette har 

resulteret i, at Montana ikke har noget varelager hvilket der både er fordele og ulemper ved. 

Montana’s overordnet strategi er, at omsætningen skal vokse med ca. 15 % om året. Ud fra Porters 

værdikæde så har Montana placeret alle deres aktiviteter i værdikæden i Haarby idet ledelsen 

vurderer, at det giver Montana mest værdi på nuværende tidspunkt. Det hænger også sammen med 

virksomhedens traditioner, som er stærkt knyttet til det danske marked. Montana’s ledelse har gjort 

det til en mærkesag at holde produktionen i Haarby selvom det kan være svært i en globaliseret 

tidsalder, hvor outsourcing er blevet et populært managementværktøj for at minimere 

omkostningerne. Montana har oprettet et datterselskab i Tyskland som skal varetage salg og 

marketing da det tyske marked er Montana’s vigtigste udenlandske marked. 

Struktur 

Rent organisatorisk er Montana funktionelt32 opbygget hvor organisationen er lille og smal idet 

Montana har 140 ansatte hvorfra de 100 arbejder i produktionen og de resterende 40 i salg og 

administration. Ud fra Mintzbergs organisationsteori kan Montana’s grundlæggende strukturform 

karakteriseres som værende ”den simple struktur” med ligheder fra organisationsformen 

”fagbureaukratiets” syn på produktionskernen. Begrundelsen for denne karakteristik ligger i, at 

Montana’s organisation herunder produktionskernen er organisk samt er alle vigtige beslutninger 

centraliseret i hænderne på den ledende direktør Claus Quitzau. Selve produktionsprocessen hos 

Montana er også et nøgleelement i organisationsform, idet selve produktionsprocessen er utrolig 

krævende. Grunden er, at samtlige produkter er lavet i hånden hvilket stiller store fagmæssige krav 

til den enkelte faglærte medarbejder. På denne baggrund kan Montana’s organisationsform altså 

karakteriseres som værende et ”fagbureaukrati” idet denne organisationsform opstår hvor 

produktionskernen er domineret af professionelle faglærte arbejdere33. 

                                                 
32 : Hatch, Mary Jo: Organization Theory Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives. Oxford University Press 
1997. s.183-184 
33 : Bo Sørensen, Niels. Organisationers form og funktion. 2 udgave. Samfundslitteratur.s.119  
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Økonomisk situation34 

Idet Montana’s produkter er investeringsgoder gør at Montana er økonomiske og finansielle 

situation er påvirket af hvordan konjunkturerne er i samfundet. Det må derfor forventes at Montana 

må forvente en lavere indtjening i de kommende år grundet den økonomiske krise. I 2007 havde 

Montana en profit på 24.437 t.kr hvorimod Montana havde en profit på 5.796 t.kr. i 2004 hvilket 

svarer til en stigning på ca. 76 %. Omsætningen i 2007 var på 103.226 t.kr. hvilket var en stigning 

på 12,5 % i forhold til året før. Omkring 60 % af omsætning kommer fra det danske marked og de 

resterende kommer fra eksportmarkederne. Montana’s vigtigste markeder er det skandinaviske, det 

tyske, det hollandske samt det norske marked. Montana har ikke oplyst hvor stor en del af 

omsætningen som kommer fra producentmarkedet, hvilket kunne have været interessant. 

  2007 2006 2005 2004 2003 

Omsætning (i t.kr.) 103.226 90.357 65.726 56.576 53.198 

Årets resultat(i t.kr.) 24.437 19.340 10.400 5.796 1.829 

Egenkapital(i t.kr.) 67.842 53.075 38.933 48.415 42.620 

Afkastningsgrad i % 26,43 23,54 16,41 10,46 5,73 

Soliditetsgrad i % 49,6 42,2 38,3 47,8 44,2 

Egenkapitalforretning i 
% 46,04 49,67 21,48 13,59 4,54 

kilde: Greens Erhvervsinformation, Montana’s årsrapport 2007-08  

Figur 4: Hoved- og nøgletal for Montana i perioden 2004-2008 

En af hovedårsagerne til, at det går så godt økonomisk for Montana hænger sammen med, at 

designermøbler oplever en renæssance for tiden samt, at de danske forbrugere har fået flere penge 

mellem hænderne. De danske forbrugere har igennem de senere år fået et større råderum i deres 

privatøkonomi pga. en sund dansk økonomi, stigende huspriser samt en historisk lav rente dog er 

denne tendens vendt hvilket skyldes den finansielle/økonomiske krise. Så det må forventes at 

Montana går imod dårligere tider hvor en lavere omsætning må forventes. Montana’s egenkapital 

har været stødt stigende siden 2003 og i 2007 havde Montana en egenkapital på 67.842 t.kr. Så i 

bund og grund har Montana en stor og stabil egenkapital. I 2007 havde Montana en soliditetsgrad 

                                                 
34 : Det har ikke været muligt at finde nøgletal fra møbelindustrien i Danmark, og derfor har derfor ikke været muligt at 
sætte Montanas økonomiske situation i perspektiv. 
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på ca. 50 % hvilket må siges, at være højt. Montana har derfor en stærk økonomisk styrke til at 

imødegå eventuelle økonomiske tab dog med begrænsninger. I den finansielle afmatning som pt. 

præger verden er det en fordel, at have en stor egenkapital idet renten kan være stigende og derfor 

vil det være dyrere hvis virksomheden er finansieret ved gæld35. Så Montana må karakteriseres til, 

at være godt rustet, på den finansielle krise samt en eventuel indtrængning på det polske marked. 

Produktportefølje 

Alle Montana’s produkter er kendetegnet som værende minimalistiske produkter med enkelte og 

rene linjer. Montana’s produkter er tidsløse i designet hvilket gør at produkterne kan tilpasses 

enhver kultur. Det gør at Montana har en fordel når produkter skal introduceres på nye markeder. 

Montana’s produktportefølje består foruden reolsystemet af Skyline og Monterey og Position. 

Samtlige af Montana’s møbelprodukter er designet og håndlavet hvilket gør, at der bliver sat store 

krav til den enkelte medarbejder i produktionen. Montana’s produktion kan let omstilles den enkelte 

forbruges ønske samt ændringer i efterspørgslen hvilket gør produktionen til fleksibel. Montana’s 

produkter har alle en høj pris og dermed kan de betragtes som investerings- langvarigt gode. Den 

høje pris gør at Montana’s produktsortiment henvender sig til forbrugere som har en stor købekraft 

samt besidder en interesse for dansk møbeldesign. Montana’s produkter henvender sig også til 

producentmarkedet hvilket gør, at Montana har en større potentiel kundegruppe når de skal vurdere 

et nyt marked. Montana har en produktionskapacitet på 2000 moduler om måneden, og den 

produktionsbegrænsning er med til, at opretholde eksklusiviteten samtidig er denne 

produktionsbegrænsning med til at hæmme Montana idet Montana kan have lange ventetider på 

produkterne samt må Montana nogle gange sige nej til ordrer og det kan også være en hindring hvis 

Montana vil slå igennem på det internationale marked. Bliver Montana’s produktportefølje 

analyseret ud fra Boston matricen36 er reolsystemet karakteriseret som en star, hvilket hænger 

sammen med, at reolsystemet har en relativ stor markedsandel inden for reolsystemer samt har 

produktet en god vækst. Montana’s tre øvrige produkter vurderes til at ligge på grænsen mellem 

dogs og questions-marks idet alle produkter har en relativ lille markedsandel og lav vækst. Det skal 

dog pointeres at denne matrice kun bør benyttes som en indikator for Montana’s relative 

produktsammensætning idet matricen er vurderet ud fra et generelt billede på tværs af landegrænser 

og der vil tilmed være stor forskel på om modellen tog udgangspunkt i Danmark, Spanien eller 

Tyskland da det må formodes at der er betragtelige forskelle på markedsandele og vækstrater. 

                                                 
35 : Leder. ”Egenkapitalen er genfødt”. 1/11-2008. Berlingske Nyhedsmagasin.  
36 : Aaker, David. Strategic market management 7ed. Side 127. 
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Reolsystemet 
Som tidligere skrevet er det reolsystemet som er Montanas vigtigste indtægtskilde ligeledes er det 

reolsystemet som kendetegner Montana. Konceptet i reolsystemet er mere eller mindre en 

kvadratisk kasse med målene 69,6 * 69,6 cm i varierende dybder som kan opdeles i et ukendt antal 

tolvtedele ved indsættelser af hylder, skillevæge, skuffer og låger uden brug af værktøj. Der kan 

desuden vælges mellem 42 grundelementer i forskellige størrelser og disse kan leveres i fire 

forskellige dybder. Der kan vælges imellem 39 farver og fire slags træsorter samt kautsjuk, plastik 

og aluminium. Det gør at forbrugeren har ca. 5 millioner forskellige kombinationsmuligheder når 

reolen skal sammensættes og dette gør, at forbrugeren har en stor individuelfrihed i hvordan møblet 

skal være samt hvilken funktion det skal have. Det betyder samtidig at reolsystemet kan have 

forskellige funktioner samt opfylde flere behov idet der kan dannes mange forskellige møbler ud fra 

reolsystemet som f.eks. en skænk, en hylde eller en reol. Dette koncept kalder Montana for ”making 

room for personality”. 

Montana’s internationale profil 
Montana ønsker kun at bruge markedsoperationsformer som giver en minimal risiko samt en lav 

kontrol hvilket betyder at Montana kun fører kun den direkte eksportform. Montana vil opfattes ens 

på alle markeder og det påvirker deres internationale profil. Det betyder at Montana har en 

standardiserede beslutningsadfærd når operationsformen skal vælges. Som skrevet tidligere i 

afhandlingen er Montana’s identitet og traditioner bundet på det danske marked hvilket præger 

Montana’s grad af internationalisering. Montana’s daværende målsætning var, at blive ”reolen” på 

det danske marked og det gjorde at internationaliseringen blev sat på et sidespor. Da denne 

målsætning blev opfyldt, videreudviklede Montana en ny målsætning hvor Montana skulle blive 

kendt som ”reolen” i Europa samt holde fokus på det hjemlige marked. Montana’s internationale 

profil er hovedsageligt præget af de reaktive motiver, idet det danske marked er blevet for lille og 

mættet og derfor må Montana søge mod nye markeder for at opretholde omsætningen. 

Ud fra Uppsala modellen er Montana en mindre internationaliseret virksomhed og det skyldes 

blandt andet at Montana førhen udelukkende satsede på det danske marked. Montana’s 

markedsudvikling må vurderes til, at ligge midt på aksen, da Montana er repræsenteret på 2137 

eksportmarkeder hvor størstedelen er i Europa, hvilket må karakteriseres som middel. Montana’s 

primære markedssigte er geografiske næremarkeder hvilket hænger sammen med logistikken. 

Montana er ikke så langt ud på markedsoperationsformaksen idet Montana kun fører den direkte 

                                                 
37 : www.montana.dk 
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eksportform. Med hensyn til produktudviklingsdimensionen, så er Montana langt ude på aksen idet 

Montana’s produkter kan karakteriseres som værende internationale. Det skyldes hovedsageligt, at 

Montana’s produkter er tidsløse i designet og derfor kan tilpasses enhver kultur. De nævnte faktorer 

gør, at Montana befinder sig et sted mellem fase 1 og fase 2 i internaliseringsprocessen. Montana’s 

grad af internationalisering er relativ begrænset samt befinder Montana sig på et marked som har en 

relativ høj grad af internationalisering så derved befinder Montana sig i fasen ”The late starter”. Det 

hænger også sammen med, at Montana’s netværk ikke er internationaliseret idet Montana driver de 

fleste af sine aktiviteter i værdikæden hjemme fra hovedsædet samt er Montana en mindre 

virksomhed med begrænset økonomiske og strukturelle ressourcer som gør internationaliseringen til 

en svær proces. På udenlandske markeder bliver downstream funktionen ”salg og service” varetaget 

igennem diverse nøje udvalgte forhandlere. Når Montana vurderer attraktiviteten af et udenlandsk 

marked vurderes selve markedet for designermøbler, men ses også om der er andre danske 

designproducenter på markedet som Montana eventuel kan co-brande sig sammen med, derudover 

undersøger Montana også om der er danske virksomheder på markedet med henblik på 

producentmarkedet. Montana’s produkter bliver kun forhandlet igennem eksklusive 

møbelforretninger som Montana selv udvælger igennem en proces, hvor hver enkel møbelforretning 

bliver evalueret inden for en række faktorer som f.eks. design, kvalitet, image, erfaring, 

produktsortiment samt geografisk placering. Der bliver dog ikke altid lavet en skriftlig 

samarbejdsaftale med den pågældende udenlandske forhandler idet Montana ikke har ressourcer til 

dette hvilket resulterer i at Montana har en lav grad af kontrol. I disse tilfælde uarbejder Montana 

nogle retningslinjer som forretningen skal overholde, hvis de vil sælge Montana’s produkter samt 

bliver salgspersonalet udannet i Montana’s kerneværdier. 

Eksportmotiver 
En central grund for, at Montana skal gå ind på det polske marked er, at imødekomme strategien 

om, at blive ”reolen” på det europæiske marked. Endvidere har Montana’s direktør en målsætning 

om, at omsætningen skal vokse hvert år med 15 % og det kan det polske marked være behjælpeligt 

med. Montana kan desuden bruge det polske marked som springbræt til, at komme videre ud i 

Østeuropa. Montana har også reaktive motiver for. at gå ind på det polske marked idet, at det 

danske marked ikke er for stabilt og for at opretholde den økonomiske vækst så må Montana søge 

efter nye indtægtsmuligheder på andre markedet f.eks. det polske marked.  
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Delkonklusion SW-analysen 

Styrker – Strengths Svagheder – Weaknesses 

• Unikt produktdesign 

• Forbrugeren har mange valgmuligheder når 

produktet skal sammensættes  

• Stærk og succesfuld branding af Montana i  

• God finansiel gearing. 

• Stærk og sund økonomi. 

• Dyre produkter som medfører en lille 

kundegruppe. 

• Konjunktur påvirket 

• Lav grad af internalisering 

• Lille organisation 

• Begrænset produktionskapacitet og finansielle 

ressourcer 

Figur 5: SW-analyse for Montana 

For at starte med Montana’s stærke sider, så er ligger Montanas stærkeste force i deres produkter. 

Det at forbrugeren har mange valgmuligheder gør, at forbrugeren har en stor frihed til selv, at 

bestemme hvordan reolen skal se ud og dette karakteriseres som en styrke. Montana har desuden 

opbygget et stærkt brand i DK og det har medført, at Montana bliver kendetegnet, som ”reolen” i 

Danmark. Montana’s finansielle del er også en af deres stærke sider på trods af, at Montana er en 

relativ lille virksomhed som har Montana haft en sund økonomi i de sidste mange år, hvilket ses på 

den stigende indtjening. Det har samtidig bevirket, at Montana har en god finansiel gearing med en 

stabil og stor egenkapital. Det vil sige, at Montana er godt rustet til at håndtere eventuelle 

finansielle tab. Montana’s finansielle ressourcer er dog begrænset hvilket karakteriseres som en 

svaghed. Montana bruger mange interne ressourcer i, at uddanne og kontrollere salgspersonalet på 

eksportmarkederne. Da Montana’s produkter har en høj pris gør, at kundegruppen begrænses 

markant. Montana har desuden en lav grad af internationalisering hvilket præger Montana’s 

netværk og dette må karakteriseres som en svaghed. 
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9 Den eksterne analyse 

I dette kapital vil omverden på det polske marked blive analyseret for at finde frem til det polske 

markeds muligheder og trusler samt dets nøgle succes faktorer(KSF). Denne omverdensanalyse vil 

være opdelt i tre niveauer: makro, meso og mikro. Førstnævnte niveau er karakteriseret som den 

uafhængige omverden hvor den pågældende virksomhed må tilpasse sig diverse forhold. De to 

andre niveauer er kendetegnet som værende den afhængige omverden hvor det formodes, at det vil 

blive reageret på handlingsparametrene. 

9.1 Makro 

I dette afsnit vil makroniveauet på det polske marked blive analyseret ud fra PEST analysen hvor 

hovedvægten vil blive lagt på de politiske, de økonomiske samt de sociokulturelle faktorer.  

9.1.1 Den politiske situation 

Den aktuelle politiske situation i Polen må overordnet karakteriseres som stabil idet Polen først og 

fremmest er medlem af EU hvor de formelle krav de såkaldte ”Københavnskriterierne”38 skal 

overholdes.  Polen fik i oktober 2007 ny regeringsleder i den pro EU reformpolitiker Donald Tusk 

som er fokuseret på at forbedre infrastrukturen, bibeholde den økonomiske vækst samt få Polen 

med i eurozonen. Præsidenten er den konservative Lech Kaczynski. Herover er Polen mellem af 

NATO(i 1999), FN, WTO og OCED og det vurderes at disse medlemskaber bevidner om politisk 

stabilitet i landet.  

Korruption 

Siden 2001 har Polen fået en lav CPI score39 hvilket indikerer, at Polen har problemer med 

korruptionen. Problemet er, at Polen har ligget i det samme lave niveau siden 2001 og det var først i 

2008, at der forbedringer i forhold til bekæmpelsen af korruptionen da Polen fik en CPI score på 

4,640. Når der sammenlignes med andre EU lande, så har Polen stadigvæk en lav CPI score men det 

er positivt, at situationen er blevet forbedret. En af årsagerne til denne forbedring skal ses i den nye 

regering som kom til i oktober 2007. De havde bekæmpelse af korruptionen som en af deres 

mærkesager og det har de stadigvæk. Til trods for dette halter Polen stadig efter, selv ”de nye” EU 

lande. 

                                                 
38:http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/93/3&format=HTML&aged=1&language=DA&guiL
anguage=en (pkt. 7,A,iii,2.afsnit) 
39 : Jo højere en CPI score der gives des jo mindre korrupt er landet og modsat. CPI score angiver hvor korrupt et 
givende land er, på en skala fra 1 til 10 hvor 1 er mest korrupt og 10 er mindst korrupt. 
40 : Transparancy rapport fra 2008. 
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9.1.2 Den økonomiske situation 

Den økonomiske krise som pt. præger verden vil uden tvivl også påvirker den polske økonomi dog 

er det uenighed om hvor hårdt og hvordan den polske økonom vil rammes og det kan ikke 

udelukkes at den polske økonomi vil gennemgå en recession. Fundamentet i den polske økonomi er 

at økonomien hovedsageligt er finansieret igennem udenlandsk valuta hvilket gør den polske 

økonomi til sårbar. Det er dog helt sikkert, at den økonomiske vækst vil blive lavere end forventet 

dog forventes det, at det generelle lønniveau vil stige. Der er på nuværende tidspunkt ikke 

offentliggjort nogen økonomiske prognoser hvor den økonomiske krise er inkluderet. De forventes 

først at blive offentliggjort i starten af 2009. 

Siden Polen i 1989 afskaffede blev en demokratisk republik så har Polen gennemgået en lang 

transformationsproces som begyndte med Balcerowicz planen41. Balcerowicz planen gik ud på, at 

liberalisere Polens økonomi igennem en liberalisering af priserne, handlen, industrien samt valutaen 

så den polske økonomi vil blive en markedsøkonomi. Polen prøver at efterleve 

konvergenskriterierne42fra EU så Polen kan blive medlem af eurozonen og dette bliver anset som en 

politisk topprioritet. Den polske regering har planlagt, at Polen skal efterleve kravene snarest 

muligt, så Polen kan komme med i eurozonen fra 1. januar 201243. I Polens bestræbelser for, at 

blive optaget i EU er handelsbarriererne mod EU landene gået i opløsning. Dette har gjort det 

lettere og nemmere for udenlandske virksomheder og investorer, at handle og lave investeringer i 

Polen. Det har resulteret i en positiv effekt på samhandlen. Polen har haft underskud på 

betalingsbalancen siden 1995 og det er ikke noget sundhedstegn for den polske økonomi idet 

underskuddet mindsker tilliden til den polske økonomi. En anden negativ konsekvens er, at Polen 

tjener mindre fremmed valuta til, at betale afdrag og renter på deres udenlandslån som derved 

betyder at Polens kreditværdighed mindskes og dermed bliver svære og dyrere at låne penge i 

udlandet. Polen har igennem en årrække også haft underskud på statsbudgettet og denne tendens ser 

ikke ud til, at vende foreløbeligt på trods af diverse hjælpepakker fra regeringerne. I 2004 havde 

Polen et underskud på det offentlige budget på 4,599 mia. USD og dette var i 2007 steget til 15,905 

mia. USD hvilket er en stigning på ca. 300 %. Det må karakteriseres som et stort underskud samt en 

voldsom stigning på kun tre år. Underskuddet er ikke noget sundhedstegn for den polske økonomi44 

da det kan få alvorlige konsekvenser for økonomien i form af mistillid. Når underskuddet bliver 

                                                 
41 : http://czytelnia.pwn.pl/pdf/balcerowicz_3.pdf  
42 : http://europa.eu/scadplus/leg/da/lvb/l25014.htm  
43 : Polen vil have euro i 2012. 16/9-2008. Berlingske Tidende  
44 : Poland Country Report 2007. The economist 
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vurderet i forhold til BNP, så er underskuddet ikke så voldsomt idet selve underskuddet udgjorde 

2,3 % af BNP i 2006. 

Årstal 
  2003 2004 2005 2006 2007 

BNP(mia. PLN) 842,1 923,2 980,7 1050,9 1162,9 

BNP pr. capita i euro 
i løbende priser 5000 5300 6400 7100 8100 

Statsunderskud i 
forhold til BNP (%) -2,2 -4,4 -1,7 -2,3 -3,5 
Økonomisk vækst 
(%) 3,9 5,3 3,6 6,2 6,5 

Inflation (%) 0,8 3,5 2,1 1 2,5 

Arbejdsløshed (%) 20 19,1 17,6 14,9 11,5 

FDI (mio. Euro) 4067 10453 8317 15061 13466 

kilde: www.mg.gov.pl, www.paiz.gov.pl   
Figur 6. Oversigt over den polske økonomi for perioden 2003 - 2007 

Arbejdsløsheden har længe været et indenrigspolitisk problem idet arbejdsløsheden i 2003 var oppe 

omkring 20 %. Men igennem de fire år er arbejdsløsheden faldet til 11,5 % hvilket fortrinsvis 

skyldes nyoprettede arbejdsplader samt en restrukturering af arbejdsmarkedet. Arbejdsløsheden var 

i 2007 5,6 % i Warszawa og 13,6 % i Bialystok45 hvilket gør at arbejdsfordelingen til skæv. I den 

senere tid har den polske valuta zlotyen tabt meget af sin værdi hvilket er en konsekvens af den 

økonomiske krise. Idet Polen har underskud på de offentlige finanser gør at den polske nationalbank 

ikke kan beskytte zlotyen ligesom den danske nationalbank kan beskytte den danske krone. 

Samhandlen med Danmark 

Polen eksporter mere til Danmark end de importer og det har været sådan lige siden 1995. Siden 

2000 så er eksporten og importen mellem Danmark og Polen henholdsvis steget med ca. 80 % og 

ca. 50 % hvilket må karakteriseres som, at Polen og Danmark er blevet ”tættere” handelspartnere. 

Den stigende samhandel mellem Danmark og Polen har også haft en positiv effekt på møbel- og 

tekstilbranchen i Danmark idet eksporten fra disse industrier til Polen er steget. Eksporten fra den 

danske møbelindustri til det polske marked er stigende og i 2007 eksporterede den danske 

møbelindustri for 306, 9 mio. dkr. til Polen hvilket var stigning på 16,6 % i forhold til året før. Den 

danske beklædning- og tekstilindustri oplever også en stigning i eksporten til Polen og i 2007 

eksporterede den danske beklædning- og tekstilindustri for 1340,5 mio. kr. hvilket var en stigning 

på ca. 42 % i forhold til 2005. Danmarkseksportråd forventer, at Polen bliver en større 

                                                 
45 : Concise statistical yearbook of Poland 2007. S. 383, tabel 4 (246). 
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handelspartner og forudser at det polske marked bliver Danmarks tredje største eksportmarked 

inden for en tidsperiode på 20-30 år46. 

BNP 

Den gode økonomiske situation som Polen har oplevet de senere år, har bidraget til den foresat høje 

økonomiske vækst, som i 2007 var på 6,5 %. Optagelsen i EU har uden tvivl fungeret som en 

positiv stimulus for den polske økonomi. I 2007 havde Polen et BNP på 409,9 mia. US$. hvilket var 

det største BNP imellem de ”nye” EU lande. Til sammenligning havde Tjekkiet og Slovenien et 

BNP på henholdsvis 161,1 mia. US$47 og 44,2 mia. US$48 i 2007.  Ses der på denne generelle 

udvikling i BNP siden 2000, har væksten i den polske økonomi været meget svingende idet den 

polske økonomi oplevede lave vækstrater i de første år af det nye årtusinde men med optagelsen i 

EU påvirkede det, den polske økonomi med vækstrater på mellem 4 % og 5 %. Økonomiske 

prognoser lavet før den økonomiske krise forudså at, det polske BNP vil vokse med gennemsnit 4,5 

% om året frem til 2012 dog formodes dette at blive væsentlig lavere pga. den økonomiske krise. 

Nogle uofficielle prognoser forudser vækstrater på omkring 1-2 %. Den høje vækst i brutto national 

produktet har haft en positiv effekt på den industrielle produktion og har reduceret arbejdsløsheden. 

Den geografiske fordeling af Polens BNP er geografisk skævt fordelt. Det er de tre amter; 

Mazowieckie og Slaskie og Wielkopolskie som udgør størstedelen af det polske BNP idet, de tre 

pågældende amter står for ca. 45 % af landets BNP jvf. Bilag 3, figur 4. 

BNP pr. capita  

Når Polen bliver vurderet ud fra BNP pr. capita så bliver situationen anderledes, idet Polen har et 

væsentligt lavere BNP pr. capita end de øvrige lande som der normalt sammenlignes sig med jvf. 

bilag 3, figur 3. Polens BNP pr. capita var i 2007 på 16300 USD og til sammenligning var Tjekkiets 

på 24200 USD og Slovakiets på 20300 USD. Siden 1995 har Polen haft et relativt lavt BNP pr. 

capita hvilket skyldes en række faktorer. Der er også en stor geografisk forskel på BNP pr. capita, 

hvor en del amter ligger under landsgennemsnittet og hvor få amter ligger over. Polens BNP ikke så 

højt når det bliver vurderet ud fra pr. capita. og derfor er Polens arbejdskraftsproduktivitet ikke så 

veludviklet som deres nabolande. Det antages, at arbejdskraftsproduktiviteten i Polen vil stige hen 

imod den europæiske standard hvilket understøttes af den økonomiske teori Solow modellen49. 

 
                                                 
46 : Rossau, Kathrine. EU og EM forstærker eksporten til Polen. Børsen. 3.3.2008  
47 : Czech republic. Country Report 2007. The economist.  
48 : Slovenia. Country Report 2007. The economist.  
49 : Romer, David. Advanced macroeconomics 3 ed. Mcgraw-hill. 2006. Side 31-30 
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Investeringsklimaet 

Den politiske holdning i Polen vedrørende, at tiltrække udenlandske virksomheder og investorer til 

landet er positiv. Polen har en bred portefølje af investeringsincitamenter specielt rettet imod, at 

tiltrække udenlandsk kapital til landet. Det er to investeringsincitamenter som præger Polens 

investeringsklima ud af til, er de 14 oprettede speciale økonomiske zoner samt det økonomiske 

samarbejde med EU's strukturfonde. Polen har fået tildelt 67 mia. euro i strukturfondsmidler for 

perioden 2007-2013. Øvrige investeringsincitamenter er nedsættelse af virksomhedsskatten til 19 % 

samt teknologi og industriparker. 

De ”speciale økonomiske zoner” 

I 1994 oprettede den polske regering 14 speciale økonomiske zoner50 rundt omkring i landet med 

det hovedformål, at tiltrække udenlandske virksomheder og investorer til landet igennem en række 

yderst lempelige økonomiske støtteordninger. For nylig forbød EU Polen, at videre udvikle de 

”speciale økonomiske zoner” idet, EU mener konceptet er konkurrenceforvridende.51. Den polske 

regering havde også indenrigspolitiske formål med oprettelsen af ”de speciale økonomiske” zoner 

som f.eks. øget regional velstand, nye arbejdsplader og forøgelse af landets konkurrenceevne. 

Hovedforudsætningen ved, at etablere sig i en af ”de speciale økonomiske zoner” er, at 

virksomheden eller investoren min. skal investere for 100 000 € samt skal virksomheden blive i 

zonen i mindst fem år desuden skal nyansatte medarbejdere minimum være ansat i fem år. De 

økonomiske fordele er som følgende52: 

• Mulig for skattefrihed i op til fem år på følgende område: indkomsten(indtjeningen), 

transporten og ejendommen 

• Lettere adgang til økonomiske bidrag fra EUs strukturfonde  

• Op til 50 % finansiel støtte til investeringer 

•  Op til 4000€ for hver ny arbejdsplads. Dog ikke mere end 50 % af den samlede 

omkostninger vedr. nye medarbejdere 

• Oplæringsstøtte på max. 1150 euro pr. medarbejder 

• Op til 50 % finansiel støtte af investeringssummen til investeringer i infrastrukturen 

De nævnte økonomiske fordele ved, at etablere sig i en af de økonomiske zoner er alle utrolige 

gunstige for enhver virksomhed. Dog må muligheden for at opnå skattefrihed i op til 5 år, betragtes 

som den afgørende økonomiske fordel for virksomhederne og investorerne. Dette er således også en 

                                                 
50 : Bilag 4 
51 :Gwosdz, Krzysztof m.fl. Polish special economic zones: idea versus practice. Government and Policy.  
52 : Special Economic Zones in Poland – a unique investment opportunity, side. 5-11. 
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nøgleårsag for mange virksomheden når de vælger, at placere deres investeringer i de økonomiske 

zoner i Polen frem for, i et af Polens nabolande.  

Foreign Direct Investment (FDI) 

Siden 1990 har Polen tiltrukket mere end 72 mia. USD i FDI hvor størstedelen er fra de 

vesteuropæiske lande samt USA. Betydningen af FDI til stabilisering og øget væksten i den polske 

økonomi må ikke undervurderes og ved hjælp af FDI er Polens økonomi blevet en af de mere 

avancerede transformationsøkonomier i Central- og Østeuropa.  FDI har desuden spillet en stor rolle 

i liberaliseringen af den polske økonomi.53 

 

Figur 7. Udviklingen i FDI fra 2004-200754  

Det kan udledes fra grafen, at Polen har et langt højere FDI niveau end Tjekkiet, Slovakiet, 

Slovenien og Ungarn hvilket hovedsageligt skyldes den polske regerings lempelige politik til 

udenlandske virksomheder som f.eks. de ”speciale økonomiske zoner” og EUs struktur fonde. Den 

positive udvikling som Polen har oplevet i FDI niveauet især fra 2005 ligger i, at den polske 

regering udvidede de ”speciale økonomiske zoner” i 2004 som gjorde det ekstra attraktivt at 

investere i Polen. I takt med den positive udvikling i FDI niveauet rangerede Polen i 2006 som nr. 5 

i verden over mest fordelagtige investeringslande. Denne topplacering blev i 2007 skiftet ud med en 

22 plads55, hvilket stadigvæk indikerer investeringspotentialet i Polen. Det må forventes at niveauet 

af de udenlandske investeringer bliver lavere i de kommende år grundet den økonomiske krise hvor 

virksomheder vil være presset på økonomien og derved fravælger udenlandske investeringer. 

                                                 
53 : Kornecki, Lucyna. Foreign direct investment in the polish economy: A comparison with Central and Eastern Europe 
countries. Problems and Perspectives in Management. Vol.4 issue 3. 2006  
54 : World Investment Report 2008, www.unctad.org  
55 : New Concerns in an Uncertain World 2007. Side. 2  
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Indkomstfordeling 

Polakkere er blandt de befolkningsgrupper i Europa, hvis indkomst stiger hurtigst dog formodes det 

at den finansielle krise vil påvirke dette. Ca. 15 % af polakkerne har en indkomst som er på niveau 

eller bedre end den gennemsnitlige danske indkomst og denne grupper bliver langsomt større, jvf. 

bilag 6, figur 9. Den gennemsnitlige månedsløn i Polen var i 2006 på 2637 PLN før skat hvor den 

var på 1894 PLN i 200056. Den relative lave indkomst som polakkerne har, skal også ses i 

sammenhæng med, at de fleste polakkere ikke har nogen form for husbelåning. I 2003 var 17,4 % af 

de polske husstande belånt. Dette gør, at polakkerne har et større rådighedsbeløb som kan bruges på 

forbrug. Desuden er de polske forbrugere begyndt at låne til privatforbrug hvilket både gælder de 

kortfristede forbrugslån og lån i friværdien57. De fleste forbrugslån bliver taget i udenlandsk valuta 

hvilket på nuværende tidspunkt gør det dyrere idet valutaen er faldet pga. den økonomiske krise og 

dette det vil udhule polakkernes købekraft. En faktor som økonomiske statistikker ikke tager højde 

for, er de mange polakkere som arbejder sæsonmæssigt i udlandet og tager deres indkomst med 

tilbage til Polen. Nogle kilder vurderer, at ca. 1,5-2 mio. polakkere arbejder sæsonmæssigt i 

udlandet. 

Indkomstfordeling i Polen er venstre skæv, jvf. bilag 6, figur 9 dog er fordelingen langsomt ved at 

blive mere normalfordelt hvilket betyder at den polske middelklasse er voksende. 24,8 % af 

polakkerne har en gennemsnitlige indkomst på mellem 1001-2000 PLN om måneden hvilket gør 

denne gruppe til den største indkomstgruppe i Polen. Det er værd, at bemærke at 

indkomstgrupperne 3001-4000 PLN og 4001-5000 PLN begge er vokset med 1,9 % i forhold til 

2006. Generelt har polakkerne fået en større indkomst, idet de fleste indkomstgrupper er blevet 

større i forhold til 2006.  I slutningen af 2005 var der registreret over 100.000 polske millionærer og 

denne gruppe er højst sandsynligt blevet større siden. Det skal pointeres, at denne gruppe af polske 

millionærer har en enorm købekraft samt bruger de penge ligesom de rige russere58. Ud fra den 

geografiske indkomstfordeling i Polen kan det konkluderes at der er en kæmpe geografisk forskel i 

indkomstfordelingen når de 14 amterne sammenlignes. Indkomsten er højest i amterne omkring de 

større byer hvorimod indkomstniveauet er væsentlig lavere i amterne i yderområderne. Amterne i 

den østlige del af Polen har det laveste indkomstniveau i Polen hvor amtet Lubelski har en 

gennemsnitligt månedsløn på 2275 PLN. Til sammenligning har Mazowieski en gennemsnitlig 

månedsløn på 4200 PLN. Den store forskel skyldes primært, at amterne i den østlige del af Polen er 
                                                 
56 : Concise statistical yearbook of Poland 2007. Side. 646 og side 171. 
57 : http://www.ambwarszawa.um.dk/  
58 : Danske Designprodukter i Polen. Den danske ambassade i Warszawa. S. 2  
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præget af landbrug og skovbrug. Derfor er det generelt tyndere befolkede områder med færre 

virksomheder og en dårligere infrastruktur. Dette resulterer i, at unge flytter derfra og derved har 

amterne en negativ befolkningstilvækst. Disse amter er tilmed nogle af de fattigste områder i hele 

EU.  Set på amtsniveau er indkomsten højst i amterne Mazowieckie, Slaskie og Wielkopolskie hvor 

den gennemsnitlige bruttomånedsløn er på henholdsvis 4200 PLN i Mazowieckie og 3000 PLN i de 

to andre jvf. bilag 6, figur 14. Dertil bor 33 % af Polens befolkning i disse to amter hvilket gør disse 

tre amter til særlig attraktive for udenlandske virksomheder. I amterne hvor den gennemsnitlig 

indkomst er lavere end landsgennemsnittet er indkomstfordelingen mere venstre skæv. 

Sammenlignes indkomstfordelingen mellem de polske byer, er der også en markant forskel i 

indkomstfordeling. Warszawa er den by i Polen som har den mest gunstige indkomstfordeling idet 

gennemsnitslønnen er på 4600 PLN før skat og selve fordelingen er til dels normalfordelt hvorimod 

Bialystok(by i det nordøstlige Polen) har en gennemsnitsløn på 2400 PLN hvilket er en forskel 91 

% i forhold til Warszawa. Den største indkomstgruppe i Warszawa er indkomstgruppen som har en 

indkomst på mellem 10.001 PLN og 20.000 PLN hvilket svarer til ca. 10 % af Warszawas samlede 

indkomstgrupper hvilket gør Warszawa til et attraktivt marked for danske design produkter. 

Generelt har de større byer i Mazowieckie, Slaskie og Wielkopolskie en bedre indkomstfordeling 

end de større byer i amterne mod øst. Der er også en væsentlig forskel i indkomstfordelingen efter 

hvilken branche der arbejdes i og der er samtidig en geografisk betydning for lønniveauet.  

Branchen for IT teknologi er den bedst lønnede branche i Polen idet den gennemsnitlig månedsløn 

ligger på 4500 PLN dog er der stor geografisk forskel på lønniveauet i branchen hvilket ikke er 

noget enkeltilfælde. 

9.1.3 Det sociokulturelle 

I dette afsnit vil de sociokulturelle forhold på det polske marked blive analyseret. Der vil blive taget 

udgangspunkt i en analyse af Polens demografiske forhold som derefter vil blive ledt over i en 

kulturanalyse. Der vil blive fokuseret på de kulturelle udlægninger som har en essentiel betydning 

for de opstillede problemstillinger jvf. afsnit 1.5. Hvordan selve den polske kultur indvirker på 

forbrugeradfærden og marketing-mixet vil blive beskrevet under de forskellige afsnit.  

Demografi 

Polen er placeret centralt på det europæiske kontinent og grænser op til seks nationer heriblandt 

Rusland, Tyskland og Tjekkiet hvilket gør, at Polen har en strategisk placering i forhold til at være 

springbræt til øvrige markeder. Der bor ca. 38.5 mio.59 mennesker i Polen, hvilket gjorde Polen til 

                                                 
59 : http://stats.oecd.org/wbos/viewhtml.aspx?queryname=477&querytype=view&lang=en Poland. OECD 
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det største land af de 10 nye lande som tiltrådte EU i maj 2004. Polens største by er hovedstaden 

Warszawa som har en befolkning på ca. 1,7 mio. indbyggere60. Af andre større mio. byer i Polen 

kan nævnes Krakow, Trojmiasto(Gdansk, Gdynia og Sopot) og Katowice. Polen er opdelt i 16 

amter som på polsk hedder voivodships jr. Bilag XX. De største amter ud fra antal indbyggere er 

Mazowieckie og Slaskie hvor henholdsvis 13,6 % og 12,2 % af landets befolkning bor. Ses der på 

befolkningssammensætningen mellem land og by, så bor 61,3 % af polakkerne i byområder hvor 

20,9 % af polakkerne bor i byer med mere end 200 000 indbyggere. Polen har i de senere år haft 

problemer med migrationen idet mange polakkere har forladt Polen til fordel for især de britiske øer 

da mange polakkere ønsker bedre levevilkår61. I Polen tales der polsk, som er en udspringer fra den 

slaviske sprogstamme, hvilket gør polsk tæt beslægtet med Russisk, Slovakisk, Serbisk osv. 

Polakkerne er den mest troende befolkning i EU. Det er den romersk katolske kirke som er 

statsreligion i Polen hvor 34,15 mio. er registrerede medlemmer62. Polen har til sammenligning med 

andre EU lande en ung og veluddannet befolkning. Polen har en af de yngste befolkninger i EU idet 

50 % er under 35 år samt 35 % er under 25 år63.  

Kultur 

Begrebet kultur er et svært begreb, at definere i en enkel sætning idet kultur er et bredt og abstrakt 

begreb med mange forskellige definitioner. Årsagen til dette skal blandt andet findes i begrebets 

mange anvendelsesområder til forskellige formål. Antropologen Geertz anskuer kulturen som et sæt 

af kontrol mekanismer som bestyrer adfærden64. Det er semiotikken som forbinder forbrugeren med 

kommunikationen og dette gælder enhver kultur. Det gør, at semiotikken har en fremtrædende 

indflydelse på kulturen hvilket gør semiotikken til et anvendeligt strategisk marketingsværktøj 

endvidere er det også et godt analyseværktøj til udarbejdelsen af marketingsstrategier. Almenviden 

omkring de semiotiske sammenhæng i en given kultur vil kunne give en mere målrettet og 

præciseret markedskommunikationsstrategi. At have kendskab til semiotikken på det polske marked 

vil være et vigtigt redskab i markedsføringsprocessen. 

Etnocentrisme 

Forbrugeretnocentrisme kan blive defineret som “We use the term "consumer ethnocentrism" to 

represent the beliefs held by American consumers about the appropriateness, indeed morality, of 

                                                 
60 : Concise statistical yearbook of Poland 2007. S. 628 
61 : Uofficielle statistikker vurderer, at op imod 2-2,5 mio. har ”forladt” Polen i løbet af de sidste fire år 
62 : Concise statistical yearbook of Poland 2007. S. 132 
63 : Concise statistical yearbook of Poland 2007. S. 130 
64 : de Mooij, Marieke. Concumer behavior and culture. Sage 2004. Side 26 
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purchasing foreignmade products65”. Der er tidligere i afhandlingen blevet redegjort på forskellen 

mellem forbrugeretnocentrisme og country of origin men der er ikke blevet redegjort for hvilke 

variable som påvirker etnocentrismen hos forbrugerne i købsprocessen. En fransk undersøgelse 

(Javalgi, 2005)66 viste igennem en begrebsmæssig ramme jvf. figur XX, at der er en række variabler 

som påvirker forbrugeretnocentrismen. Undersøgelsen påviste at demografiske, socio-psykologiske 

og exporting country attributes variabler har en signifikant effekt på forbrugeretnocentrisme og som 

derved har en indvirkning på selve købsadfærden i beslutningsprocessen. 

 

Figur 8: Forbrugeretnocentrisme, forhistorie og konsekvenser (Javalgi, 2005) 

Ud fra ovenstående begrebsramme er der illustreret en række variabler som enten har en negativ 

eller positiv indvirkning på forbrugeretnocentrisme. Undersøgelsen påviste, at selvom alder og køn 

er vigtige demografiske variabler som influerer på forbrugeretnocentrisme så viste undersøgelsen 

også at de demografiske variable ikke er tilstrækkelig nok til, at forudsige markedsreaktionen til 

udenlandske produkter. De variabler som ifølge undersøgelsen har en positiv påvirkning på 

forbrugeretnocentrisme blev fundet signifikante. Samtidigt blev de variabler som har en negativ 

påvirkning på forbrugeretnocentrisme fundet ikke-signifikant. På baggrund af disse resultater kan 

det kan konkluderes, at forbrugeretnocentrisme er forstærket af kulturelle overbevisninger og disse 

kan være svære at reducere. Det vil altså sige, at variable som patriotisme og konservatisme har en 

stærk positiv indvirkning på om forbrugeren har etnocentriske tendenser hvorimod uddannelse og 

indkomst har en negativ påvirkning. I forlængelse af dette var (Shimp og Sharma, 1987) blandt de 

                                                 
65 : Shimp&Sharma. Consumer ethnocentisme: Construction and validation of the CETSCALE. Journal of Marketing 
Research . Vol. XXIV, aug.1987. side 280 
66 : Javalgi, Rajshekhar m fl. An application of the consumer ethnocentrism model to French consumers. International 
business review. Vol 14. Side. 325-344. 2005 
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første til empirisk at bevise en sammenhæng mellem oprindelsesland og denne indflydelse på 

opfattet produktkvalitet illustreret igennem spørgerammen cetscale. De konkluderede også, at 

etnocentrisme ikke kan generaliseres på tværs af markeder. Undersøgelsen konkluderede også at 

den almenviden omkring forbrugeretnocentrisktiske trends på et givet marked kan være til en stor 

nytte i forbindelse med positioneringen af produkter på et fremmed marked i henhold til marketing-

mixet. 

Country of origin 

(CCO) har været et af de mest forskede områder i international marketing siden 1960´erne hvilket 

har resulteret i et stort antal undersøgelser. Det var (Bilkey & Nes, 1982) og (Shimp og Sharma, 

1987) der var de første som empirisk viste en direkte korrelation mellem (COO) og opfattet produkt 

kvalitet. Senere hen er der dog kommet andre undersøgelser som har bevidst det modsatte(Ozsomer 

& Cavusgil 1991) og (Mclain og Sternquist 1991), hvor en mulig forklaring er at etnocentrisme 

ikke kan generaliseres. Ifølge (Balabanis, 2001)67 influerer variable som nationalisme, patriotisme, 

internationalisme, forbruger- og landekarakteristika på (COO). Disse variabler har en indflydelse på 

produktet, produktattituderne, købsintentionen, valg af brand samt evaluering af brandet. Den mest 

avancerede model omkring hvilke variabler som influerer på (COO) er udviklet af Jaffe og 

Nebenzahl68. 

Empiri omkring forbrugeretnocentrisme og COO på det polske konsumentmarked 

En empirisk undersøgelse foretaget omkring det polske konsument marked vedrørende 

forbrugeretnocentrisme og (COO) af (Good & Huddleston, 1995) viste, at etnocentrisme ikke 

direkte påvirker polakkernes købsadfærd men undersøgelsen viste også, at de polske forbrugere er 

langt mere etnocentriske end de russiske forbrugere. Ikke overraskende gælder den etnocentrisme 

primært to segmenter; det ældre, det kvindelige samt familier med en lavere indkomst. Årsagen til, 

at de polske forbrugere er mere etnocentriske bliver begrundet med, at polakkerne igennem 

historien har måttet kæmpe for deres identitet og derved har polakkerne opbygget en stærk national 

identitetsførelse som har resulteret i en etnocentrisme som påvirker købsprocessen. I 2001 

konkluderer en empirisk undersøgelse af samme forskere (Good & Huddleston, 2001), at der er en 

signifikant sammenhæng mellem produktevalueringer og etnocentrisme hos de polske forbrugere. 

Denne sammenhæng er dog mest fremtrædende for produkter som ikke er nødvendige i 

                                                 
67 : Balabanis, George m.fl. The impact of Nationalism, Patriotism and Internationalism on Consumer ethnocentric 
tendencies. Journal of International business studies. Vol. 32, issue. 1, side. 157-175   
68 : D. Jaffe, Eugene og D. Nebenzahl, Israel. National image & Competitive advantage 2ed. CBS press. 2006. Side. 44-
57   
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dagligdagen. Dette betyder, at der bør foretages en produktdifferentiering mht. etnocentrisme blandt 

de polske forbrugere i form af nødvendighedsprodukter i henhold til Maslow’s behovspyramide. En 

forklaring på hvor der eksisterer etnocentrisme blandt de polske forbrugere bliver begrundet med 

Polens tragiske historie hvor patriotismen var polakkernes eneste måde, at vise sin kulturelle 

identitet derigennem etnocentrisme til følge. Der kan på den baggrund i dag noteres, at polske 

virksomheder skifter deres navn ud med et mere patriotisk navn hvilket har øget interessen for 

polske produkter især mad produkter. Undersøgelsen viste også, at virksomheder som ønsker, at 

trænge ind på det polske marked med ”ikke-dagligvare” som f.eks. luksusprodukter i sin 

produktportefølje bør promovere sine produkter igennem en produktdifferentiering mht. country of 

origin. Idet resultater har vist, at vestlige produceret ”ikke-dagligvare” produkter bliver opfattet som 

have en højere kvalitet end indlandsproduceret ”ikke-dagligvare” produkter. Det vil altså sige, at 

polakkerne opfatter udenlandske luksusvarer som signifikant bedre end polske produceret 

luksusvarer. De umiddelbare marktingskonsekvenser der kan drages af ovennævnte resultater 

omkring etnocentrisme på de polske marked må blive, at udenlandske luksusvarer skal promoveres 

som værende af udenlandsk oprindelse eftersom de bliver opfattet som af højere kvalitet end de 

polske. Vice versa skal der tages højde for den polske etnocentrisme mht. dagligvare produkter, 

hvor de polske forbrugere helst skal opfatte udenlandske dagligvare produkter som værende polske 

produkter. Desuden bør det noteres, at de mest etnocentriske polske forbrugere er ældre, kvinder 

eller familier med en lav indkomst. En undersøgelse af (Supphellen & Rittenburg 2001) 

konkluderede, at polske forbrugere som opfatter udenlandske varer som bedre end indenlandske 

varer er upåvirket af etnocentrisktiske tendenser hvilket er en vigtig viden for udenlandske 

virksomheder som operer eller overvejer det polske marked. Den nyeste undersøgelse (Cumberland, 

Nikodemska-Wolowik & Solgaard 2008) omkring forbrugeretnocentrismen på det polske 

konsumentmarked konkluderer, at de polske forbrugere kan segmenteres i tre segmenter i forhold til 

forbrugeretnocentrisme. Disse tre segmenter bliver karakteriseret som værende; ikke etnocentriske 

forbrugere, moderate etnocentriske forbrugere og høj etnocentriske forbrugere. 

 
Den polske kultur 
Polens tilpasning til markedsøkonomien skal ikke kun ses som en politisk- og økonomiskproces 

men i lige så høj grad som en kulturelproces. Som en konsekvens af denne transformationsproces 

vil der være ændringer af forskellige sociale karakterer i samfundet som vil have en væsentlig 

betydning for hvordan marketing-mixet vil blive udformet. Det er ikke kun det polske marked som 

er under kraftig udvikling men også den polske kultur er under kraftig udvikling idet kulturen bliver 
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præget af den vestlige kultur på mange niveauer. Grundlæggende bør det polske makromiljø ses 

som en interaktion mellem den poltiske/økonomiske udvikling og de kulturelle værdier. I et hvert 

samfund er det dens historie som er selve kernen i kulturen hvilket betyder, at de fleste polske 

kulturspecifikke forhold som f.eks. forbrugeretnocentrisme skal forstås i sammenhæng med 

historien.”There is no way to understand this Nation which has had such a wonderful and at the 

same time terribly difficult past without christ”69. Historisk set har den polske kultur samme 

individualistisk oprindelse som de vestlige kulturer men Polen har igennem en periode på ca. 250 år 

været styret af udenlandske regimer som gjorde polakkerne patriotiske med religionen som 

holdningspunkt og det har sat afgørende mærker i den polske kultur. Hvorfor går det altid særligt 

hårdt udover polakkerne? Det spørgsmål sammenfatter Polens historie godt idet den har været 

præget af tragedier på grund af landets placering midt imellem Tyskland og Rusland. Flere gange 

har disse nationer prøvet at udrydde den polske kultur og det har resulteret i et anstrengt forhold til 

disse nationer dog spiller polakkernes dobbeltmoral ind som mindsker dette anstrenge forhold. 

Denne dobbeltmoral er et udbredt socialt element i den polske kultur hvilket gør, at mange 

polakkere lever i to verdener; i fortiden og i nutiden. Dette har også en påvirkning på de polske 

forbrugeres valg af produkter i hverdagen. Fortiden med kommunismen og anden verdenskrig har 

igennem de senere år fået en massiv mediebevågenhed i den polske samfundsdebat hvilket præger 

polakkerne i flere henseender bl.a. når det gælder forbrugskøb.  

 

                                                 
69 : Tale af pave Johannes Poul d. II. 2/6 1979. Museum for Warszawa opstanden.  
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Kulturanalyse ud fra Hofstede’s dimensioner 

I følgende afsnit vil den polske kultur blive analyseret ud fra Hofstede’s fem dimensioners 

kulturmodel. Undervejs vil der henføres til de fem dimensioners betydning for en udarbejdelse af en 

marketingsstrategi på det polske marked samt mulige implikationer. Baggrunden for Hofstede’s 

kulturmodel er fremkommet igennem en spørgerammeundersøgelse blandt ansatte i IBM koncernen 

i 64 lande.  

 

Figur 9: Hofstede’s kulturmodel på udvalgte lande70 

Magtdistance 

Ud fra grafen kan det ses, at magtdistancen er større i Polen end i Danmark. Et eksempel på 

magtdistancen i Polen er, at den enkelte medarbejder ikke har lige så stor selvstændighed i de 

daglige arbejdsopgaver som i Danmark. Det hænger primært sammen med, at de polske 

virksomheder generelt er langt mere hierarkisk opbygget end danske og det gør, at der er en 

distance mellem lederen og den enkelte medarbejder. Samtidig skyldes det også polakkernes 

grundlæggende syn på, at mennesker ikke er ens og mennesker med en god uddannelse eller god 

position i samfundet fortjener mere respekt og status. Et andet bevis på magtdistancen i den polske 

dagligdag er polakkernes brug af statussymboler samt tiltalen til personer som stadig SKAL være 

f.eks. hr. og fru osv. En person skal tiltales efter deres position i samfundet og hvis dette ikke gøres 

så føler den pågældende person sig nedværdig gjort. Polakkerne elsker, at købe statussymboler og 

vise dem frem i offentligheden. To gode eksempler på dette er de polske kvinders måde at klæde sig 

på samt polakkernes valg af bil. Hvor der i begge tilfælde købes statussymboler der ofte overstiger 

                                                 
70: www.geert-hofstede.com - En høj score indikerer, at det pågældende land indeholder meget af den pågældende 
kulturdimension. 
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deres ”rigtige” position i samfundet. Idet køb af statussymboler er en dyr fornøjelse samt, at der 

tillægges en stor anerkendelse af ens position i samfundet gør uddannelsen til et særdeles vigtigt 

element i ens nuværende status i det polske samfund. Polakkere elsker at vise deres magtposition 

frem hvilket de gør igennem flere situationer. De polakkere som har råd til det, benytter gerne en 

indretningsarkitekt når huset skal indrettes og faktisk er brugen af indretningsarkitekter blevet 

synonym med en god og magtfuld status i samfundet.   

Set ud fra et marketingsperspektiv er det yderst interessant viden for virksomhederne at de polske 

forbrugere elsker køb af statussymboler. Køb af dyre luksusvarer og måden polakkere klæder sig på 

udfylder en mere markant social rolle i det polske samfund og det afspejler generelt kulturer med en 

høj magtdistance. Polakkernes anvendelse af indretningsarkitekter betyder at 

indretningsarkitekterne har en enorm informationsværdi på hvilke møbler som bliver afsat. Dette er 

noget som der skal tages højde for når en eventuel indtrængningsstrategi skal implementeres. 

Individualisme 

Til trods for, at verden bliver mere individualistisk og materialistisk orienteret, så er den polske 

kultur stadigvæk præget meget af familietraditionerne hvor familierne tit er samlet. Dette gør den 

polske kultur mere kollektivistisk indstillet. Dog er individualistiske tendenser på vej ind via 

materialismens indtog. Mange tror, at dette hænger sammen med, at Polen var underlagt 

kommunismens indflydelse i 50 år men denne forklaring er forkert. Forklaringen ligger derimod i, 

at Polen er et gammelt religiøst bondesamfund hvor familieværdierne er universale samt, at 

polakkerne i en periode havde mistet deres selvstændighed samt suværenitet hvilket gjorde at 

polakkerne var nødsaget til, at stå sammen som en stor familie for at beholde deres kultur og 

identitet. Familiehøjtider som f.eks. jul, navnedage, nationaldage og påske har en kolossal 

betydning for polakkerne hvor gaver er en normal kutyme. Generelt spiller kirken og familien en 

stor rolle i alle livets faser, hvilket har resulteret i en stærk solidaritetsfølelse og det er ikke 

unormalt, at tre generationer bor under samme tag. Dette er dog en tendens der er ved at vende.  

En vigtig marktingkonsekvens af den kollektivistiske kultur er holdningen til produktloyalitet, hvor 

kollektivistiske samfund har en tendens til at have en højere loyalitet overfor produkter end 

individualistiske. Dette kan begrundes med en stærk indflydelse i beslutningsprocessen fra 

familiens side. Derfor er det essentielt at skabe tillid hos forbrugerne idet langvarige forhold er 

mulige dog er tillid utrolig svært at opbygge da det kræver meget arbejde uden fejltrin. 
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Usikkerhedsundvigelse 

Når det kommer til usikkerhedsundvigelsen så ligger Polen også noget højere end Danmark hvilket 

skyldes en række faktorer. Det kan være et levn fra kommunisttiden hvor hele magtapparatet var 

centraliseret og bureaukratisk med stive regler og hvor korruptionen var udbredt.  Dette er en mulig 

forklaring på det nuværende høje korruptionsniveau. Polakkernes attitude til magtinstitutioner osv. 

er derfor af høj usikkerhedsundvigelse. Usikkerhedsundvigelsen spiller også ind på det personlige 

plan hvor kirken spiller en stor rolle i hverdagen hvor kirken er blevet i magtfaktor. På den 

baggrund er det polske samfund konservativt i henhold til en række spørgsmål som f.eks. 

seksualitet. Katolicismen er med til at strukturere polakkernes liv herunder købsprocessen men på 

den anden side spiller polakkernes dobbeltmoral væsentlig hvilket gør, at kirken ikke har den store 

rolle i hverdagen som mange ellers tror.   

Den konservative kultur som polakkerne har, kan få en betydning for mærkeloyalitet idet, det kan 

være svært at bryde eksisterende købsvaner. En tidligere undersøgelse har vist at religionen 

influerer på købsprocessen. Katolikker er normalt mere konservative og autoritære end andre 

religiøse retninger hvilket kan komme til udtryk i købsbeslutningsprocessen hvor mandens rolle i 

katolske kulturer er mere autonom i forhold til produktet, hvorimod kvinden har større indflydelse 

omkring produktegenskaber71. Den polske indretningsstil er også til en hvis grad præget af denne 

konservatisme hvilket gør, at polakkere indretter deres hjem med hovedsageligt mørke traditionelle 

møbler hvilket gør indretningsstilen til tung. Idet korruptionen er en faktor som influerer i det 

polske samfund er den derfor en faktor som der bør tages stilling til i henhold til hvilken 

eksportform som benyttes. 

Maskulinitet 

Det polske samfund må karakteriseres som værende et maskulint samfund hvorimod det danske er 

mere feminint orienteret. Maskuliniteten i det polske samfund afspejles mange steder i samfundet 

bl.a. i uddannelsessystemet hvor elever primært bliver undervist af mænd dog er denne tendens 

langsomt ved at vende. Når det gælder hverdagsindkøb er det kvinderne som påtager sig denne rolle 

og det samme gælder når børnene skal passes. I polske virksomheder er det generelt mænd der 

besidder lederstillingerne og det er endnu sværere, at finde kvinder i bestyrelser eller på 

direktionsniveau. Baggrunden for maskuliniteten i det polske samfund kan findes i, at det polske 

samfund er præget af katolske værdier. Grundlæggende er katolske samfund mere maskuline idet 

                                                 
71 : Delener, Nejdet. Religious Contrasts in consumer decision behavior patterns: Their dimensions and marketing 
implications. European journal of Marketing. Vol. 28, No. 5. 1994. Side 36-53 
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manden har en dominerende rolle i katolicismen hvilket er illustreret ved, at det kun er mænd som 

kan blive præster.  

Denne maskulinitet i det polske samfund har en særlig betydning for selve beslutningsprocessen 

med hensyn til køb af dagligvarer idet, det er kvinderne som står for indkøbene i forbindelse med 

dagligdagen. 

9.2 Meso 

I dette afsnit vil en række markedsforhold omkring tøj og møbelindustrien i Polen blive analyseret 

på meso niveau. Analysen tager udgangspunkt i Porters Five Forces model72.  

9.2.1 Konkurrentanalyse – det polske møbelmarked 

Nye udbydere 
Grundlæggende må indtrængningsbarriererne til den polske møbelindustri karakteriseres som 

værende høje da en møbelproduktion kræver en stor kapital samtidigt er det omkostningskrævede, 

at få adgang til distributionsnetværket. Muligheden for at opnå økonomisk støtte igennem de 

økonomiske zoner er dog med til, at mindske indtrængningsbarriererne. De italienske producenter 

har en stor magt på markedet for designermøbler hvilket gør indtrængningsbarriererne højere idet 

det vil afholde nogle for at gå ind på det polske marked. Så det formodes ikke at potentialet for nye 

udbydere er stort. 

Leverandører 

Der findes ca. 8000 virksomheder der er tilknyttet den polske møbelindustri, hvor størstedelen har 

under ni ansatte. Størstedelen af virksomhederne i den polske møbelindustri indgår i de store 

multinationale møbelvirksomheders netværk af underleverandører og som resultat af dette er der 

opbygget et effektivt distributionsnetværk73. Der er ikke så mange nationale møbelvirksomheder 

som producerer designmøbler hvilket medfører, at hovedparten bliver importeret hovedsageligt fra 

Italien. Overordnet set har leverandørerne en relativ lav forhandlingsstyrke, idet der først og 

fremmest er mange udbydere af møbler. Men inden for designmøbler må leverandørerne 

karakteriseres til at have en højere forhandlingsstyrke idet leverandører er få samt 

Købere 
Da der findes mange udbydere af møbler på det polske marked gør, at de polske forbrugere har en 

relativ høj forhandlingsstyrke idet de har nemt ved at skifte producent, hvis de er utilfredse med 

                                                 
72 : Hollensen, Sven: Global Marketing. Prentice Hall. S. 91-93 
73 : Wood sector in Poland 2004. PAIZ. Side. 9 
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noget f.eks. prisen eller kvaliteten. Inden for designermøbler har de polske forbrugere en væsentlig 

lavere forhandlingsstyrke idet udbuddet er begrænset samt er i de polske forbrugere i en proces hvor 

de er ved, at danne præferencer inden for designermøbler desuden har indretningsarkitekten en stor 

informationsværdi i valget af designermøbler hvilket gør at indretningsarkitekten kan karakteriseres 

som en køber. 

Substituerende produkter 
Det er næsten umuligt at finde et substituerende produkt til et møbel idet et møbel er et produkt som 

en nødvendighed hvorimod et designermøbel mere er et produkt som tilfredsstiller egoet jvf. 

Maslow’s behovspyramide. Men inden for selv møbelbranchen findes der substituerende produkter 

idet der findes møbler som har samme funktioner men forskellige behov.  

Konkurrencesituation 
Sammensætningen af virksomhederne i den polske møbelindustri, så er 77,2 % karakteriseret som 

mikrovirksomheder, 15,4 % små virksomheder, 6,2 % mellemstore virksomheder og 1,2 % store 

virksomheder. Men det er de store virksomheder som udgør en lille procentdel af virksomhederne 

på markedet som står for størstedelen af omsætningen i møbelbranchen idet de store virksomheder 

stod for 76,2 % af omsætning i 2004.74 Idet strukturen i den polske møbelindustri er præget af 

mange små og mellem store virksomheder gør den polske møbelindustri til mere innovativ og 

fleksibel idet produktion hurtigt og nemt kan ændres i forhold til ændringer i efterspørgslen og 

trends. Set ud fra omsætningen i den polske møbelindustri er industrien præget af to store aktører 

som i 2004 udgjorde ca. 20 % af den samlede omsætning.  Den største aktør på det polske 

møbelmarked set ud fra omsætningen er den svenske møbelproducent Swedwood som er en del af 

IKEA koncernen. Swedwood har opbygget et kæmpe netværk af mindre virksomheder som 

producerer til dem. Markedet for designermøbler på det polske møbelmarked er forholdsvis lille 

idet der ikke findes mange nationale udbydere hvorfor størstedelen importeres. Interessen for 

designermøbler er dog stigende. Størstedelen af designermøbler bliver importeret hovedsageligt fra 

Italien idet 62 % af de importerede møbler i 2005 blev importeret fra Italien75. De italienske 

møbelproducenter har i længere tid prioriteret det polske marked højt hvilket har resulteret i, at de 

polske forbrugere har udviklet stærke præferencer omkring italienske designmøbler. Dette kan og 

ses på importen af italienske møbler som har været stærkt stigende i de senere år dog skal dette også 

ses i et sammenhæng med de polske forbrugeres stigende købekraft.  

                                                 
74 : Adamowicz, Adam. Condition and Development prospects of the polish furniture industry. Forestry and Wood 
technology no.58, 2006  
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Montana’s primære konkurrenter på det polske marked må derfor karakteriseres som at være de 

italienske møbelproducenter som udbyder designermøbler samt øvrige designproducenter. 

Montana’s sekundære konkurrenter må være alle de andre møbelproducenterne som opererer på det 

polske marked, hvor IKEA og Swarzedz er de største og må derfor karakteriseres som værende de 

væsentlig af de sekundære konkurrenter. De har skabt møbel-lavprisvarehuse ligesom i Vesteuropa 

og det gjort konkurrencen endnu hårdere. Markedsformen i den polske møbelindustri kan 

karakteriseres som værende gående fra fuldkommen konkurrence til monopolistisk konkurrence. 

Dette begrundes med, at der først og fremmest er mange producenter på markedet samt at de polske 

forbrugere er begyndt, at udvikle præferencer angående valg af møbler. Idet der er så mange 

producenter på det polske møbelmarked betyder, at konkurrencen er benhård. Men ses der om 

konkurrenceformen for designermøbler så formen karakteriseret som værende monopolistiske 

konkurrence hvilket hænger sammen med at det er udelukkende italienske producenter som udgør 

det polske marked indenfor designermøbler. Trods den hårde konkurrence så er der god vækst i 

møbelbranchen hvilket også kan ses på omsætningen, som har været stødt stigende siden 1998, hvor 

omsætningen var på 8,6 mia. PLN. og denne omsætning var i 2004 vokset til 17,91 mia. PLN. 

Grundlæggende må den stigende vækst som den polske møbelindustri har oplevet de senere år 

karakteriseres som et positivt element men det fortæller samtidigt, at konkurrencen på markedet er 

stigende idet de polske forbruger er begyndt, at købe flere møbler. Omsætningen forventes ifølge 

prognoser at sige i de kommende år hvilket primært hænger sammen med polakkernes stigende 

købekraft. Samtidig forventes det at Polen indtræder i euro-zonen i 2012 hvilket formodes at blive 

en katalysatorindsprøjtning for den polske økonomi. 

9.2.2 Konkurrentanalyse – det polske tøjmarked 

Nye udbydere 

Indtrængningsbarriererne til det polske tøjmarkedet vurderes som værende relative høje idet, det 

kræves en forholdsvis stor kapital til en tøjproduktion. De økonomiske zoner hvor de er muligt, at 

opnå økonomisk støtte er med til at gøre indtrængningsbarriererne til det polske tøjmarkedet lavere. 

Udenlandske tøjmærker bliver i mange tilfælde distribueret af polske forretningskonsortier hvilket 

gør, at indtrængningsbarriererne for udenlandske mærker er lavere da det er nemmere at komme ind 

på markedet. Det forventes at der kommer flere udenlandske udbydere på det polske tøj marked i 

løbet af de kommende år dog kan den økonomiske krise mindske dette antal. 
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Leverandører 

Det polske tøjmarked er præget af ca. 1500 virksomheder hvor størstedelen er nationale 

producenter. På trods af størstedelen af producenterne er nationale så findes der også udenlandske 

producenter som f.eks. Hugo Boss, Zara og H&M og dette antal er stigende hvilket skydes den 

stigende interesse samt at salget og distributionen blevet vedtaget af polske forretningskonsortier 

som f.eks. W. Kruk (Armani, Kenzo, Hugo Boss og Burberry) og Peek&Clopenberg (Versace, 

Iceberg og Roberto Cavalli)76. Den pågældende polske distributør har eneret på salget af det 

pågældende produkt på det polske marked. Udbuddet med dyrt designer tøj er relativt begrænset 

dog stigende. Størstedelen af tøjmarkedet er præget af produkter til en relativ lav pris hvor design 

og kvalitet følger efter hvilket gør, at produkterne ikke unikke eller differentierede hvilket gør, at 

leverandørerne har en lav forhandlingsstyrke. 

Købere 

Idet der findes en del leverandører af tøj på det polske marked hvilket resulterer i, at de polske 

forbrugere har en forholdsvis stor forhandlingsstyrke. Tøjprodukterne er ikke unikke og de adskiller 

sig heller ikke markant fra hinanden og det gør, at de polske forbrugere nemt kan skifte brands.  

Substituerende produkter 
Det er umiddelbart svært, at finde et substituerende produkt til tøj. Tøj er et produkt som er et 

nødvendighedsprodukt som enhver har behov for i dagligdagen jvf. Maslow’s behovspyramide. Der 

eksisterer dog substituerende produkter inden for selve tøjindustrien da der kan substitueres imellem 

mærkerne. 

Konkurrencesituationen 

Det er bemærkelsesværdigt at mange udenlandske mærkevareproducenter som tidligere har afvist 

det polske marked har fået interesse for at etablere sig på det polske marked hvilket skyldes at de 

polske forbrugere bruger flere penge på tøj samt interessen for udenlandske tøjmærker er stigende. 

Det har gjort at konkurrencen på markedet er stigende. De udenlandske mærker som er på det 

polske tøjmarked er samlet i strategiske grupper77 med polsk distributør hvilket gør dem til nogle 

stærke aktører på markedet. Konkurrencen på det polske tøjmarked må karakteriseres som værende 

rigtig hård konkurrence idet LPP som er den største aktør på markedet kun har en andel af markedet 

på 2,7 %. Denne lave andel symboliserer at konkurrencen er utrolig hård. Den hårde konkurrence 

skyldes også at de polske forbrugere efterspørger i stigende grad mærkevarer hvilket skal ses i 

                                                 
76 : Franczyza na rynku odzieŜy i obuwia 2007. Side 1. www.arss.com.pl 
77 : Franczyza na rynku odzieŜy i obuwia 2007. www.arss.com.pl  



52 

 

sammenhænget med den stigende købekraft. Det har gjort at de polske producenter er begyndt at 

producere sine egne mærkevarer i en højere kvalitet. Der findes over 40.000 forretninger som 

sælger tøj hvilket er med til at øge konkurrenceniveauet. Tiger of Sweden’s konkurrenter på det 

polske tøjmarked identificeres om værende en blanding mellem de udenlandske mærker som f.eks. 

Hugo Boss og Ralp Lauren som karakteriseres som værende de primære konkurrenter. Polske 

mærker som f.eks. Wolczanka og Prochnik og Bytom bliver karakteriseret som værende de 

sekundære konkurrenter. Det er svært at identificerer nøjagtigt hvem konkurrenter er idet der er så 

mange udbydere samt er det svært at finde relevant information. Omsætningen har været stødt 

stigende og i 2001 var omsætningen på 21 mia. PLN og i 2006 var omsætningen steget til 28,3 mia. 

PLN. Ses der nærmere på strukturen i omsætningen, så kommer størstedelen af omsætningen fra 

polske tøjproducenter idet hovedvægten af de polske forbrugere foretrækker polske brands78. 

Grundlæggende har de nationale tøjproducenter et godt image i den polske befolkning hvilket også 

kan ses på efterspørgslen som fortrinsvist bliver præget af polske mærker. Det skal prioriteres at 

mange polske mærker har udenlandske navne idet de polske forbrugere fortrækker tøjnavne som er 

vestligt inspireret. Cottenfield bliver f.eks. produceret som et polsk produceret brand. Det vil sige, 

at konkurrencen er ekstra hård for udenlandske brands idet de skal kæmpe hårdere for at nå de 

polske forbrugere.  

Men i takt med den stigende købekraft og levestandard gør at de polske forbrugere har fået interesse 

for dyre produkter. Markedet inden for dyrere tøjprodukter er på nuværende tidspunkt begrænset 

dog formodes dette markedet at blive større i fremtiden. Franchisekonceptet er stærkt udbredt på det 

polske tøjmarked hvor størstedelen af de ca. 40.000 forretninger er franchiseforretninger. Det 

formodes, at de økonomiske støttemuligheder som f.eks. de speciale økonomiske har gjort 

franchisekonceptet til den mest foretrækkende forretningsform på tøjmarkedet. Det forventes at 

flere tøjproducenter vil anvende denne forretningsform i fremtiden. Ses der på selve markedsformen 

på det polske tøjmarked er markedsformen overordnet karakteriseret som værende 

fuldkommenkonkurrence dog kan markedsformen også karakteriseres som værende monopolistisk 

konkurrence idet en del polske forbrugere har dannet stærke præferencer for især polske tøjbrands 

hvilket gør at polske brands blive foretrukket. 

                                                 
78 : http://www.pmrpublications.com/press_room/pl_Rynek-odzie_y-rozdrobniony_-ale-z-dobrymi-
perspektywami.shtml  
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9.2.3 Distributionsforhold 

Distributionsforholdene i Polen er generelt dårligere i forhold til andre lande i EU hvilket 

overvejende hænger sammen med landets infrastruktur som er forældet og nedslidt. Der er dog 

planlagt massive forbedringer i infrastrukturen idet Polen skal afholde EM i 2012. Polen er præget 

af et gammeldags tog- og vejnet hvilket har resulteret i, at distributionsforholdene på møbel- og 

tøjmarkedet er dårligt hvorpå en længere transporttid må påregnes. Distributionsforholdene på det 

polske møbelmarked er dog blevet forbedret i de senere år idet IKEA har investeret kraftigt i 

distributionsforholdene med store logistikcentre rundt omkring i landet. Det har resulteret i et stort, 

moderne og effektivt distributionsnetværk, som de fleste møbelvirksomheder benytter sig af. 

9.3 Mikro 
Det er vigtigt, at analysere markedsforholdene på det det polske møbel- og tøjmarkedet på mikro 

niveau idet det har en væsentlig betydning for udarbejdelsen af marketing-mixet. På mikroniveauet 

vil de pågældende markeder som Montana og IC Companys befinder sig på blive analyseret ud fra 

Abells79 markedsmodel. Dernæst vil efterspørgselsforholdene blive analyseret hvorefter der vil 

foretages en segmentering samt valg af målgruppe. Til sidst vil købsadfærden blive analyseret. 

9.3.1 Markederne ud fra Abell’s model 

Forretningsområderne vil blive identificeret for både Montana og IC Companys igennem Abells 

model. Teoretisk vil markederne blive identificeret igennem tre elementer; kundegrupper, 

kundefunktion og teknologi. 

Møbel 

Det potentielle marked for Montana i Polen er hele det polske konsument- og producentmarked 

samt hele bredden af kunde- og teknologifunktionen. Der vil identificeres nogle forretningsområder 

idet Montana ikke kan gå efter hele markedet. Forretningsområderne for Montana på det polske 

marked vil henholdsvis være at finde på konsument- og producentmarkedet idet begge markeder 

vurderes til at have et attraktivt potentiale for Montana’s produkter. Der vil dog ikke blive fokuseret 

på forretningsområder på producentmarkedet idet det ikke indgår i problemstillingen. På 

konsumentmarkedet vil forretningsområderne have fokus på de velhavende polske forbrugere som 

har en stor købekraft der gør, at de kan efterspørger luksusvarer som derudover vil give dem en 

status og ego-tilfredsstillelse. Montana’s kundefunktion er designermøbler men Montana’s 

produkter kan have flere funktioner da der findes mange muligheder på hvordan produktet kan 

sammensættes på ligeledes kan Montana’s produkter opfylde flere behov. Dette gør 
                                                 
79 : Abell, F David. Defining the business – the starting point of strategic planning. Prentice-hall.1980 
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kundefunktionen er utrolig bred. Teknologifunktionen er også forholdsvis bred idet Montana 

udbyder deres produkter i mange forskellige træsorter ligeledes er der utallige muligheder i hvilken 

farve produktet skal have. 

Tøj 

Det potentiale marked i Polen for Tiger of Sweden er samtlige polske forbrugere idet 

producentmarkedet ikke er attraktivt på nuværende tidspunkt.  Forretningsområderne på 

konsumentmarkedet vil have fokus på de unge polakkere som er veludannet samt bestrider et 

lederjob som derved giver en god indkomst. Desuden vil der blive fokuseret på de polske forbrugere 

som har en interesse for udenlandske tøjmærker og som går op i at være modebevidst samt at klæde 

sig godt.  På konsumentmarkedet vurderes det derfor, at det er primært to kundegrupper som vil 

være interessante for Tiger of Sweden’s produkter. Det betyder at Tiger of Sweden har to 

forretningsområder hvor hvert område kræver sin egen strategi. Kundefunktionen i henhold til Tiger 

of Sweden’s produkter må vurderes at være relativ bred idet kollektionen er forholdsvis bred hvilket 

gør at forbrugeren har et stort udbud af tøjprodukter. Der er også forskellige teknologier idet tøjet 

bliver fremstillet af forskelligt materiale idet Tiger of Sweden både har jeans og stof produkter i 

produktporteføljen. 

9.3.2 Efterspørgselsforhold 

Det polske marked for møbler og designermøbler 

Markedet for designermøbler på det polske konsumentmarked befinder sig på nuværende tidspunkt 

i starten af introduktionsfasen hvilket skyldes en række faktorer. For det første bliver 

designerprodukter herunder designermøbler opfattet som værende af en lav prioritet i lande som 

karakteriseres til at være i en transformationsproces hvilket har resulteret i at få polakkere har 

udviklet præferencer omkring designermøbler. De polske forbrugere efterspørger designermøbler 

ud fra et veblén motiv. For det andet har de polske forbrugere ikke tidligere haft købekraften til 

designermøbler dog er denne tendens ved at vende hvilket har gjort at importen af designermøbler 

er voksende. Efterspørgslen for designermøbler er langsomt stigende hvilket skal ses i 

sammenhænget med den stigende købekraft som har gjort de polske forbrugere har fået en interesse 

for udenlandske møbelprodukter herunder møbeldesign. En anden grund til at designermøbler er i 

introduktionsfasen er at polakkerne oprindelig har en konservativ indretningsstil hvor 
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designermøbler ikke er en del af indretningsstilen80. Den økonomiske krise kan dog forlænge 

introduktionsfasen idet efterspørgslen kan påvirkes negativt. 

Det polske marked for tøj 

Det polske tøjmarked vurderes til at være i midten af vækst fasen set ud fra PLC kurvens forløb. 

Dette begrundes hovedsageligt med, at omsætningen har været stigende de senere år samt at 

omsætningen forventes at stige i de kommende år. Udenlandske virksomheder er i stigende grad 

begyndt at etablere sig på det polske marked hvilket bevidner at markedet er i vækstfasen. De 

polske forbrugeres stigende levevelstand og købekraft har gjort at de polske forbrugere har øget 

interessen for tøj hvilket også kan ses på den stigende omsætning på markedet. Der er især 

efterspørgslen for udenlandske lidt dyrere mærker som er stigende hvilket har resulteret i at flere 

udenlandske tøjmærker er blevet lanceret på det polske marked. Grundlæggende er tøjmarkedet i 

Polen utrolig dynamisk og det er også en indikation af, at markedet befinder sig i vækstfasen. 

9.3.3 Segmentering 
Segmenteringen er et vigtigt element for marketingsproces, idet virksomheder ikke kan gå efter hele 

markedet da det er ressourcemæssigt umuligt og det er derfor nødvendigt at udvælge segmenter som 

markedsføringen rettes imod. 

• Definere konsumentenheden 

• Definere markedsstrategien 

• Kortlægge præferencemønster 

• Identificer segmenteringsvariable 

• Gruppere segmenteringsprofil - vurdering – målgruppevalg 

Definere konsumentenheden 
Konsumentenhederne for henholdsvis Montana og Tiger of Sweden er blevet identificeret tidligere 

jvf. afsnit 9.3.1. 

Definere markedsstrategien 
Møbel 
De velhavende polakker optræder i samme homogene gruppe med samme præferencer/motiver når 

det gælder køb af luksusvarer hvilket betyder at det mest hensigtsmæssigt, for Montana at benytte 

sig af en koncentreret markedsstrategi. Dog er der variationer i henhold til smagen osv. hvilket gør 

at en differentieret strategi også kan benyttes. Da indretningsarkitekter fungerer som en vigtig 

informationsfaktor i forbindelse med købsprocessen af designermøbler, så bør 

                                                 
80 : Danske Designprodukter i Polen 2006.  



56 

 

indretningsarkitekterne indgå i markedsstrategien. Som det fremgik af kulturanalysen er det yderst 

vigtigt at det fremgår af markedsføringen, at Montana er et dansk produceret brand idet de polske 

forbrugere fortrækker udenlandsk produceret luksusvarer. Derfor ville de være uklogt for Montana 

hvis de valgte, at producere deres produkter på et polsk privat label. 

Tøj 

De polske forbrugere optræder ikke i samme homogene gruppe når det gælder køb af tøjprodukter. 

De polske forbrugere har forskellige typer smag samt kan smagen ændrer sig over tid desuden 

køber de polske forbrugere forskellige tøjmærker. Tidligere blev det konkluderet at polske 

forbrugere foretrækker polsk produceret varer når det gælder produkter til dagligdagen og da 

tøjprodukter bliver karakteriseret som dette bør dette medtages i markedsstrategien. Men det bør 

også tages med at interessen for udenlandske tøjmærker er stigende. Det bør derfor overvejes om 

Tiger of Sweden skal produceres på polsk privat label eller om det skal markedsføres som et 

udenlandsk mærke. Det vil blive behandlet senere i afhandlingen i strategi afsnittet. Det vil være 

mest hensigtsmæssigt for Tiger of Sweden at benytte en differentieret markedsstrategi for at ramme 

målgruppen optimalt. 

Kortlægge præferencemønster 

Grundlæggende har de polske forbrugere lave præferencer omkring danske produkter i forhold til 

andre nationer hvilket hænger sammen med at danske virksomheder igennem tiden har været 

afholdende i forhold til mulighederne på det polske marked. F.eks. har Carlsberg og Arla 

undervurderet potentialet for det polske marked. Generelt har virksomhederne fra de sydeuropæiske 

lande været hurtige inde på det polske marked i starten af 1990`erne hvilket har resulteret i, at 

mange polske forbrugere har høje præferencer omkring produkter fra netop disse lande. 

Møbel 

De polske forbrugere har generelt lave præferencer omkring designermøbler og præferencerne er 

næsten ikke eksisterende hvor designet er minimalistisk. Det hænger først og fremmest sammen 

med at der er få danske designproducenter på det polske marked. Visse polske forbrugere har 

opbygget præferencer omkring italienske designmøbler hvilket betyder, at italienske designmøbler 

bliver foretrukket i købsprocessen. En årsag til dette kan være at Polen altid har haft et tæt forhold 

til Italien. De polske forbrugere som har udviklet præferencer omkring designermøbler er i de fleste 

tilfælde blevet rådgivet af en indretningsarkitekt hvilket betyder at indretningsarkitekten har en høj 

informationsværdi når de polske forbrugere skal udvikle præferencerne omkring designermøbler.  
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Tøj 

De polske forbrugere har alle opbygget en høj grad af præferencer omkring tøjprodukter men de 

polske forbrugere optræder ikke en homogen gruppe idet de polske forbrugere har meget forskellige 

præferencer hvilket betyder at spredningen er stor.  Men de polske forbrugere foretrækker polsk 

produceret produkter når det kommer til produkter som er nødvendige i dagligdagen hvilket betyder 

at polske tøjmærker bliver foretrukket frem for udenlandske. Dette kan også ses på de mest 

populære tøjmærker hvilket i høj grad bliver præget af polske mærker. Danske tøjproducenter heri 

bland IC Companys har været på det polske marked i en del år hvilket har betydet at de polske 

forbrugere har dannet sig præferencer for disse producenter. Interessen for udenlandske tøjmærker 

stigende og det skyldes, at de polske forbrugere er begyndt at danne nogle stimuler omkring 

udenlandske tøjmærker hvilket hænger sammen med den stigende levestandard og købekraft. Den 

stigende levestandard har gjort at de polske forbrugere er begyndt, at efterspørge tøj i bedre kvalitet 

samt kendte udenlandske mærker hvilket har gjort at købsbeslutningsprocessen er blevet ændret til 

at blive mere fokuseret på mærket og kvaliteten end prisen. 

Identificer segmenteringsvariable 

Det er tidligere blevet vist i afhandlingen, at de polske forbrugere har etnocentriske tendenser samt 

at de polske forbrugere kan segmenteres i tre segmenter i forhold til forbrugeretnocentrisme hvilket 

gør segmenteringen mere overskuelig. Der blev også vist, at der er en række variable forhold som 

påvirker forbrugeretnocentrisme enten negativt eller positivt. Dette betyder, at de identificerede 

segmenteringsvariable vil identificeres i henhold til overfornævnte faktorer. 

Montana 

Montana’s produkter på det polske konsumentmarkedet skal først og fremmest segmenteres ud fra 

indkomstforholdene idet Montana’s produkter har en høj pris samt at den højere indkomst mindske 

forbrugeretnocentrismen. I samme proces skal der segmenteres ud fra de geografiske forhold idet 

der er en stor skævhed i indkomstfordelingen i landet. Der skal også segmenteres ud fra 

uddannelsesniveau, beskæftigelse og alder i det disse faktorer også vil mindske 

forbrugeretnocentrismen. Dernæst skal der segmenteres ud fra psykologiske og behavioristiske 

variable idet designermøbler ligger højt oppe i Maslow’s behovspyramide.  

Tiger of Sweden 

Idet tøj er et kulturbundet produkt er det især vigtigt at der segmenteres ud fra indkomst, alder, 

bopæl, beskæftigelse, uddannelsesniveau idet disse faktorer har en negativ påvirkning på 
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forbrugeretnocentrisme hvorfor risikoen vil minimeres for forbrugeretnocentriske forbrugere. 

Desuden skal der segmenteres for interesse for udenlandske tøjmærker. 

Gruppere segmenteringsprofil 

Montana 

• Det primære segment: Den unge veluddannede familie hvor begge bestrider lederstillinger 

samt har de en gennemsnitlig husstandsindkomst på over 10.000 PLN om måneden samt har 

de bopæl i området omkring Warszawa. Anvender en indretningsarkitekt samt ligger, de 

vægt på minimalistisk design i indretningsstilen. 

• Det sekundære segment: Den veludannede familie som har erhvervs- eller 

familierelationer til Skandinavien hvilket gør, at de har kendskab til dansk design. De har 

en gennemsnitlig husstandsindkomst på mellem 8000-10.000 PLN om måneder samt har 

bopæl i enten Poznan, Katowice eller Gdansk. 

Vurdering 
Det primære segment vurderes til at have et attraktivt potentiale idet segmentet har en stor størrelse 

samt dens placering i Warszawa hvor ca. 15 % af indbyggerne omkring har en månedlig indkomst 

på over 10.000 PLN gør segmentet til attraktivt. Grundlæggende har segmentet et attraktivt 

potentiale hvilket hænger sammen med den stigende købekraft samt stigende benyttelse af 

forbrugslån. Det sekundære segment vurderes til at være et mindre attraktivt segment idet størrelsen 

mindre. Det hænger sammen med, at der er ikke så mange polakkere som har familie- eller 

erhvervsrelationer til de Skandinaviske lande hvilket, gør segmentet mister noget af attraktiviteten.  

Potentialet forventes dog at stige i takt med at samhandlen med Polen bliver større samt at flere 

polakkere immigrerer til Danmark og derfor vil dette segment blive attraktivt om 5-10 år. Det 

formodes at begge segmenter befinder sig i segmentet ”ikke etnocentriske forbrugere” idet begge 

segmenter er veluddannede samt har en god indkomst hvilket gør at forbrugeretnocentriske 

tendenser minimeres. Begge segmenter vurderes til få vanskeligheder med, at nå frem til de polske 

forbrugere grundet de polske forbrugers præferencemønstrer omkring designermøbler hvor 

italienske møbler bliver foretrukket. Det betyder at attraktiviteten mindskes hvorfor det vurderes, at 

det vil være mere omkostningsfuldt at etablere og implementere en markedsstrategi for Montana på 

konsumentmarkedet. 
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Målgruppevalg 

Grundet de polske forbrugers præferencer overfor danske designprodukter vil det være 

hensigtsmæssigt for Montana at vælge det primære segment idet segmentet vurderes til at have et 

større potentiale på kort sigt end det sekundære. Potentialet på konsumentmarkedet er dog ikke 

overbevisende på kort sigt hvilket hovedsageligt hænger sammen med de polske forbrugeres 

præferencemønstre inden for designermøbler hvor især dansk design generelt har lave præferencer. 

Men da designermøbler ligger i introduktionsfasen ville det være irrationelt at udelukke 

konsumentmarkedet idet interessen er stigende samt bør det være nemmere at påvirke de polske 

forbrugere i dette stadie frem for på et senere tidspunkt. 

Tiger of Sweden 
• Det primære segment: Den yngre veludannede forretningsmand/kvinde som besidder en 

lederstilling samt har en gennemsnitlig månedsindkomst på 8000 PLN eller mere og er 

bosat i Warszawa. Har præferencer for udenlandske tøjmærker. 

• Det sekundære segment: Den yngre veludannede forretningsmand/kvinde som en har 

gennemsnitlig indkomst på mellem 5000-8000 PLN om måneden samt er bosat i enten 

Krakow, Poznan eller Gdansk. Har præferencer for udenlandske tøjmærker. 

Vurdering  
Det vurderes at begge segmenter har et attraktivt potentiale idet begge segmenter først og fremmest 

er store. Omsætningen på tøjmarkedet er stigende hvilket indikerer, at de polske forbrugere bruger 

flere penge på tøj samtidig er interessen for udenlandske tøjmærker. Der er flere unge polakkere 

som kommer ud på arbejdsmarkedet i disse år hvor en stor andel har en høj uddannelse. De to 

valgte segmenter formodes at tilhøre segmentet ”ikke etnocentriske forbrugere” da indkomst og 

uddannelse har negativ indvirkning på forbrugeretnocentrisme dog kan det ikke udelukkes at der vil 

være etnocentriske forbrugere i de valgte segmenter idet tøjprodukter er bundet af kulturen. Det 

primære segment vurderes til at have det største potentiale da segmentet er lokaliseret i hovedstaden 

hvor de polske forbrugere har en langt større købekraft. Det er også i Warszawa at Polens 

forretningscentrum ligger hvilket gør at det nemmere at ramme målgruppen. Det sekundære 

segment er også et stort segment idet der flere polakkere som bor i de tre pågældende byer dog er 

købekraften noget mindre. Samtidig er forbrugerne mere spredt hvilket gør det mere 

omkostningsfuldt at nå målgruppen. 
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Målgruppevalg 

Kun det primære segment udvælges dog har begge segmenter et attraktivt potentiale men på trods af 

den økonomiske krise vælges det primære segment idet potentialet på kort sigt vurderes til at være 

størst. Det hænger sammen med det økonomiske potentiale som segmentet har samt at polske 

forbrugere begynder, at få en større interesse for udenlandske mærker. Det er også i Warszawa at de 

fleste udenlandske tøjmærker bliver solgt. IC Companys har allerede etableret forretninger i 

Warszawa hvilket gør, at der kan trækkes på det eksisterende netværk på det polske marked hvilket 

gør at IC Companys skal bruge færre ressourcer. 

9.3.4 Købsadfærd 

For, at vide hvordan der skal kommunikeres til de polske forbrugere er det nødvendigt at analysere 

købsadfærden på det polske marked i henhold til købsadfærden af designermøbler og tøjprodukter 

idet den formodes at være forskellig. For at analysere købeadfærden på det polske marked tages der 

strukturelt udgangspunkt i ”de syv o’er81” som vil blive suppleret med elementer fra SOR 

modellen82.  

Hvem køber? 
Montana 

Det er udelukkende velhavende polakkere som køber designmøbler. De er i en proces hvor de er 

ved, at udvikle stimuler i bevidstheden omkring designermøbler hvilket resulterer i en begyndende 

adfærd omkring designermøbler. Det har betydet, at de begynder at søge efter møbler som er 

kvalitetsprodukter samt af dyre og kendte brands. De polske forbrugere som køber designermøbler 

gør det fordi, de gerne vil vise deres status i samfundet hvilket gør, at de udelukkende køber 

designermøbler ud fra et veblén motiv. Det skal prioriteres at de polske forbrugere som erhverver 

sig et designermøbler er i de fleste tilfælde blevet rådgivet af en indretningsarkitekt idet de polske 

forbrugere har lave præferencer når det gælder designermøbler samt er det et statussymbol at 

benytte en indretningsarkitekt. Det betyder, at i mange tilfælde, at det er indretningsarkitekten som 

har det endelig valg og dette gør indretningsarkitekten til en vigtig faktor i købsprocessen.  

Tøj  

Tøj er et produkt som enhver har brug i dagligdagen hvilket gør at samtlige polske forbrugere køber 

tøjprodukter. Interessen for udenlandske tøjmærker er stigende og det hovedsageligt unge 

veluddannede som køber udenlandske tøjmærker. De polske forbrugere som køber tøj af en højere 

                                                 
81 : Marketing Håndbogen – Fra strategi til kampagne 1. udgave 2003 – side 91 
82 : Schiffman, Leon. Consumer Behavior, 9ed. Prentice Hall. S. 201 
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pris har udviklet nogle stimuler omkring udenlandske tøjmærker hvilket skal ses i sammenhænget 

med den stigende købekraft og levestandard. 

Hvad køber de? 
Set fra den gennemsnitlige husholdning i Polen bruges der 7 % på tøj og 2 % på møbler. Ses der 

derimod på den velstillede husholdning bruges der 9 % på tøj og stadigvæk 2 % på møbler83. 

Møbler 

Hovedparten er de møbler som bliver solgt på det polske marked er hovedsageligt møbler til en 

billig penge hvor der ikke bliver fokuseret på design og kvalitet men mere på prisen og materialet. 

Ses der mere specifikt på hvilke møbler der købes, så udgør segmentet ”møbler til stuen” 35 % af 

det samlede køb af møbler hvilket gør segmentet til det største. Derudover købers der mange 

polstrede møbler idet 30 % af det samlede køb af møbler bliver brugt på polstrede møbler84. De 

designermøbler som bliver købt er hovedsageligt italienske og det er fortrinsvis designermøbler til 

stuen. 

Tøj 

Når de polske forbruger handler tøj så fokuserer de hovedsageligt på bekvemmeligheden samt 

billige produkter. Det betyder at størstedelen af det tøj som bliver solgt i på det polske marked er 

bekvemmelige produkter til billige penge. Mærkevarer og moderne varer er noget som de polske 

forbrugere ikke fokusere særligt meget på når de handler tøj. Dog er segmentet med moderne 

luksusvarer stigende og det forventes at i fremtiden at dette segment bliver større end segmentet for 

billigt tøj. Det forventes derfor at interessen for designer/moderne tøj vil sige eksplosivt i de 

kommende år. De velhavende polske forbrugere er indifferente overfor hvorhenne tøjet er 

produceret, de er mere interesseret i at mærket signalerer at det er udenlandsk85. 

Hvorfor køber de? 
Møbel 

De polske forbrugere som køber designermøbler køber primært ud fra et veblén samt status motiv. 

Som det fremgik at kulturanalysen elsker de polske forbrugere at købe statussymboler hvilket 

designermøbler må karakteriseres som. De polakker som køber designermøbler vil gerne vise deres 

omgivelser har de har råd til designermøbler samt vil de vise, at de har råd til at benytte en 

                                                 
83 :  Na co Polacy wydaja pieniadze. TNS OBOP. www.tns-global.pl  
84 : Adamowicz, Adam. Condition and Development prospects of the polish furniture industry. Forestry and Wood 
technology no.58, 2006. Side 4-5 
85 : Sukces w modzie czyli - Jak polskie firmy wykorzystują dobrą koniunkturę w branŜy tekstylnej? 
www.promedia.biz.pl  
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indretningsarkitekt. Desuden vil de gerne differentier sig fra den polske levestandard hvilket de gør 

ved køb af designermøbler. Den italienske designerstil er kendetegnet ved at være meget pompøst 

og minder meget om barokstilen hvilket gør at de polske forbrugere føler sig som små zarer når de 

køber italienske designermøbler. Den italienske designerstil har altid været populær hos de 

velhavende polakkere idet stilen tilfredsstiller de rige polakkers ego.  

Tøj 

Når de polske forbrugere køber tøj så køber de primært ud fra behovet idet 83 % køber ud fra 

behovet. Det vil sige at polske forbrugers købemønstre er styret af behovet. Dernæst køber de 

polske forbrugere tøj igennem udsalg idet 59 % handler tøj når der er udsalg. De polske forbrugere 

køber også tøj ud fra tøjets oprindelsesland da 46 % af de polske handler ud fra dette synspunkt. De 

polske forbrugere køber også tøj igennem impuls køb idet 41 % handler ud fra dette. Det er værd at 

bemærke at kun 24 % køber tøj ud fra hvilket mærke tøjet hvilket vil sige at de polske forbrugere 

ikke er så mærkefikseret86. 

Hvornår og hvor køber de? 
Forbrugerundersøgelser har vist, at polakkerne generelt handler mere ind i store shoppingscentre 

end andre befolkninger i Europa.  De polske forbrugere handler primært produkter som bliver 

karakteriseret som nødvendighedsprodukter. Det har resulteret i store shoppingscentre rundt 

omkring i landet hvor de største er lokaliseret omkring de større byer. Faktisk er Warszawa den by i 

Europa som har flest shoppingscentre pr indbygger87. 

Møbel 

Grundet den høje pris gør at impulskøb er udelukket samtidig vil efterspørgslen af designermøbler 

være påvirket af konjunktursvingere i økonomien. Når det gælder køb af designermøbler, så handler 

polakker fortrinsvis igennem en indretningsarkitekt som ligger placeret på eksklusive handelsgader 

i Warszawa, Poznan eller Krakow. Der handles også i specialforretninger men dette er kun 

sekundært. Almindelige møbler bliver i stigende grad handlet i varehus som f.eks. IKEA.  Dog 

bliver størstedelen stadigvæk solgt i basarer samt i diverse forretninger.  

Tøj 

De polske forbrugere køber generelt mere tøj omkring højtider som f.eks. jul og påske idet det er en 

kutyme at giver gaver hvor mange af disse gaver er diverse tøjprodukter. De polske forbrugere 

                                                 
86 : Sukces w modzie czyli - Jak polskie firmy wykorzystują dobrą koniunkturę w branŜy tekstylnej? 
www.promedia.biz.pl 
87 : Børsen. Business Magasin. Marts. D. 15/3-2006. side.82 
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handler tøj to steder i shoppingscentre og på markeder. De polske forbrugere handler meget ind i 

store shoppingscentre og det vedrører også tøjprodukter. Der findes over 40.000 forretninger hvor 

der sælges tøj og størstedelen af disse forretninger er lokaliseret i shoppingscentrerne. Det er dog 

hovedsageligt de polske forbrugere som en god indkomst som handler tøj i de store shoppingscentre 

hvorimod de polske forbrugere som har en mindre indkomst handler fortrinsvis tøj på 

markedspladser eller i basarer dog er denne tendens ved at vende pga. den stigende levestandard. 

Internethandlen med tøj er stigende og i 2009 forventes det, at ca. 2,15 % af det samlede tøjsalg vil 

foregå via internettet. 

Hvem deltager i købet? 

Montana 

Det polske samfund er et forholdsvis maskulint samfund hvorfor det derfor formodes at manden 

agerer som beslutningstager på hvordan hjemme skal indrettes. Men idet designermøbler er en del 

af familiens indretning og livsstil så er hele familien med i beslutningsprocessen dog er 

indretningsarkitekten også med købsprocessen som rådgiver. 

IC Companys 

Det er for det meste de kvindelige polske forbrugere som køber tøj til familien idet køb af tøj 

stadigvæk bliver karakteriseret som kvindens job. 

Hvordan køber de? 
Grundlæggende er de polske forbrugere meget prisfølsomme og det gælder stort set vedrørende 

samtlige produkter. Det har resulteret i, at mange polske forbrugere udelukkende fokuserer på 

prisen88. Det skal også prioriteres at de polske forbrugere at begyndt at købe via forbrugslån hvilket 

betyder, at de polske forbrugere er begyndt at bruge større beløb når de køber. Hvor meget de 

polske forbrugere bruger på møbler og tøj afspejles gennem indkomstdelingen i landet 

Montana 

40 % af polakkerne bruger op til 1000 PLN når de køber møbler. 40 % bruger i mellem 1000 og 

5000 PLN og de sidste 20 % bruger over 5000 PLN89.  

IC Companys 

Den gennemsnitlige polske husstand benytter 10 % af dens økonomiske råderum på erhvervelse af 

tøj dog bliver dette større jo større indkomst husstanden har90.  

                                                 
88: http://www.ambwarszawa.um.dk  
89: Danske Designprodukter i Polen. Side 4  
90 Sukces w modzie czyli - Jak polskie firmy wykorzystują dobrą koniunkturę w branŜy tekstylnej 
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9.4 Det polske markeds nøgle succes faktorer (KSF’er) 

Som en del af afrundingen på den eksterne analyse opstilles et forslag til det polske markedets nøgle 

succes faktorer. Markedets nøgle succes faktorer skal ikke prioriteres enkeltvis men derimod skal de 

betragtes som et helhedsbillede. 

• Stigende købekraft og levestandard  

• Stigende interesse for udenlandske produkter 

• Landets centrale placering  

• Ung og veludannet befolkning  

10 TOWS 

For at få et overordnet overblik over de analyserede markedsforhold på det polske marked samt den 

strategiske situation som vil danne grundlaget for strategivalgene, samles det hele i en SWOT. Den 

opstilles dog i TOWS, idet det er nemmere at lokalisere kritiske områder, de fremtidige problemer 

samt anvendelsen af muligheder og styrker. Der er dog visse ulemper ved at avende TOWS idet 

indholdet er af subjektiv karakter hvilket gør at modellen ikke kan stå alene og den fremstår derfor 

som et øjebliksbillede hvorfor gennem forklaring skal gøres forståelig samt dynamisk. Modellen 

prioriterer ikke indholdet hvilket gør det svært at vurdere hvilke problemstillinger som kræver mest 

opmærksomhed. 

Møbel91 

Montana har en række muligheder for at opnå succes på det polske marked på baggrund af de 

stærke sider samt mulighederne på det polske marked. Der findes dog nogle trusler som kan gøre 

eventyret på det polske marked til en fiasko. Den største trussel for et succesfuldt eventyr på det 

polske marked er den hårde konkurrencesituationen samt de polske forbrugers præferencer for 

italienske produkter samt deres lave kendskab til dansk design. En mulighed er at de polske 

forbrugere som køber designermøbler anvender hovedsageligt indretningsarkitekter til dette. En 

anden mulighed er at der er en stigende tendens for status og livsstilsprodukter hvilket hænger 

sammen med polakkernes stigende levestandard. I kraft af Montana har en sund økonomi med en 

stor og stabil egenkapital gør, at Montana har en mulighed for, at investere på det polske marked 

dog har Montana begrænset finansielle og strukturelle ressourcer. De polske forbrugere foretrækker 

udenlandske luksusbrands og de er derfor ikke interesseret i, at købe polske luksusbrands. 

 

                                                 
91 : Bilag 6 
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Tøj92 

Det vurderes at Tiger of Sweden har muligheder for at få succes på det polske tøjmarked hvilket 

begrundes med de muligheder som er tilstedet på det polske tøjmarked samt IC Companys/Tiger of 

Sweden’s stærke sider. Der eksisterer dog også trusler som kan gøre det polske marked til en 

omkostningsfuld affære. En af de større trusler er, at konkurrencen er rigtig hård og den bliver 

hårdere i fremtiden idet de udenlandske mærker er begyndt at få interesse for det polske marked. 

Det betyder samtidig, at der vil være et stigende antal udbydere på markedet i de kommende år 

hvilket også karakteriseres som en trussel. En anden trussel er, at de polske forbrugere overvejende 

køber bekvemmeligt tøj til billige penge hvor en stor del af handlen foregå på markeder eller i 

basarer.  En anden mulighed er, at de polske forbrugere begynder at få en stigende interesse for 

udenlandske tøjmærker. En anden mulighed er at der er en stigende tendens for status og 

livsstilsprodukter hvilket bør udnyttes.  

                                                 
92 : Bilag 7 
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11 Strategi 

På baggrund af den hidtidige analyse vil der udarbejdes en strategi for Montana og IC Companys 

med henblik på det polske marked. 

11.1 Formulering af målsætninger samt strategiske muligheder 

Det er naturligt, at opstille en række målsætninger samt at identificere de strategiske muligheder og 

forklare hvordan de skal implementeres samt at udvælge en strategi som der satses på, når et andet 

marked overvejes. 

Montana 

For Montana’s vedkommende vil der være fire overordnede målsætninger ved at oprette en eksport 

til Polen: 

• Øge omsætningen 

• Øge de polske forbrugers kendskab til dansk design(minimalistisk) 

• Overføre og tilpasning af konceptet til det polske marked 

• Bruge det polske marked som brohoved til andre østeuropæisk markeder 

Den primære målsætning for at Montana bør gå ind det polske marked er for at øge omsætningen 

hvilket også stemmer overens med Montana’s strategi om at omsætningen skal vokse med 15 % om 

året. At gøre de polske forbrugere mere bevidste omkring dansk design og hvilke værdier det står 

for er også en målsætning. En anden målsætning er, at overføre konceptet til det polske marked 

samt en tilpasning af konceptet så det passer det polske marked. Det er også en målsætning, at 

bruge det polske marked som springbræt til resten af de østeuropæiske markeder. 

Strategiske muligheder 

Overordnet vurderes det, at Montana har tre strategiske muligheder for at opnå en succesfuld 

indtrængning på det polske marked. 

1. Indgå et strategisk samarbejde(Co-branding) med andre danske designvirksomheder med 
henblik på at åbne en forretning 

2. Etablere et salg via en polsk indretningsarkitekt(agent) som udelukkende sælger danske 

design produkter  

3. Oprette en Montana konceptforretning i en af økonomiske zoner. 

Den første mulighed er, at indgå et strategisk samarbejde med andre danske designvirksomheder 

som f.eks. Fritz Hansen og B&O som er etableret på det polske marked med henblik på, at åbne en 

forretning samt at samle markedsføringen i et danish-design koncept. Grunden til denne strategiske 

mulighed er, at det formodes, at indtrængningen på det polske marked vil blive hård og 
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omkostningsfuld grundet konkurrencen fra især de italienske producenter. Ved at indgå et strategisk 

samarbejde med øvrige danske designvirksomheder, gør at ressourcerne kan samles og derved bør 

Montana have en større mulighed for at ramme de polske forbrugere. Desuden har de polske 

forbrugere lave præferencer omkring dansk design og det vurderes derfor, at det ville være mest 

hensigtsmæssigt at markedsføre de danske designprodukter samlet. En anden mulighed vil være at 

oprette en forretning udelukkende med Montana’s produkter i en af de speciale økonomiske zoner 

igennem franchise. Grundet de økonomiske zoner gør oprettelsen af en forretning attraktiv dog er 

det usikkert om Montana’s målgruppe er lokaliseret omkring disse økonomiske zoner. Den tredje 

mulighed vil være at oprette et salg igennem en polsk indretningsarkitekt som udelukkende rådgiver 

omkring danske designerprodukter. Årsagen til denne mulighed ligger i, at indretningsarkitekten har 

en stor informationsværdi i hvilke designmøbler som de polske forbrugere køber desuden handler 

de fleste polske forbrugere designermøbler igennem en indretningsarkitekt. 

IC Companys 

IC Companys vurderes overordnet til at have tre målsætninger ved at introducere Tiger of Sweden 

på det polske marked. 

• Øge omsætningen 

• Få andel af den stigende interesse for udenlandske tøjmærker 

• Bruge det polske marked som springbræt til at få Tiger of Sweden på andre Østeuropæiske 

markeder 

Strategiske muligheder 

Det vurderes, at Tiger of Sweden har fire strategiske muligheder med henblik, på at opnå en 

succesfuld indtrængning på det polske marked. 

1. Benyttelse af franchisekonceptet til at åbne en forretning i Warszawa’s centrum 

2. Producere på polsk privat label – made in Poland 

3. Benyttelse af en polsk distributør 

4. Introducere Tiger of Sweden i de eksisterende IC Companys forretninger 

Den første mulighed er, at oprette en Tiger of Sweden forretning igennem franchisekonceptet i 

hovedstaden. Forretningen skal placeres i Warszawa’s centrum hvor det finansielle område mødes 

med det luksuriøse shoppingsområde kaldet Nowy Swiat. Franchise er den mest benyttede 

forretningsform på det polske tøjmarked samt har IC Companys også kendskab til 

franchisekonceptet hvilket gør det til det mest hensigtsmæssige valg. Den anden mulighed er at 

producere på et polsk privat label idet polske forbrugere har tildens til at foretrække polske mærker 
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frem for udenlandske. Den tredje mulighed vil være at benytte en polsk distributør hvilket som 

mange andre udenlandske tøjmærker gør brug af. Den fjerde mulighed vil være, at lancere Tiger of 

Sweden igennem de eksisterende forretninger som IC Companys råder over på det polske marked. 

11.2 Indtrængningsstrategier 

Ifølge Franklin Root har virksomheder tre forskellige typer af beslutningsadfærd, hvorpå 

indtrængningsstrategien kan vælges. Den standardiserende/naive, pragmatiske strategiske adfærd93. 

Denne adfærd har en afgørende betydning for hvilken indtrængningsstrategi som vælges. Endvidere 

kan indtrængningsstrategierne opdeles i tre kategorier  

• Eksportformer: lav risiko, lav kontrol og høj fleksibilitet 

• Kontraktuelle former: Delt risiko og kontrol samt del ejerskab. Eks. Licensproduktion, 

Franchising 

• Produktions/investeringsformer: Høj kontrol, høj risiko og lav fleksibilitet 

For at kunne vurdere hvilken indtrængningsstrategi som er mest hensigtsmæssigt at avende på det 

polske marked i forhold til Montana’s og IC Companys’s strategiske muligheder, så må fire faktorer 

vurderes; interne, eksterne, ønsket karakteristika og transaktions-specifikke faktorer.94  

Interne faktorer 

Virksomhedsstørrelse 

Montana 

På trods af Montana’s gode økonomi, så bør Montana ikke involvere sig dybere på det polske 

marked grundet at Montana har begrænset strukturelle og økonomiske ressourcer og derfor er det 

ikke fordelagtigt, at øge internaliseringsgraden. Polen er desuden et nyt marked som Montana ikke 

har kendskab til og det ville derfor være rationelt hvis Montana valgte en eksportform som 

reducerede engagementet men som stadigvæk giver kendskab om markedet.   

IC Companys 

IC Company er en stor international virksomhed med et internationalt netværk hvilket gør, at IC 

Companys har flere ressourcer til rådighed. I forvejen er IC Companys allerede etableret på det 

polske marked hvilket gør at de har et velfungerende netværk på det polske marked. Det betyder at 

IC Companys allerede har kendskab til hvordan det polske tøjmarked fungerer i praksis og IC 

Companys bør derfor øge deres engagement på markedet.   

 
                                                 
93 : Hollensen, Sven: Global Marketing. Prentice Hall. S.277 
94 : Hollensen, Sven: Global Marketing. Prentice Hall. S.279-284 



69 

 

International erfaring 

Montana 

Montana har nogen erfaring med at føre eksport dog udelukkende med den direkte eksportform. 

Montana’s forholdsvise lave erfaring gør, at det ikke være hensigtsmæssigt for Montana, at øge 

internaliseringsgraden på det polske marked, idet deres kernekompetencer i det internationale 

perspektiv ligger i den direkte eksportform. 

IC Companys 

IC Companys har stor erfaring på det internationale marked især på det polske marked hvor IC 

Companys har været siden 2001 dog har nogle af dens mærker som f.eks. Cottenfield være på det 

polske marked siden starten af 1990´erne. IC Companys benytter desuden forskellige 

operationsformer på deres internationale markeder. Det betyder samtidig at IC Companys har et 

stort internationalt netværk som de kan trække på og derved minimere deres omkostninger i 

forbindelse med en indtrængning på et nyt marked. Det betyder at IC Companys kan vælge imellem 

samtlige operationsformer med henblik på en indtrængning på det polske marked. 

Produkt 

Montana 

En af Montana’s kerneværdier er, at produktet er dansk produceret samt at produktet udstråler 

minimalistisk dansk design. Det ville være uhensigtsmæssigt, at flytte produktionen til Polen, idet 

Montana vil miste for meget brandværdi idet Montana er synonym med Danmark.  De polske 

forbrugere foretrækker desuden også, at luksusvarer er udenlandsk produceret hvilket gør at 

Montana bør bevare produktionen i Danmark. 

IC Companys 

Produktet er en vigtig faktor for Tiger of Sweden idet produktet udstråler en række værdier som er 

essentielle for opfattelsen af brandet. Polske forbrugere foretrækker polske produceret varer når det 

gælder produkter i hverdag hvilket gør at det vil være en fordel at få Tiger of Sweden produceret i 

Polen så Tiger of Sweden fremstår som et tøjmærke som er produceret i Polen. Tøj er bundet af 

kulturen og ved at producere Tiger of Sweden på produktionsfaciliteterne i Polen, så kan IC 

Companys minimere risikoen for at Tiger of Sweden vil fravælges af de polske forbrugere i 

beslutningsprocessen. 
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Eksterne faktorer 
Kultur 

Montana 

Montana har ikke store erfaringer med, at gøre forretninger i Østeuropa hvilket betyder at 

Montana’s netværk i Østeuropa er begrænset. Derfor kan det være en fordel, at indgå et samarbejde 

med en polsk distributør/forhandler for derigennem, at opnå kendskab til markedet. 

Forbrugeretnocentrisme er noget som eksisterer på det polske marked hvorfor det er vigtigt at 

Montana markedsfører sig som et dansk produceret luksusbrand idet de polske forbrugere 

foretrækker dette. Det udelukker samtidig muligheden for at Montana kan producere på et polsk 

privat label. Montana bør derfor vælge en operationsform hvor der indgås et samarbejde med en 

polsk distributør. 

IC Companys 

IC Companys har mange erfaringer med at gøre forretninger i Østeuropa idet IC Companys er 

etableret på en række østeuropæiske markeder heri blandt det polske. Det skal dog tages højde for 

forbrugeretnocentriske forbruger samt at en del polske forbrugere fortrække polske varer frem for 

udenlandske når det gælder varer i dagligdagen.  Det bør derfor overvejes om Tiger of Sweden skal 

lanceres igennem et polsk privat label idet forbrugeretnocentriske forbruger minimeres. Idet IC 

Companys har erfaringer på det polske marked gør, at IC Companys bør øge involveringsgraden på 

det polske marked idet IC Companys kan trække på det eksisterende netværk.   

Efterspørgselsforhold og markedsstørrelse 

Montana 

Markedet for designermøbler er i introduktionsfasen hvilket gør at markedsstørrelsen på nuværende 

tidspunkt er begrænset dog har markedet et lovende potentiale idet interessen er stigende dog kan 

den økonomiske krise hæmme dette. På nuværende tidspunkt vurderes potentialet på kort sigt på 

konsumentmarkedet at være begrænset hvilket primært skyldes de polske forbrugere har stærke 

præferencer for italienske designermøbler samt har de polske forbrugere et lavt kendskab til dansk 

design. Salgspotentialet er dog usikkert og med kombinationen af den økonomiske krise bør 

Montana anvende en operationsform hvor risikoen minimeres. 

IC Companys 

Markedet for tøj er som skrevet tidligere i vækstfasen samt er der en stigende interesse for 

udenlandske tøjmærker. De fleste polske forbrugere køber tøj ud fra prisen dog er denne tendens 

ved at vende idet der efterspørges i stigende grad tøj af en dyrere og bedre kvalitet. Det betyder at 



71 

 

markedsstørrelsen er stigende og hvilket gør at IC Companys bør internationaliseringsgraden for at 

få en større profit.  

Konkurrencesituation 

Montana 

Som Porters Five Forces viste så er konkurrencesituationen på det polske møbelmarked ekstrem 

hård hvor de italienske producenter har en stærk position på markedet for designermøbler. Det 

betyder at Montana bør minimere sin risiko i henhold til operationsformen. 

IC Companys 

Konkurrencen er også hård på det polske idet de polske forbrugere bruger flere penge på tøj samt 

har udenlandske tøjmærker vist interesse for det polske marked. Det betyder at IC Companys bør 

minimere risikoen i henhold til operationsformen dog har IC Companys kendskab til 

konkurrencesituation hvilket gør at risikograden kan øge. 

Landets risiko 

Den politiske risiko er lav i Polen på trods af korruptionsproblemer. Den økonomiske krise gør at 

risikoen ved at påbegynde en eksport til det polske marked formodes at blive større og det betyder 

at involveringensgraden bør minimeres idet virksomheden minimerer deres risiko i krisetider. Den 

lave politiske risiko i landet gør at Montana og IC Companys bør øge internaliseringsgraden 

samtidig bør internaliseringsgraden minimeres grundet den økonomiske krise. 

Ønsket karakteristika 
Risiko aversitet 

Montana 

Ledelsen i Montana kan karakteriseres som værende risikoavers. Dette begrundes med, at Montana 

har et lavt engagement på samtlige af deres eksportmarkeder. Da Montana’s ledelse er risiko avers 

vil det ikke være rationalt for Montana, at øge internaliseringsgraden ved en eventuel indtrængning 

på det polske marked. Grundet den nuværende økonomiske krise hvor virksomheder generelt 

minimerer risikoen ved deres investeringer gør at Montana ikke bør involverer sig yderligere. 

IC Companys 

Ledelsen i IC Companys kan karakteriseres som værende noget risiko søgende hvilket også kan ses 

på de operationsformer som IC Companys benytter. IC Companys har set potentiale på markeder 

der er præget af korruption som f.eks. det russiske, det kinesiske og det polske hvilket betyder at 

ledelsen ikke er risikoavers. Desuden opkøber IC Companys tøjmærker som har en lovende men 
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ikke sikker fremtiden hvilket også må karakteriseres som risiko søgende. Idet ledelsen er risiko 

søgende gør, at der frit kan vælges iblandt samtlige operationsformer. Den økonomiske gør at IC 

Companys bør vælge en operationsform hvor risikoen minimeres.  

Kontrol 

Montana 

Montana ønsker grundlæggende, at have en lav kontrol på deres eksportmarkeder hvilket betyder at 

Montana bør vælge en operationsform som har en lav kontrol. Montana udelukker selv, at blive 

mere engageret på eksportmarkederne. Men Montana har alligevel en vis kontrol på 

eksportmarkeder idet udvælgelsesprocessen af en kommende forhandler er dybdegående samt bliver 

der nogle gange indgået en skriftlig aftale med den pågældende forhandler.  

IC Companys 

IC Companys vælger hvor stor kontrol de vil have på det pågældende marked ud fra risikoen på 

markedet. I de fleste tilfælde har IC Companys en høj kontrol på de markeder som de er etableret 

på. Med henblik på det polske marked vurderes det at IC Companys bør øge kontrollen.  

Transaktions-specifikke faktorer 
Know-how 

Montana 

Hvis Montana ønsker, at have gavn af de transaktions specifikke faktorer som er på det polske 

møbelmarked, så må de have fat på nogle polske arbejdere som kender til rutinerne i Polen. De kan 

gøres ved, at headhunte en eller flere medarbejdere fra en konkurrerende virksomhed, eller man kan 

opkøbe en virksomhed. Men som skrevet tidligere er Montana dog ikke interesseret i at øge 

engagementet på deres eksportmarkeder. 

IC Companys 

IC Companys har allerede gavn af de transaktions specifikke faktorer på det polske marked idet IC 

Companys har etableret produktionsfaciliteter i Polen. Dette gør at IC Companys har kendskab til 

de polske arbejdsrutiner.  

11.3 Valg af indtrængningsstrategi  

Montana 

På baggrund af ovenforstående argumenter så vil den mest hensigtsmæssige indtrængningsstrategi 

for Montana være at føre den direkte eksportform via en indretningsarkitekt. Det er flere årsager 

som begrunder dette valg. Først og fremmest har Montana interne retningslinjer om, at de kun skal 
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benytte den direkte eksportform og det ville derfor være uhensigtsmæssigt, at forslå Montana skal 

øge internaliseringsgraden da Montana ikke vil realisere dette forslag samt ej har kompetencer til 

det. Montana er desuden en alt for lille organisation til, at øge internaliseringsgraden og en direkte 

eksportfrom vil ikke ændre på organisationen. Hovedparten af designermøbler bliver solgt igennem 

indretningsarkitekter og hvilket gør at den direkte eksportform den mest oplagte for Montana at 

benytte. 

IC Companys 

IC Companys har to indtrængningsmuligheder som kan anvendes på det polske marked idet IC 

Companys både anvender franchisekonceptet samt har IC Companys egne forretninger i Polen. Det 

vurderes at IC Companys bør benytte franchisekonceptet for at lancere Tiger of Sweden på det 

polske marked idet franchisekonceptet er den mest benyttede forretningsform samt hedder det i 

Tiger of Sweden’s interne strategi at brandet skal vokse understøttet af franchisekonceptet. Men da 

omfanget af den økonomiske krise endnu ikke kendes vurderes det at Tiger of Sweden skal lanceres 

i en af IC Companys’s eksisterende forretninger for at minimere risikoen hvorfor det er mest 

hensigtsmæssigt at anvende en af de eksisterende forretninger. Det vil sige at IC Companys benytter 

sig af deres netværk på det polske marked til at introducere Tiger of Sweden. 

11.4 Handlingsplan  

Efter den valgte indtrængningsstrategi, som er mest hensigtsmæssig for henholdsvis IC Companys 

og Montana at benytte på det polske marked, vil der udarbejdes en handlingsplan for begge 

virksomheder. Handlingsplanen vil tage udgangspunkt i konkurrence- og positioneringsstrategi 

samt marketing-mixet, hvor der vil ses på de fire P’er: Product, price, promotion, og place.  

Montana 

På trods af potentiale ikke er overbevisende på kort sigt pga. de polske forbrugers præferencer over 

designermøbler så anbefales det alligevel at Montana bør overveje at etablere en eksport til det 

polske marked. Det vil sige at Montana bør vurdere det polske marked på langsigtet sigt. Markedet 

er i introduktionsfasen hvorfor det vil være irrationelt at droppe det polske marked idet, det 

formodes at forbrugerne er lettere at påvirke på dette stadie. Montana bør påbegynde en eksport til 

det polske marked ved at avende den direkte eksportform, hvor Montana bør indgå et samarbejde 

med en eksklusiv polsk indretningsarkitekt, som skal forhandle deres produkter. 

Indretningsarkitekten skal udelukkende rådgive omkring danske designprodukter. Samt anbefales 

det at Montana markedsfører sig sammen med andre danske designproducenter. 
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Indretningsarkitekten skal have sin forretning i Warszawa idet den Montana’s målgruppe befinder 

sig i dette område.   

IC Companys 

Grundet den stigende efterspørgsel på udenlandsk tøj så anbefales det at IC Companys introducerer 

Tiger of Sweden på det polske marked. IC Companys skal introducere Tiger of Sweden igennem de 

eksisterende forretninger hvor det anbefales at IC Companys introducerer Tiger of Sweden i en af 

deres forretninger i Warszawa’s centrum eller shoppingscenter idet målgruppen hovedsageligt er 

lokaliseret omkring hovedstaden. IC Companys bør desuden producer Tiger of Sweden på deres 

produktionsfaciliteter i Polen, idet Tiger of Sweden derved fremstår som et Skandinavisk tøjmærke 

som er polsk produceret og derved kan forbrugeretnocentriske tendenser. 

11.5 Konkurrencestrategi 

Efter at indtrængningsstrategien som Montana og IC Companys skal benytte på det polske marked 

er blevet valgt, skal der ses på hvilken af Porters generiske strategier95 som bør benyttes.  

Montana 

Den interne analyse viste at Montana har et stærkt og værdifuldt brand på det danske marked og det 

skal Montana igennem den valgte indretningsarkitekt overføre til det polske marked. Da der er valgt 

en mindre målgrupper på det polske marked vil det være oplagt for Montana, at benytte 

markedsfokuseringsstrategien idet denne strategi vil ramme målgruppen bedst. Montana’s produkter 

er unikke, igennem deres design og stil. Derfor bør Montana satse på produkternes Unique Selling 

Proposition (USP) ved hjælp af en fokusstrategi. 

IC Companys 

IC Companys bør benytte differentieringsstrategien idet denne strategi vil være mest oplagt for 

Tiger of Sweden på det polske marked. Tiger of Sweden bør differentiere sig i forhold til 

konkurrenterne idet Tiger of Sweden signalerer nogle bestemte værdier hvilket vurderes til at være 

en fordel i henhold til at ramme målgruppen optimalt.  

11.6 Positionering 

Montana 
Montana skal både positionere sig gennem virksomhedens Unique Selling Proposition samt 

reolsystemets Unique Selling Proposition (USP)96. Grundlæggende skal Montana positionere sig 

                                                 
95 : Søndersted-Olsen, Hans Henrik. Marketing Håndbogen ”Fra strategi til kampagne”. Samfundslitteratur 2003. s. 167 
96 : Søndersted-Olsen, Hans Henrik. Marketing Håndbogen ”Fra strategi til kampagne”. Samfundslitteratur 2003. s. 65 
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som en dansk designproducent som producerer minimalistiske designmøbler. Det er vigtigt at 

Montana positionerer sig med andre danske designproducenter som er på det polske marked som 

f.eks. Fritz Hansen og B&O idet dette vil skabe en større modvægt til de italienske producenter 

Montana skal først og fremmest markedsføre reolsystemet på det polske marked som værende et 

dansk produceret luksusprodukt som kan kombineres med andre danske designprodukter. Det 

anbefales derfor at Montana i samarbejde de øvrige danske designproduceres lancerer en samlet 

markedsføringskampagne. Det gælder samtidig for Montana, at skabe et brand i Polen som er 

synonym med dansk design som er produceret i Danmark. Montana’s positioneringsstrategi skal 

også tage afsæt i kundernes syn på Montana’s USP i forhold til konkurrenternes USP.  

IC Companys 

IC Companys bør positionere Tiger of Sweden ligesom på andre markeder dog med hovedvægt på 

at være et udenlandsk tøjmærke som er ”made in Poland” ligesom Cottenfield har haft succes med 

på det polske marked. Tiger of Sweden bør desuden fremstå som et stilfuldt tøjmærke til den unge 

forretningsmand/kvinde. Grundet til dette er, at den valgte målgruppe har en stigende interesse samt 

præferencer for udenlandske tøjmærker desuden er de velhavende polakkere indifferente for hvor 

tøjet er produceret.   

11.7 Marketing-mixet ved de fire P’er 

Produktet 
Montana 
Parameteret produktet er det vigtigste handlingsparameter for Montana. Det dækker over kvaliteten, 

designet og servicen kunden oplever. Montana skal ikke lave ændringer på produktporteføljen, idet 

produktet kan tilpasses det polske markeds efterspørgsel igennem de mange valgmuligheder. 

Montana skal ikke påbegynde en privat label produktion, da det for det første er alt for 

kapitalkrævende samt efterspørger de polske forbrugere udenlandske luksusbrands.  

IC Companys 

Produktet er et vigtigt parameter idet Tiger of Sweden udsender en række værdier/signaler til 

forbrugerne igennem produktet. Kollektionen bør tilpasses det polske tøjmarked da det formodes at 

tøj smagen er anderledes end den er på andre markeder. Tiger of Sweden bør produceres i Polen, så 

det fremgå at Tiger of Sweden er et polsk produceret tøjmærke. Dette antages ikke at skade brandet 

idet oprindelseslandet ikke har nogen effekt på Tiger of Sweden’s brand værdi. 
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Prisen 
Montana 
Montana skal ikke ændre på deres prispolitik, selvom de polske forbrugere er fokuseret på prisen. 

Hvis Montana sætte prisen ned på deres produkter, så vil forbrugere fra andre lande tage til Polen 

for, at anskaffe sig et Montana møbel og derved vil Montana miste noget af sin eksklusivitet. 

Montana er derfor nødt til, at holde sig til deres nuværende prispolitik og produktkvalitet, hvis de 

vil opretholde deres høje brandværdi.   

IC Companys 

IC Companys bør ikke ændre på prispolitikken ved at etablere Tiger of Sweden på det polske 

marked. Tiger of Sweden er et forholdsvist dyrt tøjmærke i polakkernes øjne hvorfor det ville være 

irrationalt at sætte prisen ned.  

Place 
Montana  
En vigtig led i Montana’s distribution er at indretningsarkitekten er geografiske placeret i 

hovedstaden idet målgruppen er lokaliseret her. Det vurderes at den pågældende indretningsarkitekt 

bør opnå eneret på distributionen samt salget af Montana’s produkter idet det vil imødekomme 

kravet om en eksklusiv distributionsform.  

IC Companys 

Det er vigtigt at Tiger of Sweden introduceres en af de eksisterende forretninger som enten er 

placeret i Warszawas shoppingscentrum eller i et af de store shoppingscentre i Warszawa.   

Promotion 
Montana  

Da Montana er ny på det polske marked samt at de polske forbrugeres præferencer omkring danske 

designprodukter er lave er det nødvendigt at Montana påbegynder en langsigtet og intens 

reklamekampagne sammen med andre danske designproducenter som er på det polske marked. 

Formålet med dette er, at gøre de polske forbrugere mere opmærksomme på Montana og hvilke 

værdier dansk design står for og derved kan de polske forbrugere danne sig nogle præferencer. 

IC Companys 

Idet IC Companys allerede er på det polske marked gør at de polske forbrugere har et vist kendskab 

til dens tøjmærker hvilket betyder at kampagnen ikke skal være langsigtet. Tiger of Sweden vil 

være ny på markedet og det betyder, at der bør påbegyndes en intens reklamekampagne for at gøre 

forbrugerne opmærksomme på Tiger of Sweden så den polske forbrugere kan danne sig nogle 
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præferencer omkring brandet. Det er desuden vigtigt at det fremgår af markedsføringen at Tiger of 

Sweden fremstår som et skandinavisk tøjmærke som er pro. 

Reklameindsats 

Montana 

For at ramme målgruppen bedst muligt skal Montana markedsføre sig i de eksklusive livsstils og 

boligmagasiner salon i sypialnia og exclusive design idet disse magasiner henvender sig til de 

velhavende polakkere. Montana bør også reklamere sig med Fritz Hansen og B&O idet dette vil 

skabe en større modvægt til de italienske producenter. Montana skal udnytte og forstærke deres 

kernekompetencer som er Montana’s Unique Organizational Proposition. Annoncerne i 

begyndelsen skal derfor ikke være fokuseret så meget på Montana’s produkter men mere en generel 

promovering af Montana som organisation.  

IC Companys 

Tiger of Sweden skal markedsfører sig i de to livsstilsmagasiner Wprost og Polityka idet Polens 

unge forretningsfolk abonnerer på disse magasiner. Det er ligeledes vigtigt at Tiger of Sweden 

kommer til at fremstå som et skandinavisk tøjmærke som er produceret i Polen. 

Personligt salg 

Montana 

Alt salg af Montana’s produkter skal foregå igennem den valgte indretningsarkitekt. 

Indretningsarkitekten skal uddannes i Montana’s kerneværdier og produkter samt omkring dansk 

design. Dette vil gøre indretningsarkitekten bedre i stand til at rådgive de polske forbrugere hvilket 

gør at de polske forbrugere kan danne præferencer omkring Montana og dansk design. 

IC Companys 

Salgspersonalet i de eksisterende forretninger formodes allerede at have kendskab til værdierne i IC 

Companys produktportefølje men idet Tiger of Sweden er ny på markedet bør slagspersonalet 

informeres omkring Tiger of Sweden’s værdier. Det gør at de polske forbrugere kan opnå et større 

kendskab til produktet. 
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11.8 Økonomiske og strukturelle konsekvenser  

I dette afsnit gives der indblik i hvilke økonomiske og strukturelle konsekvenser den valgte 

handlingsplan kan forventes at give. Da det har været sparsomt med oplysninger omkring 

virksomhedernes omkostningsstruktur betyde det, at der ikke vil blive udarbejdet et break-even da 

troværdigheden vil være for lav. Montana og IC Companys bliver derfor selv nødt til at lave deres 

egen break-even analyse for, at kunne vurdere attraktiviteten af det polske marked.  

Montana 

Der vil være en række økonomiske konsekvenser ved at etablere en eksport til det polske marked 

idet der Montana først og fremmest skal indgå en kontrakt med en eksklusiv polsk 

indretningsarkitekt og det er svært at vurdere hvor omkostningsfuldt dette vil være. Den største 

økonomiske konsekvens vil være selve markedsføringen idet Montana er ny på markedet hvorfor 

det er nødvendigt at føre en intens markedsføringskampagne. Denne markedsføringskampagne vil 

blive billigere hvis der indgås et strategisk samarbejde med øvrige danske designproducenter hvor 

markedsføringen samles. Montana har heller ikke noget netværk på det polske marked som de kan 

trækkes på til at minimere omkostningerne. Ret organisatorisk vil Montana ikke opleve de store 

strukturelle ændringer idet den direkte eksportform vælges hvorved Montana vil bevare sin 

nuværende organisatoriske form.  

IC Companys 

De økonomiske konsekvenser vil for at introducere Tiger of Sweden på det polske marked vurderes 

ikke til at være store idet, det vælges at introducere Tiger of Sweden igennem en af de eksisterende 

forretninger hvilket vil gøre omkostningerne mindre. Det forventes heller ikke at blive 

omkostningskrævende at tilføje Tiger of Sweden i produktionen i Polen idet 

produktionsfaciliteterne allerede er etableret. Dog må det forventes at markedsføringen vil være 

omkostningskrævende idet Tiger of Sweden er ny på det polske marked. IC Companys kan dog 

minimere omkostningerne ved at trække på netværket som de har på det polske marked. Der vel 

heller ikke være de store organisatoriske ændringer idet forretningerne eksisterer samt har IC 

Companys allerede produktionsfaciliteter i Polen.  
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Break-even  

Montana 
Det kan det ikke forventes, at Montana kan skabe profit inden for de første par år på det polske 

marked hvilket skyldes en række faktorer. Designermøbler er i introduktionsfasen samt er 

konkurrencen hård fra de italienske producenter. De polske forbrugere har lave præferencer 

omkring dansk design og særlig Montana. Den sidste faktor er den økonomiske krise som også 

formodes vil påvirke indtjeningen. Derfor formodes det, at det vil være sandsynligt at Montana vil 

få underskud i de første par år. Men det må antages at ledelsen ønsker at nå et break-even så hurtigt 

så muligt.  

IC Companys 

IC Companys kan ikke forvente at skabe profit ved introduceringen af Tiger of Sweden på det 

polske marked inden for de første par år. Det skyldes hovedsageligt at konkurrencen på markedet er 

stigende hvor der er et stigende antal udbydere samt vil den økonomiske krise uden tvivl påvirke de 

polske forbrugers købelyst. Det vil derfor være usandsynligt at opnå et break-even på kort på trods 

af ledelsen ønsker at op nå et break-even så hurtigt så muligt.  
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12 Konklusion 

Udgangspunktet med afhandlingen var at klarlægge de strategiske overvejelser omkring det polske 

konsumentmarked ved opstart af eksport til det polske konsumentmarked i henhold til 

møbelproducenten Montana og tøjkoncernen IC Companys. For at besvare problemformuleringen 

fyldestgørende blev der foretaget en intern analyse af Montana og IC Companys samt en ekstern 

analyse af det polske marked.  

I analysen af makroforholdene i Polen viste det sig, at Polen er et stabilt politisk land som er ved, at 

tilnærme sig markedsøkonomiens former dog har Polen problemer med korruptionen. Økonomisk 

set har Polen oplevet en rivende udvikling siden de blev selvstændigt. Landets BNP har en af de 

højeste vækstrater i EU og dog er fremtiden usikker grundet den økonomiske krise og på nuværende 

tidspunkt er det umuligt at forudse hvilke konsekvenser krisen vil få for den polske økonomi. Polen 

kan dog få problemer fordi den polske økonomi er finansieret igennem udenlandsk valuta. Polen er 

blevet et særdeles attraktivt investeringsland i de senere år idet regeringen har oprettet 14 specielle 

økonomiske zoner rundt omkring i landet, hvor udenlandske virksomheder kan få økonomisk støtte. 

Polen har derfor set en stigning i FDI siden starten af 2000 og det toppede i 2004.  

Indkomstfordelingen i Polen er enorm skæv dog er skævheden ved at blive mindre. Dette betyder at 

den polske middelklasse er voksende. Omkring 15 % har en indkomst som er på dansk niveau eller 

bedre hvor størstedelen er lokaliseret i hovedstaden. I hovedstaden Warszawa findes den største 

købekraft i Polen, hvilket gør Warszawa til den mest attraktive by for investorer. Grundlæggende 

har de polske forbrugere også en stor købekraft i de større byer som f.eks. Gdansk, Krakow eller 

Poznan. Amterne Mazowieckie, Slaskie og Wielkopolskie har de udenlandske investorers interesse 

fordi disse tre amter har den største købekraft i Polen samtidig bor 1/3 af landets befolkning i disse 

tre amter, hvilket gør dem til attraktive potentielle investeringsområder. Dertil kommer det, at 

indkomstfordelingen også er geografisk skæv, hvilket har resulteret i stor social og økonomisk 

forskel mellem land og by. Det kan altså konkluderes, at der en betydelig geografiskskævhed på 

hvordan indkomstfordelingen er i Polen uanset hvilket niveau det betragtes fra. Kun 17,4 % af de 

polske forbrugere har optaget lån i deres husstand hvilket gør, at de har et større beløb til rådighed 

som evt. kan bruges på forbrug. De polske forbrugere er også begyndt at anvende forbrugslån.  

Efter den demografiske analyse blev det nødvendigt at analysere den polske kultur herunder 

forbrugeretnocentrisme og country of origin igennem allerede foreliggende empiriske 

undersøgelser. Her viste der sig en række interessante forhold der kan have indflydelse på en 
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markedsføringsstrategi. Polens tragiske historie gør, at polakkerne er et stolt patriotisk folkefærd, 

hvor religionen spiller en stor rolle i samfundet. Dette bevirker, at det polske samfund er 

konservativt i flere henseender. Dog er den polske kultur under udvikling, idet den bliver påvirket 

af vestlige værdier og normer. Dette ændrer dog ikke ved, at den polske kultur stadigvæk 

differentierer sig fra de vestlige kulturer idet etnocentrisme er et element som er udbredt blandt de 

polske forbrugere. Der er en række variable forhold som påvirker forbrugeretnocentrisme negativt 

og positivt og det er vigtigt, at der bliver taget højde for disse variable forhold når der segmenteres. 

Som det også blev beskrevet i afsnittet omkring forbrugeretnocentrisme blev det fundet, at 

demografiske variable som indkomst og uddannelse har en negativ indvirkning på 

forbrugeretnocentrisme. Socio-psykologiske variable forhold som patriotisme og konservatisme har 

derimod en negative påvirkning på forbrugeretnocentrisme.  

Forbrugeretnocentrismen i det polske samfund bevirker, at polakkerne foretrækker indenlandsk 

produceret varer, men dette gælder kun for produkter som nødvendige i dagligdagen. De polske 

forbrugere kan opdeles i tre segmenter i henhold til forbrugeretnocentrisme hvilket betyder, at 

segmenteringsprocessen kan blive mere overskuelig. Når det gælder luksusvarer bliver udenlandske 

produkter foretrukket, eller hvis det fremgår af markedsføringen, at produktet er udenlandsk.  

Ud fra analysen af den polske kultur ved Hofstede’s kulturmodel blev det analyseret, hvordan den 

polske kultur i praksis influerer på forbrugeradfærden i henhold til tøj og møbler samt marketing-

mixet. I analysen af den polske kultur ved Hofstede blev det også fundet at Magtdistancen er stor i 

Polen, hvilket blandt andet gør at polakkere benytter sig af statussymboler til at markere distancen 

f.eks. benytter polakker en indretningsarkitekt når huset skal indrettes, hvilket symboliserer 

magtdistancen. Det polske samfund er mere kollektivistisk indstillet hvilket betyder, at de polske 

forbrugere har en større mærkeloyalitet. Der er også en større usikkerhedsundvigelse i Polen hvilket 

kan forklare korruptionsniveauet samt, at den polske kultur kan virke konservativ.  Det polske 

samfund blev også fundet mere maskulint hvilket betyder kvinderne i høj grad står for indkøbene i 

dagligdagen. Det blev også analyseret at semiotikken er et vigtigt redskab til at analysere 

forbrugeradfærden og i særdeleshed kommunikationsparameteren. 

I analysen af efterspørgselsforholdene for designermøbler på det polske marked blev potentialet 

fundet eksisterende, dog blev potentialet ikke fundet overbevisende på kort sigt. Det skyldes den 

hårde konkurrence, især fra de italienske producenter som de polske forbrugere har præferencer for, 

mens de har lave præferencer for danske design produkter. Hvis Montana beslutter sig for, at gå ind 
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på det polske marked skal de have en langsigtet indstilling. På baggrund af denne viden, blev det 

identificeret i strategiafsnittet at den mest hensigtsmæssige indtrængningsform for Montana at 

anvende på det polske marked, vil være den direkte eksportform igennem en kontrakt med en polsk 

indretningsarkitekt. Men samarbejdet skal også indgås fordi Montana derved opnår større know-

how omkring det polske marked uden at risikoen bliver alt for høj. Montana anvender kun den 

direkte eksportform og derfor vil det være irrationelt, at forslå Montana, at de skal øge 

internaliseringsgraden med henblik på det polske marked når dette alligevel ikke vil være aktuelt. 

Desuden bliver de fleste designermøbler solgt igennem en indretningsarkitekt og dermed minimeres 

risikoen ved denne operationsform. Der vil heller ikke opstå nogen organisatoriske ændringer ved, 

at Montana fører den direkte eksportform på det polske marked. Der er dog faktorer som taler for, at 

Montana skal øge internaliseringsgraden. Blandt andet fordi de kan få økonomisk støtte igennem de 

økonomiske zoner. Det er desuden vigtigt, at Montana markedsfører sig som et dansk produceret 

brand idet de polske forbruger foretrækker udenlandske luksusvarer samt, at Montana er synonym 

med Danmark. Det må derfor betragtes som irrationalt at markedsføre Montana anderledes.  

Montana bør desuden markedsføre sig med andre designproducenter som er på det polske marked 

som f.eks. B&O og Fritz Hansen da dette vil skabe en større modvægt til de italienske producenter. 

For at ramme målgruppen optimalt bør Montana benytte sig af markedsfokuseringsstrategien idet 

denne strategi vil ramme målgruppen bedst. 

I analysen af konkurrencesituationen blev konkurrencen på det polske tøjmarked fundet hård, hvor 

størstedelen af de polske forbrugere køber bekvemmeligt tøj til en billig penge. De polske 

forbrugere har fået en stigende interesse for udenlandske tøjmærker, hvilket har gjort at flere 

udenlandske tøjmærker har etableret sig på det polske marked i de senere år. 46 % af de polske 

forbrugere køber tøj ud fra hvor tøjet er produceret henne. Mange polske producenter bliver 

foretrukket og derfor bør Tiger of Sweden blive produceret i Polen. Hermed kan Tiger of Sweden 

markedsføres som et tøjmærke ”made in Poland”. Det er dog stadigvæk vigtigt at Tiger of Sweden 

markedsføres som et Skandinavisk tøjmærke. Det vil være optimalt for IC Companys at introducere 

Tiger of Sweden igennem franchisekonceptet da IC Companys har kendskab til operationsformen 

samt, at forretningsformen er den mest anvendte på det polske tøjmarked. Men grundet den 

økonomiske krise bør IC Companys minimere risikoen ved at introducere Tiger of Sweden igennem 

en af IC Companys’s eksisterende forretninger. IC Companys bør desuden producere Tiger of 

Sweden på deres produktionsfaciliteter i Polen, hvor det skal fremgå af markedsføringen at Tiger of 

Sweden er et Skandinavisk tøjmærke som er made in Poland. Dette skulle minimere risikoen for 
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polske forbrugeretnocentriske forbrugere. IC Companys bør desuden anvende 

differentieringsstrategien i forhold til introduceringen af Tiger of Sweden idet denne strategi vil 

være mest oplagt på det polske marked da det er vigtigt at Tiger of Sweden adskiller sig fra 

konkurrenterne. Den valgte operationsform gør, at der ikke vil være nogen organisatoriske 

ændringer hos IC Companys idet IC Companys anvender sit netværk på det polske marked. 

13 Perspektivering 

I en afhandling som denne er det desværre langt fra muligt at komme omkring alle relevante 

aspekter af problemstillingen. Der må vælges visse fokusområder ud og anlægges en ”alt andet 

lige” betragtning. Følgende relaterede undersøgelser, kan være relevante at gennemføre i 

forbindelse med den nærværende problemstilling.  

I forbindelse med implementeringen af Montana’s og IC Companys’s strategi på det polske marked, 

kunne det være interessant at undersøge situationen på producentmarkedet i Polen. Dette vil give et 

mere realistisk billede af Montana’s og IC Companys’s situation idet det må formodes at 

producentmarkedet står for en ukendt andel af omsætningen på det polske marked. Det er dog den 

umiddelbare vurdering, at det kun er Montana som har potentiale på producentmarkedet. 

Det vil yderligere være relevant at empirisk at undersøge de konkrete muligheder Montana har for 

at etablere en produktion i Polen.  Som nævnt i afhandlingen er det økonomisk attraktivt at etablere 

en produktion grundet de økonomiske zoner hvorfor det bør undersøges om Montana bør flytte sin 

produktion til Polen. Det kunne ligeledes være spændende at undersøge om en eventuel ændring 

hvor Montana’s produkter bliver produceret vil skade Montana’s brandværdi.  

Der er heller ikke blevet fokuseret dybdegående på privat labels indenfor det polske tøjmarked, 

hvilket kunne være et spændende marked at undersøge nærmere i henhold til Tiger of Sweden. Nu 

hvor dørene til Østen er åbnet og hvor outsourcing er populært managementværktøj er der mulighed 

for, at der vil være en stigning indenfor private labels, fordi der ganske enkelt strømmer flere 

producenter af billige tekstiler til. Hvis tøjproduktionen antages til at være Tiger of Sweden’s 

kernekompetence og hvis dette viser sig ikke at være anvendeligt i en brandingstrategi, er markedet 

for private labels måske mere interessant for Tiger of Sweden.  
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Bilag 1: IC Companys’s produktportefølje  

Brand Baggrund Konkurrenter Strategi Fakta 
Peak 
Performance 

Peak Performance 
blev etableret i 
1986. Konceptet 
henvender sig til 
aktive mennesker. 
Brandet ligger i 
premium 
segmentet  

The North 
Face, 
Patagonia, Polo 
Ralph Lauren, 
Tommy 
Hilfiger, 
Adidas, Nike 
m.fl. 

Brandet skal 
primært vokse 
gennem en øget 
internationalisering 
understøttet af nye 
retail og 
franchisebutikker. 

Omsætning i 
07/08 voksede 
11% til 892 
mio. DKK. 
38% af 
omsætningen 
var uden for 
Skandinavien. 
Omsætningen 
fordeler sig 
med 75% i en 
gros, 23% i 
retail og 2 % i 
outlet. 

InWear InWear blev 
etableret i 1969. 
Brandet 
henvender sig til 
den stilsikre 
kvinde. Brandet 
er positioneret i 
kategorien 
”modern” i det 
øvre mid-price 
segment. 

Karen Miller, 
Turnover, 
Sand, Bruuns 
Bazar, Filippa 
K m.fl.  

Brandet skal 
primært vokse 
gennem øget 
udbredelse på 
eksisterende 
markeder. 

Omsætning i 
07/08 voksede 
2 mio. DKK til 
542 mio. DKK. 
61% af 
omsætningen 
var uden for 
Skandinavien. 
Omsætningen 
fordeler sig 
med 63% i en 
gros, 32% i 
retail og 5 % i 
outlet 

Tiger of 
Sweden 

Tiger of Sweden 
blev etableret i 
1903. 
Brandkonceptet 
henvender sig til 
stilbevidste 
mennesker. 
Brandet er 
positioneret i 
kategorien ”High 
Fashion” i det 
nedre high-price 
segment 

Hugo Boss, 
Hugo, Paul 
Smith, Filippa 
K, J.Lindeberg 
m.fl. 

Brandet skal 
primært vokse 
gennem en øget 
internationalisering 
understøttet af 
franchisebutikker 

Omsætning i 
07/08 voksede 
26% til 488 
mio. DKK. 
12% af 
omsætningen 
var uden for 
Skandinavien. 
Omsætningen 
fordeler sig 
med 70% i en 
gros, 29% i 
retail og 1% i 
outlet. 

Jackpot Jackpot blev 
etableret i 1974 
og er et 
livsstilsbrand til 
den moderne 
kvinde. Brandet 
er positioneret i 

Esprit, Marc 
O´Polo, Noa 
Noa, Mexx 
m.fl. 

Brandet skal 
primært vokse 
gennem øget 
udbredelse på 
eksisterende 
markeder. 

Omsætning i 
07/08 voksede 
2% til 454 mio. 
DKK. 79% af 
omsætningen 
var uden for 
Skandinavien. 
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mid-price 
segmentet 

Omsætningen 
fordeler sig 
med 53% i en 
gros, 42% i 
retail og 5% i 
outlet. 

Cottenfield Cottenfield blev 
etableret i 1986. 
Brandkonceptet 
henvender sig til 
mænd og kvinder 
der er tiltrukket 
en aktiv livsstil. 
Brandet er 
positioneret som 
”opdateret casual” 
i mid-price 
segmentet.  

Tommy 
Hilfiger, Gant, 
Marlboro 
Classics, Polo 
Ralph Lauren 
m.fl. 

Brandet skal 
primært vokse 
gennem øget 
udbredelse på 
eksisterende 
markeder. 

Omsætning i 
07/08 voksede 
10% til 307 
mio. DKK. 
67% af 
omsætningen 
var uden for 
Skandinavien. 
Omsætningen 
fordeler sig 
med 57% i en 
gros, 35% i 
retail og 8% i 
outlet. 

Matinique Matinique blev 
etableret i 1973. 
Brandkonceptet 
henvender sig til 
den stilsikre 
storby mand. 
Brandet er 
positioneret i 
kategorien 
”modern” i det 
øvre mid-price 
segment. 

Sand, Filippa 
K, Hugo Boss 
m.fl. 

Brandet skal 
primært vokse 
gennem øget 
udbredelse på 
eksisterende 
markeder. 

Omsætning i 
07/08 voksede 
20% til 295 
mio. DKK. 
63% af 
omsætningen 
var uden for 
Skandinavien. 
Omsætningen 
fordeler sig 
med 58% i en 
gros, 34% i 
retail og 8% i 
outlet. 

Part Two Part Two blev 
etableret i 1986. 
Part Two 
henvender sig til 
den modebevidste 
kvinde som 
efterspørger et 
unikt fashion 
udtryk. Part Two 
er positioneret i 
kategorien 
”modern” i mid-
price segmentet. 

Sandwich, 
French 
Connection 
m.fl. 

Brandet skal 
primært vokse 
gennem øget 
udbredelse på 
eksisterende 
markeder og 
sekundært via nye 
markeder. 

Omsætning i 
07/08 voksede 
19% til 224 
mio. DKK. 
45% af 
omsætningen 
var uden for 
Skandinavien. 
Omsætningen 
fordeler sig 
med 64% i en 
gros, 29% i 
retail og 7% i 
outlet. 

By Malene 
Birger  

By Malene Birger 
blev etableret i 
2003. 
Brandkonceptet 
henvender sig til 

See by Chloé. 
Marc Jacobs, 
Vanessa Bruno, 
Isabel Marant 
m.fl. 

Brandet skal 
primært vokse 
gennem 
internationalisering 
samt øget 

Omsætning i 
07/08 voksede 
37% til 172 
mio. DKK. 
54% af 
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den 
luksusorienteret 
kvinde med sag 
for det 
eksklusive.   

udbredelse på 
eksisterende 
markeder. 

omsætningen 
var uden for 
Skandinavien. 
Omsætningen 
fordeler sig 
med 90% i en 
gros og 10% i 
retail. 

Saint Tropez Saint Tropez blev 
etableret i 2002. 
Brandkonceptet 
henvender sig til 
kvinder der 
ønsker tøj med et 
højt modeindhold 
til en 
overkommelig 
pris. Brandet er 
positioneret i 
kategorien 
”modern” i det 
nedre mid-price 
segment 

Vila, Vero 
Moda, Culture 
m.fl. 

Brandet skal 
primært vokse 
gennem øget 
udbredelse på 
eksisterende 
markeder 
understøttet af nye 
Franchise butikker 
samt et øget fokus 
på salg i sæson.  

Omsætning i 
07/08 faldt 3% 
til 153 mio. 
DKK. 27% af 
omsætningen 
var uden for 
Skandinavien. 
Omsætningen 
fordeler sig 
med 75% i en 
gros og 25%. 

SOAKED in 
Luxury. 

Soaked in Luxury 
blev etableret i 
2002. 
Brandkonceptet 
henvender sig til 
den feminine 
kvinder, der 
ønsker tøj med 
elementer er 
luksus til en 
overkommelig 
pris. Brandet er 
positioneret som 
et ”High Street” 
brand i den 
nederste del af 
mid-price 
segmentet. 

Vero Moda, B-
Young, Vila 
m.fl. 

Brandet skal 
primært vokse 
gennem øget 
udbredelse på 
eksisterende 
markeder 
understøttet af nye 
franchise og retail 
butikker  

Omsætning i 
07/08 voksede 
1% til 105 mio. 
DKK. 40% af 
omsætningen 
var uden for 
Skandinavien. 
Omsætningen 
fordeler sig 
med 77% i en 
gros, 19% i 
retail og 4% i 
outlet. 

DESIGNERS 
REMIX 
COLLECTION 

Designers Remix 
Collection blev 
etableret i 2002. 
Brandet er 
designdrevet og 
sigter mod at 
levere tøj til de 
kvindelige 
modekamæleoner.  
Brandet er 
positioneret som 
”advanced” i 

Patrizia Pepe, 
See by Chloé, 
Marc by Marc 
Jacobs m.fl. 

Brandet skal vokse 
gennem øget 
penetration på 
eksisterende 
markeder samt nye 
markeder. 

Omsætning i 
07/08 voksede 
36% til 65 mio. 
DKK. 44% af 
omsætningen 
var uden for 
Skandinavien. 
Omsætningen 
fordeler sig 
med 67% i en 
gros, 32% i 
retail og 1% i 
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high-price 
segmentet.  

outlet. 

 

Bilag 2: Korruption 

 

Tabel 1:Niveau af korruption på udvalgte lande i perioden 2001-2008 

 

Niveau af korruption i perioden 2001-2008 
  Årstal 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Polen 4,1 4 3,6 3,5 3,4 3,7 4,2 4,6 

Tjekkiet 3,9 3,7 3,9 4,2 4,3 4,8 5,2 5,2 

Litauen 4,8 4,8 4,7 4,6 4,8 4,8 4,8 4,6 

Ungarn 5,3 5,1 4,8 4,8 5 5,2 5,3 5,1 

Tyskland 7,4 7,3 7,7 8,2 8,2 8 7,8 7,9 

Spanien 7 7,1 6,9 7,1 7 6,8 6,7 6,5 

Danmark 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,4 9,3 

kilde: www.transparancy.org, rapporterne fra 2001 til 2008 
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Figur 1: Korruption på udvalgte lande i perioden 2001-2008. 

 

 

Bilag 3: Brutto national produkt 

 

 

Figur 2: Polens BNP udvikling 2000-2012. www.paiz.gov.pl   
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Tabel 2:Polen procentvise udvikling i BNP i perioden 2000-2012 

Polens %-vise udvikling i BNP i perioden 2000-2012 
Årstal 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

BNP 
vækst 
i % 4,3 1,2 1,4 3,9 5,3 3,6 6,2 6,5 5,3 5 4,2 4,5 4,3 

kilde. www.paiz.gov.pl 
 

Tabel 3: BNP pr. capita (PPP) på udvalgte lande i perioden 1995-2007 

BNP pr. capita baseret på purchasing-power-parity (PPP) 
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

    
Polen 7,2 10,3 10,7 11,1 11,7 12,7 13,6 14,9 16,3 
Slovakiet 8,9 11,2 11,9 12,6 13,5 14,6 16 17,9 20,3 
Tjekkiet 12,7 15 15,8 16,4 17,3 18,7 20,3 22,2 24,2 
Ungarn 9 12,1 12,9 13,7 14,6 15,8 17 18,3 19 
Litauen 5,8 8,4 9,2 10,1 11,4 12,6 14,1 15,7 17,7 
Letland 5,1 7,7 8,5 9,3 10,3 11,5 13,2 15,3 17,4 

kilde: www.mg.pov.pl 
 

 

Figur 3: BNP pr. capita (PPP) på udvalgte lande i perioden 1995-2007. www.mg.gov.pl  
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Figur 4:BNP pr. amt procentvis i perioden 2004-2006.  Concise statistical yearbook of Poland 

2007 

 

  

Figur 5: Indekstal af BNP pr. capita pr. amt i periode 2004- 2005. Concise statistical yearbook 

of Poland 2007 
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Tabel 4: BNP pr. capita pr. amt i indekstal 

Indekstal over BNP pr. capita pr. amt 

Amter Årstal 

  2004 2005 2006 
Dolnoslaskie 101,9 103,3 107,0 

Kujawsko-pomorskie 89,5 87,2 87,4 

Lubelskie 69,4 68,3 67,6 

Lubuskie 89,5 90,2 89,0 

Lodzkie 92,1 91,8 91,8 

Malopolskie 85,5 85,3 86,7 

Mazowieckie 151,5 158,4 159,6 

Opolskie 86,0 82,8 80,4 

Podkarpackie 69,8 69,0 68,4 

Podlaskie 74,7 74,0 73,4 

Pomorskie 97,7 98,2 98,5 

Slaskie 112,4 107,9 106,1 

Swietokrzyskie 77,4 74,8 76,0 

Warminsko-mazurskie 77,7 76,5 75,6 

Wielkopolskie 107,5 106,9 105,3 

Zachodniopomorksie 93,0 92,8 91,1 

Polen 100 100 100 

kilde: egen tilvirkning 
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Bilag 4: Speciale økonomiske zoner 

 

Figur 6: Geografisk oversigt over de 14 speciale økonomiske zoner i Polen. www.paiz.gov.pl   
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Bilag 5: FDI  

 

Figur 7: Polens udvikling i FDI i perioden 2000-2007. www.paiz.gov.pl  

 

 

Figur 8: Fordelingen af Polens FDI i 2006. www.paiz.gov.pl  
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Bilag 6: Indkomstfordeling 

Kilde : www.wynagrodzenia.pl  

Figur 9: Indkomstfordeling i Polen 2006-2007 
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Figur 10: Gennemsnitlig indkomst pr. måned fordelt pr. branche  

 

 

Figur 11: Gennemsnitlig indkomst pr. måned i forhold til antal ansatte i virksomheden 

 

 

Figur 12: Gennemsnitlig indkomst i forhold til ejerforhold 
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Figur 13: Gennemsnitlig indkomst pr. måned efter uddannelsesniveau 

 

 

Figur 14: Gennemsnitlig indkomst pr. måned pr. amt  
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Figur 15: Gennemsnitlig indkomst pr. måned fordelt på større polske byer 
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Figur 16: Indkomstfordeling pr. måned i Mazowiecki amt 

 

 

 

Figur 17: Indkomstfordeling pr. måned i Wschodni amt 
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Figur 18: Gennemsnitlig indkomst pr. måned fordelt på branche og amter 

 

Figur 19: Gennemsnitlig indkomst pr. måned fordelt på køn og amter  
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Tabel 5: Den nominelle disponible indkomst pr. capita pr. amt i PLN 

Nominel disponible indkomst pr. capita pr. amt 
Amter 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
  i PLN 
Dolnoslaskie 14304 15496 15919 16051 16923 17719 18559 
Kujawsko-pomorskie 12793 13967 14372 14499 15717 16205 16982 
Lubelskie 11010 12067 12365 12735 13474 13910 14605 
Lubuskie 12826 13675 13859 14011 15196 15861 16656 
Lodzkie 13337 14339 14958 15425 16523 17389 18479 
Malopolskie 12732 13394 13887 14047 14849 15472 16253 
Mazowieckie 17836 19313 19763 20051 21333 22203 23083 
Opolskie 11302 12085 12443 12781 13851 14499 15229 
Podkarpackie 10717 11476 11647 11967 12560 13151 13924 
Podlaskie 11389 12612 12773 13000 14230 14596 15452 
Pomorskie 13132 14354 14548 14748 15769 16373 17328 
Slaskie 15297 16454 16958 17491 18449 19376 20244 
Swietokrzyskie 11843 12591 13119 13702 14442 14918 15863 
Warminsko-mazurskie 11768 12336 12505 13059 14136 14722 15422 
Wielkopolskie 14388 15588 15603 16127 17689 18143 18926 
Zachodniopomorksie 14361 15231 15481 15662 16764 17423 18231 

Polen 13782 14848 15204 15537 16589 17267 18109 
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Tabel 6: Den nominelle disponible indkomst pr. capita pr. amt i indekstal  

Nominel disponible indkomst pr. capita pr. amt i Indekstal 

Amter 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

  i %, Polen = 100 

Dolnoslaskie 103,8 104,4 104,7 103,3 102,0 102,6 102,5 

Kujawsko-pomorskie 92,8 94,1 94,5 93,3 94,7 93,8 93,8 

Lubelskie 79,9 81,3 81,3 82,0 81,2 80,6 80,7 

Lubuskie 93,1 92,1 91,2 90,2 91,6 91,9 92,0 

Lodzkie 96,8 96,6 98,4 99,3 99,6 100,7 102,0 

Malopolskie 92,4 90,2 91,3 90,4 89,5 89,6 89,8 

Mazowieckie 129,4 130,1 130,0 129,1 128,6 128,6 127,5 

Opolskie 82,0 81,4 81,8 82,3 83,5 84,0 84,1 

Podkarpackie 77,8 77,3 76,6 77,0 75,7 76,2 76,9 

Podlaskie 82,6 84,9 84,0 83,7 85,8 84,5 85,3 

Pomorskie 95,3 96,7 95,7 94,9 95,1 94,8 95,7 

Slaskie 111,0 110,8 111,5 112,6 111,2 112,2 111,8 

Swietokrzyskie 85,9 84,8 86,3 88,2 87,1 86,4 87,6 

Warminsko-mazurskie 85,4 83,1 82,2 84,1 85,2 85,3 85,2 

Wielkopolskie 104,4 105,0 102,6 103,8 106,6 105,1 104,5 

Zachodniopomorksie 104,2 102,6 101,8 100,8 101,1 100,9 100,7 

Polen 100 100 100 100 100 100 100 
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Bilag 7: Demografi  

 

Figur 20: Oversigt over de 16 amter i Polen samt hovedstaden i det pågældende amt. 
www.paiz.gov.pl  
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Tabel 7:Polens befolkningsdata i 2006 

Befolkningsdata for 2006 

Amter 
Befolkning i 
tusinder 

% af den samlede 
befolkning i byområder i % 

Dolnoslaskie 2882,3 7,6 70,9 

Kujawsko-pomorskie 2066,4 5,4 61,3 

Lubelskie 2172,8 5,7 46,6 

Lubuskie 1008,5 2,6 64 

Lodzkie 2566,2 6,7 64,6 

Malopolskie 3271,2 8,6 49,5 

Mazowieckie 5171,7 13,6 64,7 

Opolskie 1041,9 2,7 52,6 

Podkarpackie 2097,6 5,5 40,5 

Podlaskie 1196,1 3,1 59,6 

Pomorskie 2203,6 5,8 67 

Slaskie 4669,1 12,2 78,5 

Swietokrzyskie 1279,8 3,4 45,3 

Warminsko-mazurskie 1426,9 3,7 60 

Wielkopolskie 3378,5 8,9 56,9 

Zachodniopomorksie 1692,8 4,4 69 

Polen 38125,4 100 61,3 
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Bilag 8: TOWS – møbelmarkedet  

Bilag 9: TOWS – tøjmarkedet 

TOWS 
 

Trusler - Threats 
• Mulig recession  
• Korruptionsproblemer. 
• Indkomstfordelingen 

mellem by og land er 
skæv. 

• Stor og hård konkurrence 
på møbelmarkedet. 

• Italienske producenter har 
stor andel af markedet for 
designermøbler. 

• Stærke præferencer for 
italienske møbler. 

• Lav kendskab til dansk 
design(minimalistisk). 

• Stigende antal af 
udbydere.  

 

Muligheder - Possibilities 
• Stigende omsætning i 

møbelbranchen. 
• Attraktive investeringsmuligheder 

via de øko. zoner. 
• Ca.15 % af de polske forbrugere 

har økonomisk grundlag for at 
erhverve danske designprodukter  

• Polakkere foretrækker udenlandske 
luksusbrands frem for polske. 

• Stigende tendens for status- og 
livsstilsprodukter. 

• Benytter indretningsarkitekter i 
forbindelse med køb af 
designermøbler  

• Ung og veluddannet befolkning. 
• Den generelle samhandel med 

Polen forventes at stige. 
 

Svagheder - Weaknesses 
• Dyre produkter som 

medfører en lille 
kundegruppe. 

• Konjunktur påvirket 
• Lav grad af 

internationalisering 
• Lille organisation 
• Begrænset 

produktionskapacitet 
og finansielle 
ressourcer  

Initiativer(undgå) 
- Undgå lange 

ventetider på 
produktet 

- Undgå at positionere 
sig ligesom de 
italienske producenter 

- Undgå at forøge 
risikoen pga. den 
økonomiske krise 

 

Initiativer(forbedre kompetencer) 
- Udbyg produktionskapaciteten 
- Imødekomme den polske 

forbrugskultur 
 

Styrker - Strengths 
 
• Unikt produktdesign 
• Forbrugeren har mange 

valgmuligheder når 
produktet skal 
sammensættes  

• Stærk og succesfuld 
branding af Montana i 
DK.  

• God finansiel gearing. 
• Stærk og sund 

økonomi. 

Initiativer(forbedringer) 
- Forklar de polske 

forbrugere hvad dansk 
design og Montana 
står for 
 

Initiativer(udnyt) 
- Udnytte deres stærke brand til 

at imødekomme den stigende 
tendens for status- og 
livsstilsprodukter 

- Overfør den succesfulde 
branding fra det danske 
marked til det polske 

- Udnyt den kapitalstærke 
organisation til at ekspandere 
på det polske marked 

- Udnyt de attraktive 
investeringsmuligheder ved at 
øge 
internationaliseringsgraden 
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Bilag 10: Spørgerammen ”Cetscale” 

TOWS 
 

Trusler - Threats 
• Mulig recession 
• Korruptionsproblemer 
• Polakkere foretrækker 

polske brands frem for 
udenlandske i henhold til 
dagligvareprodukter. 

• Polske mærker har et godt 
image blandt de polske 
forbrugere  

• De polske køber 
hovedsageligt 
bekvemmeligt tøj til en 
billig penge  

• Noget tøj bliver handlet på 
markedspladser og i basarer. 

• Konkurrencen er ekstrem 
hård 

• Udenlandske mærker har 
fået interesse for der polske 
tøjmarked  

Muligheder - Possibilities 
• Attraktive 

investeringsmuligheder via de 
øko. zoner 

• Ca.15 % af de polske forbrugere 
har økonomisk grundlag for at 
erhverve danske 
designprodukter  

• Ung og veluddannet befolkning 
• Stigende interesse for 

udenlandske tøjmærker 
• Franchisekonceptet den mest 

udbredte forretningsform 
• Handler mere ind i 

shoppingscentre 
• Den generelle samhandel med 

Polen forventes at stige 
• Stigende salg igennem 

internettet 
 

Svagheder - Weaknesses 
• Dalende økonomisk 

effektivitet 
• Svag intern 

kommunikation mellem 
hovedsædet og de 
enkelte brands. 
 

Initiativer(undgå) 
- Undgå at blive tvunget 

til at forlade markedet 
pga. en hård 
konkurrence pga. en 
dalende økonomisk 
effektivitet 

- Undgå at forøge 
risikoen pga. den 
økonomiske krise 

 

Initiativer(forbedre kompetencer) 
- Forbedre den økonomiske 

effektivitet 
- Gøre kommunikation bedre 

mellem hovedsædet og de 
enkelte brand 

Styrker – Strengths 
• God og sund økonomi 
• Høj 

internationaliseringsgrad  
• Stort netværk på de 

udenlandske markeder 
heriblandt på det polske 
marked 

• Stærk brand portefølje 
• Tiger of Sweden et brand 

på vej frem 
 

Initiativer(forbedringer) 
- Lav en kollektion til 

billigere penge – privat 
label 

- Udnyt det store netværk 
til at maksimere 
konkurrencen 

Initiativer(udnyt) 
- Udnyt den stigende 

interesse for udenlandske 
mærker ved at introducere 
Tiger of Sweden 

-  Udnyt det eksisterende 
netværk på det polske 
marked til at introducere 
Tiger of Sweden 

- Brug franchisekonceptet i 
introduceringen 

- Etablere et salg igennem 
internettet 
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Jeg har valgt at udarbejdet en spørgeramme som har til formål at undersøge 

forbrugeretnocentrismen og COO på det polske konsumentmarked dog vil dette ikke blive udført 

idet der ikke er ressourcer til det. Det afholder mig dog ikke fra, at udarbejde spørgerammen. 

Baggrund: Spørgeskemaet er opbygget på baggrund af CETSCALE som er et måleredskab til at 

måle forbrugeretnocentrisme med. Hovedarkitekterne bag CETSCALE97 er Sharma og Shimp som 

udarbejdede metoden i 1987.  Ved brugen af CETSCALE måler man mere en tendens end en 

attitude.  

Socio-demografiske data: 

Spørgsmål 1. Hvor gammel er de? 

18-30 1 

30-40 2 

40-50 3  

50-60 4       

Over 60 5  

 

Spørgsmål 2. Hvad deres familie status? 

Gift 1 

Single 2 

Separeret  3    

Skilt 4       

Enke 5 

 

Spørgsmål 3. Hvad er deres højeste afsluttede uddannelse? 

Gymnasial  1 

Kort videre 2  

Lang videre 3 

 

                                                 
97 : Sharma, Subhash og Shimp, Terrence. Consumer ethnocentrsime: Construction and Validation of the CETSCALE. 
Journal of marketing. Vol. XXIV, 1987 aug. S.280-9 



113 

 

Spørgsmål 4. Rejser du til Danmark ofte? 

Ja 1 

Nej 2 

Nogle gange 3  

Spørgsmål 5. Hvad er din årlige brutto indkomst? 

Under 25.000zl 1 

25.000zl – 50.000zl 2 

50.000zl – 75.000zl 3 

75.000zl – 100.000zl 4 

100.000zl – 125.000zl 5 

125.000zl – 150.000zl 6 

150.000zl – 175.000zl 7 

175.000zl –    8 

 

Spørgsmål 6. Bruger du regelmæssigt internettet? 

Ja 1 

Nej 2 

Nogle gange  3 

 

Spørgsmål 7. Læser du ofte mode og designer magasiner? 

Ja 1 

Nej 2 

Nogle gange  3 

 

Spørgsmål 8. Hvilket postnummer bor du i? 

____________________________ 

 

Spørgsmål 9. Bor vedkommende i følgende? 

Lejlighed  1 
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Hus 2 

 

Jeg vil nu stille dig nogle spørgsmål som er mere produkt orienteret på baggrund af det 
billede du har set af det pågældende produkt samt den produktbeskrivelse du har læst.   

Skalerings.  

Meget uenig Uenig   Delvis uenig    neutral     Delvis enig    Enig       Meget enig 

        1     2                  3                  4 5             6                 7 

 

Model XX er ………………………………………………. 

  1    2    3    4    5    6    7 

Meget pålideligt 

Meget holdbar 

Fortræffelig design 

Høj kvalitet 

 

Spørgsmål X. Personer som ejer sådan et produkt knytter følgende begreber til dette produkt. 

  1    2    3    4    5    6    7 

Eksklusivitet 

Attraktivitet 

Høj status 

Innovativt 

Brands omdømme 

Luksus 

 

Spørgsmål X. For designer møbler og designer tøj 

a) Kun de produkter som er tilgængelige i Polen bør importeres  1    2    3    4    5    6    7 

b) Polske produkter bør altid komme i første række   1    2    3    4    5    6    7 

c) Vi bør købe polske produceret produkter frem for at 

gøre andre lande rige pga. Polen.   1    2    3    4    5    6    7 
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d) Polske forbruger bør ikke køber udenlandske produkter 

fordi det skader det polske forretningsliv og  

forsager arbejdsløshed    1    2    3    4    5    6    7 

e) På lang sigt er det dyrt, men jeg foretrækker at 

køber polske produceret produkter   1    2    3    4    5    6    7 

f) Polske forbruger som køber udenlandske produkter er 

ansvarlige for at arbejdsløsheden kan stige  1    2    3    4    5    6    7 

 

Designer møbler og designer tøj som er made in Denmark er.. 

       
               Meget uenig    Meget enig 

Dyre produkter    1    2    3    4    5    6    7 

Produkter som jeg kan vil vise frem for venner  1    2    3    4    5    6    7 

Produkter som jeg kan lide    1    2    3    4    5    6    7 

Kvalitets produkter    1    2    3    4    5    6    7 

Produkter som mine venner vil købe   1    2    3    4    5    6    7 

 

Spørgsmål X. Rangere følgende lande efter Kvalitet(Danmark, Tyskland, Sverige, USA, Rusland) 

A er det land med højst kvalitet og E er det land som har mindst kvalitet.  

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

 

Spørgsmål X. Rangere følgende lande efter Image(Danmark, Tyskland, Sverige, USA, Rusland) 

A er det land med højst kvalitet og E er det land som har mindst kvalitet.  

A) 
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B) 

C) 

D) 

E)  

 

Spørgsmål X. Rangere følgende lande efter Design(Danmark, Tyskland, Sverige, USA, Rusland) 

A er det land med højst kvalitet og E er det land som har mindst kvalitet.  

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

 

 

 

 

 

 

 

 


